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„Az evan gé li ku sok kö zött vi szont ma is
szép szám mal van nak kö zös sé gek, ame lyek
nagy tisz te let tel és sze re tet tel gya ko rol ják a
zsol tá ros is ten tisz te le tet.”

Hogy az ökumené ne maradjon
„írott malaszt” f 4. oldal

„Azon tár sak je lent ke zé sét vá rom, aki ket
a po li ti kai ha ta lom bár mely szer ve ze te
meg ke re sett, együtt mű kö dést kér ve vagy
kö ve tel ve, akár el fo gad ta, akár el uta sí tot -
ta az együtt mű kö dést.”

Segítsetek megérteni… f 13. oldal

No é mi hu szon éves fi a tal hölgy, va la -
hol Ma gyar or szá gon. Ér tel mi sé gi pá -
lyán dol go zik na pon ta nyolc-tíz órát
egy iro dá ban, sza bad ide jé ben pe dig
szö vi ter ve it há zas ság ról, ké nyel mes
ott hon ról és gye re kek ről. Szín ház ba és
kon cer tek re jár, roc kot, nép ze nét és
klasszi ku so kat is hall gat. Ér dek lő dik a
köz élet ese mé nyei iránt. Könyv tá rá ban
meg ta lál ha tó Má ra i tól Sza bó Mag dá -
ig sok-sok ér té kes iro dal mi al ko tás. 

Noémi ér dek lő dés sel, ugyan ak -
kor ter mé sze tes szkep ti ciz mus sal
ke re si évek óta a vá laszt a kér dés re:
va jon hon nan jö vünk, és ho vá me -
gyünk? Ol va sott már – töb bek kö zött
– Pál apos tol le ve le i ből, meg is ál la -
pí tot ta, hogy szá mos mon dat tal tud
azo no sul ni. Ahogy tart ja ma gá ról:
nem ate is ta, ér zi, hogy van Va la ki,
aki től ke rek és el vi sel he tő az egész vi -
lág. Azon ban tud ja, hogy ez még
messze van a ke resz tény hit től, még
van nak kér dé sei és ké te lyei; ez nyil -
ván va ló an kö vet ke zik ebbéli mű -
velt sé gé nek hi á nyos sá ga i ból is.

– Es tén ként szok tam imád koz ni,
vagy leg alább is meg ta lá lom az al kal mat
ar ra, hogy fél órán ke resz tül át gon dol -
jam a mö göt tem ha gyott na pot, és erőt
gyűjt sek a kö vet ke ző hu szon négy órá -
ra – avat be es ti „áhí ta tá ba” be szél ge -
té sünk so rán egy fő vá rosi ká vé ház ban.
– Tu dod, rá jöt tem, hogy szük sé gem
len ne se gít ség re. Ar ra, hogy akár he ti
rend sze res ség gel fog lal koz zak a sa ját
lel kem mel, és va la ki hoz zá ér tő is fog -
lal koz zon ve le. Ta nács, út mu ta tás,
meg nyug vás és kö zös ség: ez hi ány zik
iga zán az éle tem ből – fej ti ki.

Én pe dig a le he tő leg na gyobb ter mé -
sze tes ség gel aján lom fi gyel mé be a va -
sár na pi is ten tisz te le tet. Tu dom ugyan -
is, hogy temp lom ba nem jár, mind össze
né hány al ka lom mal vett részt egy há -
zi szer tar tá son, és hogy ezek kö zül ba -
rát női es kü vő jé ről is csak a meny -
asszo nyok fe lett ér zett öröm re és meg -
ha tott sá gá ra em lék szik. Azt azon ban
most tu dom meg, hogy mi lyen él mé -
nyek kel tá vo zott ar ról a va sár na pi
evan gé li kus is ten tisz te let ről, ame lyen

a lel kész imád ság ban em lé ke zett meg
ked ve se el hunyt nagy ma má já ról.
Őszin tén és fáj da lom mal a hang já ban
mond ja: „Nem er re vá gyom.”

Ké ré sem re ki fej ti, hogy mi tör tént
Is ten há zá ban az alatt a bi zo nyos hat -
van perc alatt.

– Elő ször is ret ten tő en ké nyel -
met le nek vol tak a pa dok. Ezt te téz te
a be épí tett hő su gár zó. A fel ső tes -
tünk ret ten tő en fá zott, míg a fe ne künk
majd nem oda égett a pár ná hoz, ak ko -
ra fo ko zat ra kap csol ták a fű tést. Már
ez meg ne he zí tet te, hogy fi gyel ni tud -
jak az ese mé nyek re. A han go sí tás
igény te len sé ge mi att nem hal lot tam
a lel kész szö ve gé nek a fe lét, amit pe -
dig igen, azt be fo gad ni nem tud tam,
mert ért he tet len, tő lem na gyon tá vo li
ki fe je zé se ket hasz nált a pré di ká tor. Rá -
adá sul nem is tűnt szá momra hi te les -
nek, és az elő adói stí lu sa is ta szí tott,
nél kü lö zött ugyan is min den ter mé sze -
tes séget és köz vet len sé get, amely se -
gí tet te vol na a meg ér tést.

Tu dod, hogy sze re tem a ko moly -
ze nét, de a temp lom ban hal lott éne -
kek szá mom ra tel je sen be fo gad ha tat -
la nok. Nem is ér tet tem, mi ről éne kel -
nek mel let tem. Ami kor kör be néz tem,
és meg lát tam a kö rü löt tem ülő em -
be re ket, azt kér dez tem ma gam tól:
mit ke re sek én itt? Vé gig úgy érez tem,
hogy ez egy olyan vi lág, amely hez
sem mi kö zöm, amely sem mit nem
tud ne kem nyúj ta ni.

No é mi lé te zik a va ló ság ban. A
be szél ge tés mon dat ról mon dat ra le -
zaj lott, No é mi nek csu pán a ne vét ta -
lál tam ki.

Tu dom, hogy No é mi nem lus ta sá -
ga vagy hi tet len sé ge ma gya rá za tá ul
so rolt fel ér ve ket az is ten tisz te let
el len, hisz ma ga is sze ret ne meg nyug -
vást, út mu ta tást kap ni eb ben az
össze ku szá ló dott vi lág ban. Csak ezt
ak kor és ott nem ta lál ta meg.

Meg kö szön tem az őszin te sé gét. Es ti
imád sá gom ban pe dig ké rem, hogy ta -
lál ja meg az utat Jé zus Krisz tus hoz. Az
egy ház pe dig a „No é mikhez”…

A szerző jogász, az Evangélikus Élet
rovatvezetője

No é mi templomban

EvÉlet-est ősbemutatókkal f 3. oldal
Asszonyok az imazsámolyon f 5. oldal
Száztíz éve született Ordass Lajos f 7. oldal
Imádság és lelkialkat f 11. oldal
Első szerelem f 12. oldal
Interjú a magyar kultúra egyik lovagjával f 13. oldal

g Lász ló Je n Csa ba

Hoff mann Ró zsa ok ta tá sért fe le lős
ál lam tit kárt és Sza kál Fe renc Pál po -
li ti kai ta nács adót fo gad ta Pus kin ut -
cai hi va ta lá ban ja nu ár 27-én Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök. A ta lál ko zón a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak a
köz ok ta tá si tör vény ter ve zet hez be -
nyúj tott hoz zá szó lá sát vi tat ták meg.
A jó lég kö rű meg be szé lé sen egy há -
zunk kép vi se le té ben je len volt Ká kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó, Haj dó
Ákos, az or szá gos iro da ok ta tá si osz -
tá lyá nak ve ze tő je, va la mint Ga dó né
Kézdy Edit és Roncz Bé la gim ná zi um -
igaz ga tó. A ta lál ko zó vé gén mind két
fél ki fe jez te kész sé gét a to váb bi pár -
be széd re és együtt mű kö dés re.

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
szék há zá ban tar tott meg be szé lé sen

szó volt a hat- és nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok jö vő jé ről. Ez zel kap -
cso lat ban Hoff mann Ró zsa je lez te,

hogy ezek ará nyát sze ret nék csök ken -
te ni, ugyan ak kor az egy há zat biz to -
sí tot ta ar ról: ha ezek az egy há zi in -

téz mé nyek szín vo na las mun kát vé -
gez nek, min den kép pen foly tat hat ják
te vé keny sé gü ket.

Gáncs Pé ter el mond ta, hogy a
meg be szé lé sen a hit ok ta tás kér dé se
is fel me rült, még pe dig hogy a jö vő -
ben kö te le ző en vá laszt hat nak a di á -
kok a hit tan vagy az er kölcs tan ta nu -
lá sa kö zött. A kor mány zat szán dé ka,
hogy a hit tan órák nak „vé det tebb sá -
vot biz to sít sa nak”, az az ne kell jen nul -
la dik órá ban vagy dél után hit tan órák -
ra jár ni uk a di á kok nak – je gyez te meg
a püs pök. Meg lá tá sa sze rint az egy -
há zak nak össze kell fog ni uk a hit tan -

ok ta tás ban, ez azon ban még sok
egyez te tést igé nyel. Egye bek mel -
lett óvo dai szin ten is hasz nos len ne
a bib li ai alap is me re tek át adá sa –
tet te hoz zá.

A tár gya lá son szó ba ke rült az is,
hogy több ön kor mány zat – anya gi
okok ból – sze ret ne át ad ni köz ok ta -
tá si in téz mé nye ket az egy ház nak.

Gáncs Pé ter ar ról is be szélt, hogy
foly ta tó dik a kor mány zat és az egy ház
kö zöt ti pár be széd, az ok ta tá si ál lam -
tit kár ság a ké sőb bi ek ben is vár ja az
ész re vé te le i ket. Utalt ar ra, hogy az
evan gé li kus egy ház de cem ber ben
húsz ol da las do ku men tu mot kül dött el
a kor mány zat nak a köz ok ta tá si tör vény
kon cep ci ó já val kap cso lat ban.

d MTI

Tör vény ter ve zet ről egyeztettek

Az idei szim pó zi u mon – amely nek ez
al ka lom mal is Isó Do rottya lel kész
volt a há zi asszo nya – há rom elő adást
hall ha tott a hat van öt részt ve vő. 

Sza bad ság, de mi re, kö tött ség, de
ki hez? cí mű pén tek es ti re fe rá tu má -
ban az Evan gé li kus Élet ro vat ve ze tő -
je, Vég he lyi An tal lel kész a kö zép ko -
ri sza bad ság tö rek vé sek ről adott rö -
vid át te kin tést. Más nap reg gel dr. Fa -
bi ny Ti bor pro fesszor a re for má tor
teo ló gia fel fo gá sá ról szólt Teo ló gus
min den em ber cím mel, míg dél után
dr. Ha fen scher Ká roly, az ok ta tá si
köz pont igaz ga tó ja Lu ther nek a kö -

zös sé gi imád ság ha gyo má nyos for -
má i ról val lott né ze te i ről be szélt a To -
vább ad juk-e az imád ság sta fé ta bot -
ját? cí mű elő adá sá ban.

A kon fe ren cia részt ve vői öröm -
mel üd vö zöl ték a prog ram ban a
cso port mun kát is: Welt ler Sán dor
lel kész be ve ze té se után négy lel kész
irányításával ele mez het ték az egy ház
is mer te tő je gye it, Lu ther Már ton
hét pont ba ren de zett fel so ro lá sa
alap ján.

Já nossy La jos né hai evan gé li kus
pro fesszor – el ső íz ben 1932-ben
nap vi lá got lá tott – dok to ri disszer tá -

ci ó já nak má so dik, át dol go zott ki -
adá sát kö zö sen je len tet te meg a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
és a Fra ter ni tás lel kész egye sü let. A
kon fe ren cia mél tó al kal mat nyúj -
tott a könyv be mu ta tó ra – a kö te tet
Isó Zol tán szer kesz tő és Ha fen scher
Ká roly mél tat ta.

A zá ró is ten tisz te let ke re té ben
ke rült sor a ven dég lá tó in téz mény új
épü let ré sze i nek meg ál dá sá ra. Előt te
Kri zsán And rás épí tész fog lal ta össze
a ház tör té ne tét. A je len le gi funk ci -
ó já val több mint egy év ti ze de hí vo -
ga tó épü let nyu ga ti szár nyát ta valy a
temp lom fe lé hosszá ban meg tol dot -
ták, így az eme le ten há rom új szo ba,
a föld szin ten pe dig egy apart man ki -
ala kí tá sá ra nyílt le he tő ség. Fon tos
vál to zás még, hogy a ko ráb bi, úgy ne -
ve zett „tu ris ta szo bák” mind egyi két
für dő szo bá val egé szí tet ték ki. 

g Bo dazs

A kon fe ren ci án el hang zott elő adá sok
rö vi dí tett, szer kesz tett vál to za ta la -
punk 8., 9., 10. ol da lán.

Lu ther-kon fe ren cia –
könyv be mu ta tó val és épü let szen te lés sel
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b Ha ja nu ár utol só hét vé gé je, ak kor Lu ther-kon fe ren cia Rév fü lö pön –
idén sem volt ez más képp. Ja nu ár 28–29. kö zött im már ne gye dik al -
ka lom mal gyűl tek össze – újak kal ki egé szül ve – azok a vissza té rő ér -
dek lő dők, akik a nagy re for má tor szel le mi örök sé gé hez kí ván tak kö -
ze lebb ke rül ni. Az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban
meg ren de zett kon fe ren ci án mu tat ták be Já nossy La jos Az evan gé li -
kus li tur gia meg új ho dá sa tör té ne ti és el vi ala pon cí mű köny vét is, a
zá ró úr va cso rai is ten tisz te let ke re té ben pe dig Itt zés Já nos, a Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke meg ál dot ta (ké pün kön) az ok -
ta tá si köz pont új épü let ré sze it.
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„Azt azon ban nem gon do lom, hogy egy ko -
ráb bi öku me ni kus ima hét rossz em lé ké ből
ál ta lá no sít va olyan ke mény kö vet kez te té se -
ket kell le von ni, sőt han goz tat ni, hogy az
is ten tisz te let kép mu ta tás ra ne vel.”

Nagy baj van… f 5. oldal
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b A víz ke reszt ün ne pe utá ni idő -
szak vé ge fe lé kö ze led ve egy
olyan ének kel ta lál ko zunk,
amely nek 17. szá za di dal la má hoz
a 20. szá zad ele jén új ver set il -
lesz tet tek. A Jé zus, él tem hű ve -
zé re (EÉ 391) szö ve gé vel az 1911-
es Du nán tú li éne kes könyv ben
ta lál ko zunk elő ször.

A szö veg író, Ko vács Sán dor (1869–
1942) éle te több mint két év ti ze dig a
po zso nyi teo ló gi ai aka dé mi á hoz kö -
tő dik. Az egy há zi jog és egy ház tör -
té net tan szé ken ta nít, 1917-ben igaz -
ga tó vá is vá laszt ják. De ma gyar ér zel -
mei mi att 1919 nya rán, a cseh szlo vák
meg szál lás ide jén in ter nál ják, majd
ki uta sít ják az or szág ból.

Az ál lam for du lat után, 1923-ban a
pé csi egye tem sop ro ni teo ló gi ai ka -
rá nak lett egy ház tör té nész-pro fesszo -
ra, 1935-ben pe dig a du nán in ne ni
egy ház ke rü let nek a püs pö ke. Ek kor
a teo ló gi ai tan szék ről le mond va a
sám son há zai lel kész sé get fo gad ta el.

Mint nagy ha tá sú ha za fi as szó nok
és ked velt fel ol va só igen sok meg hí -
vást ka pott val lá si és kul tu rá lis egye -
sü le tek től. Cél ja volt, hogy a ka ted -
rá ról is erő sít se a ha za sze re te tet a teo -
ló gu sok ban.

Iro dal mi mun kás sá ga szá mot te vő.
Bár nem tar to zott a Du nán tú li éne -
kes könyv szer kesz tő bi zott sá gá hoz,
Kis éne kes köny vé vel je len tős ha tás sal
volt a mun ká ra. Ere de ti éne kei és át -
dol go zá sai (pél dá ul Ké szülj, lel kem,
Jé zu sod hoz – EÉ 306) a meg vál to zott

igé nyek nek meg fe le lő en in kább rö -
vi debb, köl tői, még is egy sze rű nyel -
ven meg írt, evan gé li u mi tar tal mú
éne kek.

He ti éne kün ket mos ta ni éne kes -
köny vünk ben a mon da ni va ló já nak
leg in kább meg fe le lő fe je zet ben, a
Jé zus-éne kek kö zött ta lál juk (az ere -
de ti öt vers szak he lyett há rom mal).

Ko vács Sán dor ver sét az Ó, én bű -
nös, jaj, mit te gyek (EÉ 420) dal la má -
ra éne kel jük. Ezt az 1653-ban fel buk -
kant, ere de ti leg vi lá gi dal la mot Jo hann
Flitt ner/Flit ner (1618–1678) von ta be
az egy há zi hasz ná lat ba Sus ci ta bu -
lum mu si cum (Ze nei éb resz tő) cí mű,
1661-ben meg je lent gyűj te mé nyé ben.
Az Ach, was soll ich Sün der ma chen
szö veg a mai né met éne kes könyv ben
már nem sze re pel, de a Ho si an na Da -
vids Soh ne kez de tű ének (EG 536) eh -
hez a dal lam hoz (il let ve en nek egyik
va ri án sá hoz) kap cso ló dik.

Flitt ner ének szer ző és kom po nis -
ta; Gre ifs wald ban volt es pe res, majd
emig rál nia kel lett Svéd or szág ba.
Éne kei 1695-től a mai na pig meg ta -
lál ha tók a svéd éne kes köny vek ben.

A hat so ros moll dal lam J. S. Bach
egyik or go na par ti tá já nak (BWV 770)
alap ját ké pe zi. A mű tíz va ri á ci ó ja be -
pil lan tást en ged a kor té tel tí pu sa i ba,
Bach öt let- és szín gaz dag sá gá ba.

g Ecse di Zsu zsa

Ha tény leg is me rem őt,
be szél ge tek ve le
A Fi lip pi le vél Krisz tus-him nu szá ban
ar ról éne kel az egy ház, hogy Is ten
olyan ne vet ado má nyo zott Krisz -
tus nak, amely min den név nél na -
gyobb. És er re a név re min den térd
meg ha jol, mennye i e ké, föl di e ké és
föld alat ti a ké…

Éne künk ugyan csak kez dő sza -
vá ban szó lít ja né ven az Urat, de ez a
név az egész éne ket meg ha tá roz za,
mint ahogy a ke resz tény em ber éle -
tét is. Nem az a kér dés, hogy em le -
get jük-e őt, ha nem hogy az ő ne vé -
ben já runk, cse lek szünk, élünk, hi -
szünk és bí zunk.

Jé zus! – ír ta fel min den ige hir de -
té se elé egy nem rég el köl tö zött lel -
kész test vér, foly tat va ez zel sok ke -
resz tény teo ló gus gya kor la tát.

Jé zus ról ének lünk a szer ző vel, Ko -
vács Sán dor ral meg azok kal az ez rek -
kel, akik egy kor és ma ének lik: Jé zus,
él tem hű ve zé re. Jé zus ról, aki ve ze ti
lép te in ket, meg óv a bűn től, bűn bo -
csá nat tal emel fel el esett sé günk ből,
vi gasz tal, ha szo mor ko dunk és el ke -
se re dünk.

Jé zus ról éne kel, de úgy, hogy köz -
ben be szél get ve le. Ma gasz tal ja Jé -
zus ne vét, s köz ben zaj lik az a dia -
ló gus, amely nyil ván va ló vá te szi:
az élő Úr ral va ló ter mé sze tes élet -
kap cso lat ez.

Nem azért le het sé ges, mert mi
meg nyíl tunk, meg ja vul tunk, meg -
vál toz tunk, meg tér tünk. Azért le het -
sé ges, mert meg is mer het tük őt, aki
be mu tat ko zott, meg szó lí tott, meg vál -
tott, élet tel kí nált meg.

A bű nös em ber – ha meg is me ri
Krisz tust – nem el me ne kül elő le,
ha nem hoz zá me ne kül. Mert tud ja,
hogy hoz zá le het me ne kül ni, ná la van
me ne dék, ná la van meg bo csá tás.
Uram, légy te lel kem me ne dé ke…

A Krisz tust meg is me rő em ber
rá jön ar ra az éle tet je len tő, kár ho -
zat tól meg men tő va ló ság ra, amely
eb ben a „hely cse rés” él mény ben
lesz lát ha tó vá: ér de med lett bol -
dog sá gom, és ha lá lod éle tem. Jé zus
az Atyá nál lé vő tel jes és bol dog éle -
tét cse rél te fel a kí nok élet út já ra,
hogy mi bol do gok le hes sünk. Jé zus
az örök vol tát cse rél te le a ha lál ra,
hogy ne künk éle tünk le gyen. Nincs
más út, és nincs más cél ne künk,
él ni aka ró, jö vőt vá gyó em be rek -
nek. Egye dül csak Jé zus. Ho vá
men nék e vi lá gon – mint te hoz zád,
Jé zu som…

A Krisz tust meg is me rő em ber
nem bi zony ta la nul ke re si az utat,
nem egy hely ben to po rog, s nem tét -
le nül ácso rog. Út já nak vi lá gí tó tor -
nya Jé zus sza va, igé je, amely elég sé -
ge sen be vi lá gít ja az utat. A Jé zus ban
ka pott re mény ség elég erő ar ra,
hogy har col junk a bűn és a ha lál ha -
tal ma el len. A Jé zus ban ka pott cél
elég mo ti vá ció ar ra, hogy cél tu da to -
san vé gig jár juk a ránk vá ró utat. Míg
el érem cé lo mat…

Foly ta tód jék hát a be szél ge tés köz -
tem és az én Uram közt. Fo gal maz -
zuk meg, mond juk el, mit je lent ő ne -
künk, s kér jük, hogy mind az, amit el -
ho zott az em ber szá má ra, sze mé lye -
sen a mi énk is le hes sen.

g Ha fen scher Ká roly

Jé zus, él tem hű ve zé re
C ANTATE

Egy film ben lát tam, hogy két fiú úgy
pró bál tö ké le tes gyil kos sá got el kö vet -
ni, hogy egész tes tü ket nej lon ba csa -
var ják, hogy ne hagy ja nak nyo mot. A
szak ér tők azt mond ják, ez szin te le -
he tet len. Be lé pünk egy szo bá ba, és
lát ha tat la nul ott hagy juk bő rünk,
tes tünk, éle tünk da rab ká it. Akár mit
te szünk, nyo mo kat ha gyunk ma -
gunk után. Min den sza vunk és cse -
le ke de tünk ma gán hor doz za azt,
akik va gyunk. Stí lu sunk meg ha tá roz -
za sza va in kat, in du la ta ink ott van nak
moz du la ta ink ban. Ez szép, ha jók va -
gyunk. Ez rossz, ha nem va gyunk
azok. Is ten igé jét ad ja szánk ba. Ha jók
va gyunk, szép pé vá lik, ha nem, ak -
kor komp ro mit tál juk.

Pál rö vid időt töl tött Thessza lo ni ká -
ban. Sok csa tá ja volt a he lyi zsi na gó -
gá val, de ki ala kult egy kis lel kes gyü -
le ke zet a sza vai nyo mán. Alig is mer -
ték egy mást, de Pál nagy sze re tet tel be -
szél ró luk. A gyü le ke zet pe dig szí ve -
sen gon dol rá. Va jon szólt va la ki még is
el le ne? Ez a pár sor, amelyet ol va sunk
most eb ből a le vél ből, azt tük rö zi,
mint ha meg vá dol ta vol na va la ki őt az -
zal, hogy élős kö dik a kö zös sé ge ken. Ha
így volt, ak kor Pál most bát ran el -
mond hat ja: eb ben fedd he tet le nek vol -
tunk, ma gunk dol goz tunk, és a pár
nap, amit ott töl töt tünk, nem az em -
be rek ven dég lá tá sá ra tá masz ko dott.
Az egész prob lé ma ta lán csak öt let sze -
rű, de szá munk ra, akik ezt a mai va -
sár nap igé je ként ol vas suk, fel ve ti a
fedd he tet len ség kér dé sét. Mennyi re
fedd he tet le nek Is ten igé jé nek hir de tői?

Min den ki komp ro mit tál. Pál, aki itt
fedd he tet len sé gé ről ír, hir te len ha ra -
gú, oly kor tü rel met len. Egy al ka lom -
mal el vá lik mun ka tár sá tól, Bar na -

bás tól, mert össze ve szik ve le. Az
óegy há zi atyák ki re kesz tők. Au gus ti -
nus tisz tes ség te le nül bá nik fe le sé gé -
vel. Amb ro si us ve zet né hány ke resz -
té nyi nek vég képp nem mond ha tó
ak ci ót a csá szár el len. Aqui nói Szent
Ta más össze ke ve ri a fi lo zó fi át a teo -
ló gi á val. Sa vo na ro la tűz re ve ti a mű -
vé szet re me ke it. As si si Szent Fe renc
giccset csi nál a ka rá csony ból. Szent Ist -
ván kard él re hány ja a ma gyar val lá sú -
a kat. Kál vin ki vé gez te ti Szer vét Mi -
hályt. Lu ther rosszul szól a zsi dó ság -
gal kap cso lat ban. Csa lá dunk pe dig
szá mon tart Or dass La jos nap ló já ból
né hány kü lö nö sen sér tő mon da tot. 

Jé zus éle té ben Is ten sza va vég képp ki -
ke rült a lég üres tér ből, az ab szo lú -
tum ból. Sze mé lyes sé lett. Meg szó lalt
egy je ri kói ut cán, és a vak lát ni kez -
dett. Meg szó lalt a je ru zsá le mi temp -
lom fél re e ső ud va rán, és egy bű nös
nő szí vé ben re mény ség tá madt. Meg -
szó lalt a ke reszt ma ga sá ból, és egy ró -
mai ka to na el ső ként mond ta ki: bi -
zony ez az em ber Is ten fia volt. Eb -
ben a sze mé lyes sé gé ben eme li be az
em bert Is ten örök ké va ló sá gá ba.

Jé zus sza vai ma más hogy is meg -
aláz kod nak. Em be ri sza vak ká lesz -
nek. Olyan em be rek be szé dé vé, akik
komp ro mit tál ják eze ket az igé ket. Jé -
zus sza vai mö gé egy kor a sa ját tisz -
ta sá ga, em ber sze re te te, szá nal ma,
bűn bo csá tó együtt ér zé se ke rült. Jé -
zus sza va i hoz ma nagy ké pű, bot -
rán ko zást oko zó, ön ző, ha zug em be -
ri éle tek tár sul nak.

A komp ro mit tá ló em be rek sza vai
még is ige hir de tés sé le het nek, Is ten
sza va i vá.

A Pá rat lan pré di ká tor cí mű film ben
Jo nas Nigh tingale tisz te le tes az uta kat

jár ja kis csa pa tá val, és szen ve dé lyes
pré di ká ci ó i val pró bál ja jobb út ra té -
rí te ni a hí vő ket. A si ma be szé dű pré -
di ká tor re ményt ad a hall ga tó i nak, de
cse ré be meg sza ba dít ja őket a pén zük -
től. Jo nas show man és üz let em ber egy
sze mély ben, de va ló já ban egy sze rű
csa ló. Ami kor ki de rül a bot rány a gyü -
le ke zet szí ne előtt, ak kor ő még min -
dig for dít ügye sen egyet:

– Mit gon dol tok, ki tud nek tek iga -
zán be szél ni a bűn ről, ta lán egy há -
jas pap? Én nya kig vol tam a mo csok -
ban, én tu dom, mi a bűn bo csá nat.

A film gon dol ko dás ra kény sze rít.
Meg kér de zi, mi igaz, és mi ha zug ság
a ke resz tény ség ma ga tar tá sá ban.
Ugyan ak kor érez zük, hogy ez túl zás.
A vég ső mon da ni va ló azon ban új ra
csak meg hök ken tő, mert a szél há mos
sza vai nyo mán egy fiú meg gyó gyul.
Jo nas Nigh tingale tisz te le tes ámul a
leg job ban, ami kor a csa ló mon da tok
cso dát tesz nek. 

Is ten igé je élő és ha tó – mond ja a Zsi -
dók hoz írt le vél. Ez a ha tás el ér he ti az
ige hir de tést hall ga tó kat. Ugyan ak -
kor el ér he ti az ige hir de tő it is. Az ige -
hir de tő nek is van éle te. Ha az ige hir -
de tés el kü lö nül az ige hir de tő éle té től,
ki bír ha tat lan fe szült ség tá mad. Ha az
ige hir de tő mon da ni va ló ja csak a hall -
ga tók fe lé irá nyul, fur csa ket tős ség
ala kul ki. A va ló di ige hir de tő aka rat -
la nul sa ját éle té ről is be szél, ami kor
meg szó lal, még ha az éle te – ép pen
az el hang zó mon da ni va ló ban – íté let
alá ke rül is. Így áll hat gyü le ke zet és
ige hir de tő egy aránt Is ten szí ne előtt.

Sok éve volt már. Kán to ri zál ni men -
tem egy kis gyü le ke zet be. Nem tud tam
elő re, ki lesz az ige hir de tő, ezért kel le -
mes meg le pe tés ként ért, hogy egy
szá mom ra ak kor tájt na gyon so kat je -

len tő lel készt ta lál tam ott. Ab ban az
idő ben nem na gyon le he tett őt hal la -
ni, mert el vált, és pró bált lát ha tat lan
ma rad ni. Az, hogy komp ro mit tál ta
Krisz tus ügyét, össze tör te, ezért félt
meg je len ni sok em ber előtt. Az előtt
nagy temp lo mok ban szol gált, ak kor
már csak egy-egy kis lét szá mú he lyen.
Éle tem egyik leg töb bet adó ige hir de -
té sét hal lot tam azon az is ten tisz te le ten.
A lel ki gyöt rő dé sek, a bel ső küz del mek,
az őszin te ség olyan erőt adott a mon -
da tok nak, me lyek ben az ott le vők mind
Is ten be szé de ként hal lot ták en nek a
sze gény sor sú em ber nek gon do la ta it. 

Is ten sze re te te, hogy kész komp ro -
mit tá lód ni sza va ink ban. Így ke rül
kö ze lebb az em be rek hez? Ez az
egyet len le he tő sé ge? Így men ti meg
a komp ro mit tá ló kat? Bár me lyik le -
het. Is ten sza va hét ről hét re meg szó -
lal kö zöt tünk. Hal la tán em be ri éle -
tek vál toz nak meg. Ige hir de tők éle -
te és ige hall ga tók éle te egy aránt.

Be szél jünk ar ról, hogy Pál mi lyen
nagy sze rű en vagy mi lyen sze ren -
csé sen ren dez te úgy thessza lo ni kai
éle tét, hogy ké sőbb ab ban a kér dés -
ben, hogy sa ját ma gát el tar tot ta-e,
tisz tá nak bi zo nyult? Eb ben va ló ban
fedd he tet len volt. Pál kü lön ben is
nagy sze rű em ber volt. De szí ve seb -
ben be szél nék ar ról, hogy Is ten igé -
je kész volt ezen az em be ren ke resz -
tül is hat ni ha tal mas erő vel. Ez a sok -
szor komp ro mit tált ige még ma is
élet for má ló, mert raj ta ke resz tül az
őt fel vál la ló Krisz tus szó lal meg. Ez
a Krisz tus pe dig kész meg szó lal ni
min den kin ke resz tül, aki őszin tén
szól az ő ne vé ben. Hogy Is ten sza va
szól jon erő vel és meg men tő en.

g Ko czor Ta más
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Komp ro mit tá lók
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Úgy néz zen hi ted az üd vö zí tő Krisz -
tus ra, hogy ő a vi har nak is ura. Ha
akar ja, az ör dög dü hön gő hul lá ma it is
meg tud ja fé kez ni. Szo ron ga tott egy -
há za go nosz, mér ges el len sé gé vel
szem ben az zal vi gasz tal, hogy hi á ba
tom bol az ör dög: a ki csi ha jó nak
nem árt hat. Mert Krisz tus Úr, aki az
ef fé le vi hart év ez re dek óta min dig le -
gyűrte és el né mí tot ta. S ő ma is tud
pa ran csol ni, há bor gás nak gá tat vet ni.
Az ör dög év ez re dek óta min dig ku -
dar cot vall – ez után sem si ke rül het ál -
nok szán dé ka. Urunk, ki a ha jó ban
szunnyad, kö nyör gé sünk re ide jén fel -
éb red, s meg mu tat ja, hogy pa ran -
csol ni tud a vi ha ros ten ger nek. Ak kor
az tán pusz tul min den el len ség, amely
a kis ha jót ret teg tet ve szo ron gat ja.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó Jó zsef for dí tá sa)

Urunk, Is te nünk, há lás szív vel mon -
dunk kö szö ne tet azért, hogy ke gyel -
me sen meg őriz tél az új esz ten dő el -
ső hó nap já ban is. Kö szön jük a tő led
ka pott se gít sé get, a ránk mért pró ba -
té te le ket és az át élt örö mö ket.

Ké rünk, te rem tett vi lá god ban óvd
azo kat az ér té ke ket és szép sé ge ket,
ame lye ket em be ri mo hó sá gunk ban
még nem tet tünk tönk re. Tö ké le te -
set al kot tál, és mi nem őriz zük – bo -
csáss meg ér te.

Ké rünk, adj irány mu ta tást, hogy a
szá munk ra la kó he lyül ki je lölt or -
szág ban gyer me ke id hez mél tón gya -
ko rol juk hi va tá sun kat, leg jobb tu dá -
sunk és lel ki is me re tünk sze rint vé -
gez zük a fel ada ta in kat. Ve ze tő in ket
te ve zesd böl cses sé ged del, hogy ne a
sa ját érdekeiket, ha nem a rá juk bí zott
kö zös ség ér de ke it szem előtt tart va
hoz zák meg dön té se i ket.

Ké rünk, mind annyi un kat em lé -
kez tess: a vi lá gos ság gyer me ke i ként a
vi lá gos ság gyü möl cse it te rem jük,
amely csu pa jó ság, igaz ság és egye nes -
ség. Ne en gedd, hogy el tér jünk et től,
és min dig se gíts fel is mer ni a kí sér tő
min ket cél ba ve vő ár mány ko dá sát.

Ké rünk, légy az örü lők kel. Em lé -
kez tesd őket a há la adás fon tos sá gá -
ra, hogy ne fe led kez ze nek el ar ról,
min den jó tő led szár ma zik.

Ké rünk, te áldd meg a meg szü le -
ten dő és a már kö zénk ér ke zett gyer -
me ke ket. Te vi gyázd tisz ta sá gu kat, te
küldd hoz zá juk őr ző an gya la i dat.

Ké rünk fi a tal ja in kért, aki ket kí sér -
té sek kel te li vi lág vesz kö rül. A fel nőt -
tek ál tal rá juk tett ter he i ket te se gíts
hor doz ni.

Ké rünk a kö zép ko rú a kért, akik
úgy ér zik, csa lád ja ik min den na pi
gond ja it már nem tud ják el hor doz ni.
Em lé kez tesd őket, hogy te a ben ned
bí zók ere jét na pon ként meg újí tod.

Ké rünk, légy az idő sek kel. In dítsd
őket há la adás ra, ha sze re tő csa lád ve -
szi őket kö rül. Tá mo gasd az egye dül
élő ket, vi gasz tald a bán kó dó kat, a
gyászt hor do zó kat.

Ké rünk, légy a be te gek kel. A hoz -
zád ké szü lő ket pe dig vedd kö rül
sze re te ted del, hogy a ve led va ló ta -
lál ko zás re mé nyé ben bú csúz za nak
et től a föl di vi lág tól.

Ke gyel med ben bíz va ké rünk, hall -
gasd meg ké ré se in ket. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Lé lek eme lő kö zös sé gi él mény -
ben le he tett ré szük mind azok -
nak, akik múlt va sár nap dél -
után el mentek a bu da vá ri gyü -
le ke zet ká pol ná já ba Sze me rei
Gá bor ki ál lí tá sá nak meg nyi tó -
já ra és a Sze mek együt tes kon -
cert jé re. Gá bor szob ra in, ver -
se in ke resz tül egé szen szo -
kat lan mó don vál ha tunk meg -
szó lí tot tak ká. Az őszin te for -
mák, sza vak egy meg küz dött
élet mély sé ge in és fel is me ré -
se in ke resz tül ve zet nek ben -
nün ket. Min dent el mon da -
nak az em ber gör cse i ről, szen -
ve dé se i ről, fé lel me i ről és kín -
ja i ról, tük röt tart va a szem lé -
lő, hall ga tó elé is.

In tim, ben ső sé ges, kü lön le -
ges uta zá son az idő kö zép -
pont ja fe lé ka la u zol ta a ki ál lí -
tás és a mű sor az egy be gyűl te -
ket, akik az élet fon tos ál lo má -
sa it érint ve vé gül a je len lé vő
Jé zus hoz ju tot tak. Az ő ke -

reszt jé hez meg ér kez ve le rak -
hat juk bű nünk ter hét, a „nincs -
ből” kincs lesz, és a bel ső szo -
ba „szü lő szo bá vá”, al ko tó bá zis -
sá ala kul. Őrá kul cso lód va, az
imád ság mű hely mun ká ja nyo -
mán má so kat is gaz da gí tó ér -
té kek buk kan nak elő.

Az egész csa lád szó hoz,
hang szer hez, dal lam hoz ju -
tott. Meg ze né sí tett ver sek se -
gí tet tek el mé lyí te ni a bi zony -
ság té telt, amely még a meg szo -
kott nál is sze mé lye sebb re si ke -
rült. Hi szen har minc ezer ki lo -
mé ter, há rom ne gyed egyen lí -
tő nyi út, há rom ezer-nyolc száz

órá nyi au tó zás, sok-sok öröm
és küz del mes idő sza kok után
most ép pen het ve ne dik al ka -
lom mal lát hat ják az ér dek lő -
dők a nagy ha tá sú fa plasz ti ká -
kat és öt ve ned szer hall hat ták
a Sze mek együt tes mű so rát.

A ki ál lí tást Ben ce Im re es pe -

res-lel kész nyi tot ta meg, aki az
em ber ar cú, min den ben ön -
ma gát köz lő Is tent, az em be -
ri ta len tu mo kon, al ko tá son
ke resz tül is meg szó lí tó evan -
gé li u mot hir det te.

Sze me rei Gá bor ki ál lí tá sa
Az idő kö zép pont já ban cím -
mel már ci us 15-ig te kint he tő

meg dél előt tön ként 9 és 13
óra kö zött, va la mint a gyü le -
ke ze ti al kal mak hoz kap cso -
ló dó an a Bu da vá ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség ká pol ná já ban
(1014 Bu da pest, Tán csics Mi -
hály u. 28.).

g Smi dé li usz Gá bor

Sze mek – ötvenedszer
To rok gyík ról és gé ge baj ról
is éne kelt Ká kay Ist ván az
Evan gé li kus Élet kul tu rá lis
est je i nek leg utób bi al kal mán,
jól le het, ha nem mond ja, ka -
tar ti kus mű so rá nak hall ga tói
ki nem ta lál ták vol na, hogy
tör té ne te sen ő ma ga is inf lu -
en zá val küsz kö dik… Ba bits
Mi hály Ba lá zso lás cí mű,
meg ren dí tő köl te mé nyé nek
meg ze né sí tett vál to za ta egyi -
ke volt a ja nu ár 27-én el -
hang zott ős be mu ta tók nak.
Ady End re Őri zem a sze med
és Dsi da Je nő Dal az el ma -
radt val lo más ról cí mű ver sé -
re írt da la it ugyan is szin tén
el ső al ka lom mal ad ta elő kö -
zön ség előtt a – „civilben” –
a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
ját igaz gató művész.

Több év ti ze des ze nei pá lya -
fu tá sa so rán a Po é zis együt tes
ve ze tő je ként is is mert Ká kay
Ist ván több mint két száz ver -
set ze né sí tett már meg – dön -
tő en 20. szá za di ma gyar köl tők
(pél dá ul az evan gé li kus Re mé -
nyik Sán dor és Weö res Sán dor)
mű ve it. Ezek kö zül mint egy

húsz hang zott el a Fe hér Pá va
za rán dok szál ló ét ter mé nek
pin ce he lyi sé gé ben meg tar tott
ka ma ra kon cer ten. Bár ze ne -
szer ző ként va la mennyi dalt
Ká kay Ist ván je gyez te, né há -
nyat fe le sé gé vel, Ká kay Ka ta -
lin ének mű vésszel adott elő
gi tár- és/vagy száj har mo ni ka-
kí sé ret tel.

Az al ka lom több szem pont -
ból is pre mi er volt. Mint kö -
szön tő jé ben he ti la punk fő szer -
kesz tő je, T. Pin tér Ká roly is
utalt rá, az EvÉ let-es tek tör té -

ne té ben elő ször for dult elő,
hogy nem be szél ge tés vagy ve -
tí tett ké pes elő adás volt a ren -
dez vény „mű fa ja”, a Ká kay
házas pár pe dig el ső íz ben vet -
te igény be ön ál ló es ten Tol nai
Ju dit csel ló mű vész köz re mű kö -
dé sét. Alig ha nem hosszú táv -
ra kö te lez ték el ma gu kat egy -
más mel lett eb ben a fel ál lás ban,
hi szen a csa lá di as légkör ben
zaj lott pre mi er si ke ré hez a va -
rázs la tos össz hang és hang -
sze re lés is nagy ban hoz zá já rult. 

g V. J.

EvÉ let-est ős be mu ta tók kal

Már a kez det kez de tén sem volt fel -
hőt len az örö möm. Egé szen vi lá go san
em lék szem 2004 ta va szá ra, fel tu dom
idéz ni ak ko ri gon do la ta i mat, ér zé se -
i met. Bár so ha sem tar toz tam és ma
sem tar to zom az úgy ne ve zett eu -
rosz kep ti ku sok kö zé, fenn tar tá sa im
azért ak kor is vol tak, mos ta ná ban
meg is mét van nak. Ta lán ezért job -
ban is ki fe jez né ér zé se i met, ha írá som
cí mé ből nem hagy tam vol na ki a
má sod ren dű szót: Egy má sod ren dű
eu ró pai pol gár ag go dal mai – hi szen
ami mos ta ná ban tör té nik ve lünk és
kö rü löt tünk, bi zony a szép nyi lat ko -
za tok el le né re is ezt a gya nút erő sí ti.

Ami kor uni ós tag sá gunk el ső nap -
ján, 2004. má jus 1-jén reg gel fel éb -
red tem, alap já ban vé ve nem érez tem
ma ga mat más hogy, mint egyéb reg -
ge le ken. Ami kor elő ször a tü kör be
néz tem, nem vet tem ész re ar co mon
kü lö nös vo ná so kat. Nem érez tem
min den ta go mat át já ró bi zser gést, ki -
csat ta nó, ed dig nem is mert lel ken de -
ző vi dám sá got sem. Pe dig na gyon is
azt akar ták el hi tet ni ve lem, ve lünk,
hogy il lett vol na ilyen fel fe de zé se ket
ten ni, hi szen „eu ró pai pol gár” let tem
ma gam is. Csu pa nagy be tű vel ír va:
EU RÓ PAI POL GÁR!

Ne kem bi zony túl sá go san is har -
sány nak, he lyen ként eről te tett nek
tűnt az ün nep lés. Túl nagy volt a
hang erő, túl sok volt a ze ne bo na, túl
sok a tű zi já ték, a pe tár da dur ro gás, de

a szó lam pu fog ta tás is. Egy ál ta lán, az
egész mes ter sé ge sen ger jesz tett han -
gos ko dás ben nem nem az örö möt
mé lyí tet te el, ha nem in kább za vart;
ide gen nek érez tem.

Meg le het, hogy né me lyek sze rint
ez pusz tán íz lés kér dés, amely ről –
mint tud juk – nem ér de mes, de
nem is le het vi tat koz ni. Az egyik így,
a má sik úgy sze ret ün ne pel ni, mond -
ják. Én még sem hi szem, hogy itt
csak er ről lett vol na szó.

Ak ko ri di ag nó zi so mat – ame lyet
le is ír tam, el is mond tam an nak ide -
jén több fe lé – pon tos nak gon do -
lom és vál la lom ma is: A kol dust és
ki rályt egy aránt tánc ra per dí tő me -
fisz tói szé dü let ör vé nyé ben ful dok -
lunk. A pénz haj sza, az anya gi as ság
pusz tí tó és ön vesz tő, ma ra dan dó -
nak gon dolt ér té ke ket, er köl csöt, ha -
za sze re te tet, ba rát sá go kat, csa lá di
éle tet, egy há zi kö zös sé ge in ket rom bo -
ló ka var gá sa fö lött egy re győ ze del me -
sebb az arany bor jú bam ba-di a dal -
mas vi gyo ra. Sem mi kép pen sem sze -
ret nék ün nep ron tó len ni, de nem
hall gat ha tom el azt az ag go dal ma -
mat, hogy nem lesz en nek így jó vé ge!
Ezek ben a na pok ban kü lö nös kép pen
is tet ten ér he tő volt, hogy éle tünk ből
oly sok szor hi ány zik a „lel ki di men -
zió”. Pe dig az élet sok kal több, mint a
meg ter melt és el fo gyasz tott anya gi ja -
va ink összes sé ge! (Vö.: Mt 6,25)

A kö zel múlt ban meg ütöt te a fü le -

met, ami kor va la ki az om ni p re zens
(az az min den ben és min den hol je len
lé vő és min dent meg ha tá ro zó) gaz -
da sá gi kér dé sek ről be szélt.

Tu laj don kép pen csak a min den a
pén zen mú lik té tel ra fi nál tabb meg fo -
gal ma zá sá nak tű nik ez szá mom ra.
Nem va gyok ide a lis ta! De ezt az ab szo -
lút tá tett té telt nem tu dom és nem is
aka rom egyet ér tés sel hall gat ni, leg fel -
jebb csak mint egy, a je len vi lá got le -
író di ag nó zist tar tom kor rekt nek. S te -
gyük hoz zá: di ag nó zi so kat több nyi re
csak be teg em be rek ről és hely ze tek ről
szok tak fel ál lí ta ni. Így azon ban saj ná -
la to san he lyén va ló nak lát szik.

Mert va ló ban ez a mai va ló ság:
min den a pénz kö rül fo rog a nagy po -
li ti ká ban és a hét köz na pi dön té sek ese -
té ben. A nem zet kö zi kap cso la to kat, de
az egy lép cső ház ban élő csa lá dok éle -
tét is meg ha tá roz za. En gem ez két ség -
be ejt. A nagy vo na lú vagy pi ti á ner ha -
szon le sés min den mo rá lis szem pon -
tot fe lül ír – a pénz- és a ha ta lom vágy
meg emészt be csü le tet, ha za sze re te tet,
em ber sé get, fe le lős sé get.

Hát nem ezt lát juk, ta pasz tal juk
ma Eu ró pá ban? A ket tős mér ce,
amellyel Eu ró pa bol do gabb nak mon -
dott fe lén (va ló ban az len ne?) mér -
nek min ket, és nyi lat koz nak ró lunk,
nem ezt mu tat ja? Pe dig len ne al ka -
lom és le he tő ség a he lyes ér ték ren -
det meg ta nul ni!

Ami kor Jé zus a ta nít vá nya it imád -
koz ni ta ní tot ta, a leg szen tebb imád -
ság ba be le fog lal ta a min den na pi ke -
nyé rért, vagy is a bé kés, bol dog föl di
élet hez szük sé ges dol go kért va ló kö -
nyör gést is. Nem is ál lít juk, hogy
mind ez sem mit nem szá mít. Na gyon
is fon tos len ne, hogy itt, az Eu ró pa-
ház ban, de szer te a vi lá gon is min den
em ber tár sunk vég re em ber hez mél -
tó éle tet él hes sen. Olyan éle tet, amely -
ben nem csak szó lam, nem csak – sza -
va zat szer ző – po li ti kai jel szó a tár sa -
dal mi igaz sá gos ság. Hogy ne le gyen
sen ki egyen lőbb az egyen lők kö zött!

És még sem fe lejt het jük: A Mi -
atyánk élé re az Is ten or szá ga el jö ve -
te lé ért és az Is ten aka ra tá nak tel je sü -
lé sé ért mon dott ké ré sek ke rül tek!
Igen, ez az a lel ki di men zió, amely
nél kül – unió ide, unió oda – va la mi
min dig hi á nyoz ni fog. Nem ér kez -
tünk még meg az ígé ret föld jé re,
mert pon to san úgy van ez, ahogy Au -
gus ti nus egy ház atya mond ta egy -
kor: „Nyug ta lan a mi szí vünk, amíg
Is ten nél nem lel nyu gal mat.” Enél kül
le het nek rész ered mé nye ink, de az

élet nagy fel ad vá nyát még sem old juk
meg so ha; rö vid sza ka szo kon mint -
ha jó irány ba men nénk, de az egész
út va la hogy még is el ka nya ro dik a cél -
tól; s bár úgy tű nik, kö ze le dik az alag -
út vé ge, és so kan ki ált ják: fény, fény!
– de a nap sü töt te sík ság ra még sem
ro bog majd ki a vo na tunk. És a „ré -
szek ben lob ba nó láng” (Ady) sem áll
össze biz tos célt mu ta tó jel ző fénnyé.
Mi lesz ve led, Eu ró pa?

Még is van re mény ség a szí vem ben.
S tu dom, hogy ez re mény ség nem
szé gye nül meg, mert nem em be rek
ígé re té re épül, nem po li ti kai vál to zá -
so kon tá jé ko zó dik. Eu ró pai pol gár -
ként ag gód ha tom, szá mos okom is
van rá; de min den ke resz tény test vé -
rem mel együtt val lom, hogy ne künk
ket tős ál lam pol gár sá gunk van, és ez
re mény sé günk vég ső alap ja: „Ne -
künk a menny ben van pol gár jo gunk,
ahon nan az Úr Jé zus Krisz tust is
vár juk üd vö zí tő ül…” (Fil 3,20)

Egy eu ró pai pol gár ag go dal mai
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
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Meg rá zó ké pek kel in dult a lep rá sok 2011. évi vi lág nap já nak ma gyar or szá -
gi ren dez vé nye ja nu ár 30-án dél után a Wes se lé nyi Ut cai Bap tis ta Gyü le ke -
zet ima há zá ban. A ve tí tő vász non ázsi ai ar cok vil lan tak fel, olya no ké, akik
a lep ra kö vet kez té ben vál tak mun ka kép te len né, csa lád juk ból, a tár sa da lom -
ból ki re kesz tet té.

Két má sod per cen ként di ag nosz ti zál ják va la ki nél e kórt va la hol a vi lág ban
– hang zott el Risk óné Fa ze kas Már tá nak, a ma gyar Lep ra misszió igaz ga tó -
já nak szá já ból a szin te hi he tet len sta tisz ti kai adat. Pe dig e be teg ség gyó gyít -
ha tó, csu pán se gí tő ke zek re van szük ség.

Ezt fel is mer ve vesz nek részt ma gya rok is a szol gá lat ban kö zel negy ven esz -
ten de je. Kö zü lük száz har min can jöt tek el, hogy há lát ad ja nak, mert ta va lyi
ado má nya ik cél ba ér het tek. Sza bó Gá bor Fe renc őr bottyá ni re for má tus lel -
kész pré di ká ci ó já ban azon ban ar ra is ki tért, hogy a fe le lős ség ér ze tet éb ren
kell tar ta ni. A Szlu ka Lí dia evan gé li kus ének mű vész le nyű gö ző elő adá sá ban
el hang zott Puc ci ni-ári ák pe dig ah hoz az Is ten hez emel ték a hall ga tó ság szí -
vét, aki nek gaz dag aján dé kai in dí ta nak ada ko zás ra. 

g B. P. M.

Ők nem te het nek ró la –
mi te he tünk ér tük

4 e 2011. február 6. Evangélikus Életkeresztutak

b Nem a ke resz tény egy há zak szo -
ká so san ja nu ár ra üte me zett öku -
me ni kus ima he te volt a gyúj tó -
szik rá ja an nak a kez de mé nye -
zés nek, amely ka to li ku sok, re -
for má tu sok és evan gé li ku sok
egy-egy cso port já nak kö zös
imád ság so ro za tát ala poz za meg
– re mé nye ink sze rint – Ko lozs -
vá ron.

A 2011 ele jén el kez dő dött, ha vi rend -
sze res sé gű öku me ni kus ve spe rás so -
ro zat mö gött az a fel is me rés hú zó dik
meg, hogy a zso lozs ma (offi ci um,
ima órák li tur gi á ja) leg főbb szö veg ele -
me, a zsol tá rok a ke resz tény fe le ke -
ze tek egy fé le „kö zös ne ve ző je ként” is
ér té kel he tő. Nincs olyan ke resz tény
egy ház, amely ne is mer né el a leg hi -
te le sebb és leg ben ső sé ge sebb imád -
ság ként az ószö vet sé gi zsol tárt.

Nyil ván van nak – ki vált a re for má -
tus fél ré szé ről –, akik kis sé ide gen -
ked ve te kin te nek a zso lozs má ra, hi -
szen a re for má tus is ten tisz te le ti gya -
kor lat ból má ra jó sze ré vel ki ko pott az,
ami a 17. szá zad ban még sa ját ja volt
egy há zi kö zös sé ge ik nek: a gra du ál -
ének lé ses reg ge li és es ti di csé ret. Az
1636-ban Gyu la fe hér vá ron ki adott
Öreg Gra du ál – és ál ta lá ban a kéz ira -

tos és nyom ta tott pro tes táns gra du -
ál iro da lom – azon ban egy ér tel mű en
meg győz ar ról, hogy egy kor a pro tes -
tán sok is meg tar tot tak va la mennyit
a ha gyo má nyos zso lozs má ból, még
ha ele me i ben né mi leg vál toz tat va, át -
ér té kel ve is.

Az evan gé li ku sok kö zött vi szont
ma is szép szám mal van nak kö zös -
sé gek, ame lyek nagy tisz te let tel és
sze re tet tel gya ko rol ják a zsol tá ros is -
ten tisz te le tet, ki vált az es ti di csé re -
tet (ves pe rát).

A ko lozs vá ri öku me ni kus ve spe -
rás so ro zat el ső ima al kal ma ja nu ár
10-én volt. A jól fű tött bel vá ro si
evan gé li kus temp lom ki vá ló hely -
szín nek bi zo nyult. Az el ső es ti di csé -
ret meg hir de té se nyo mán iga zán
szép szám ban gyűl tek össze az imád -
koz ni vá gyók. A re for má tus és evan -
gé li kus pa pok mel lett még két uni -
tá ri us lel kész is be kap cso ló dott
imád sá gunk ba – a zsol tá rok vagy a
Mag ni fi cat szent há rom sá gos do xo -
ló gi ái lát ha tó lag nem ri asz tot ták el
őket. A ka to li kus fe let vi lá gi ak kép -
vi sel ték.

Az el ső öku me ni kus ve spe rás li tur -
gu sa Ben kő né Zon da Tí mea evan gé -
li kus lel kész volt, aki a Já nos-evan gé -
li um ból vett ca pi tu lum alap ján –
„Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem pe dig ki -
seb bé len nem” (Jn 3,30) – az is ten di -

csé ret hó do ló, ön át adó és ön épí tő ér -
tel mét, az ima kö zös ség Is ten fe lé
for du ló „egyen irá nyú sá gát” hir det te.
Zá ra dék ként Di et rich Bon hoef fert
idéz te: „Azért van nak a zsol tá rok,
hogy meg ta nul juk azo kat Jé zus Krisz -
tus ne vé ben imád koz ni.” 

Az éne kes szol gá la tot ré szint a
pan non hal mi ben cé sek úzu sát ala pul
vé ve, ré szint a gen fi zsol tá rok ha gyo -
má nyá hoz vissza nyúl va a Scho la
Gre go ria na Mo nos to ri nen sis és a
Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet gra du -
ál kó ru sa ve zet te.

Az es ti di csé re tet kö ve tő en Ador já -
ni De zső Zol tán püs pök meg hí vá sá ra
az ima óra min den részt ve vő je együtt
te áz ha tott és ka lá csoz ha tott a Re mé -
nyik Sán dor Ga lé ri á ban (az evan gé li -
kus pa ró kia pin ce he lyi sé gé ben).

A ko lozs vá ri öku me ni kus ve spe rá -
sok min den hó nap má so dik hét fő jén
19 óra kor kez dőd nek a Fő tér sar ki
evan gé li kus temp lom ban. A pon tos
dá tu mok: feb ru ár 14., már ci us 14., áp -
ri lis 11., má jus 9., jú ni us 13., jú li us 11.,
au gusz tus 8., szep tem ber 12., ok tó ber
10., no vem ber 14., de cem ber 12.

g Ja kab ffy Ta más

Az írás ere de ti leg a Va sár nap cí mű
ko lozs vá ri ka to li kus he ti lap ja nu ár
23-i szá má ban je lent meg.

Hogy az öku me né ne ma rad jon
„írott ma laszt”

b Öt hé ten ke resz tül A ke reszt út -
ja cím mel ven dég sze re pel a Ka -
zán Ist ván Ka ma ra szín ház ja nu -
ár 26-tól min den szer dán 19
órai kez det tel a Kál vin té ri re for -
má tus temp lom ban. En nek ap -
ro pó ján a so ro zat ren de ző jé vel,
Kriszt Lász ló val be szél get tünk.

– Ön nel az el múlt évek ben szín há -
zi ren de ző ként le he tett ta lál koz ni a
saj tó ban.

– Igen, im már ötö dik éve fog lal ko -
zom ren de zés sel és szí nész pe da gó -
gi á val. Éle tem leg ne he zebb pe ri ó du -
sá ban jött egy su gal lat, egy ér zés,
hogy er re kell men nem, ez zel kell fog -
lal koz nom. Az tán meg ke res tem a
Fé szek Mű vész klub igaz ga tó ját, Ga -
lam bos Ti bort, és a leg na gyobb meg -
le pe té sem re azon nal igent mon dott.
Ak kor ép pen be széd tech ni kát ta ní -
tot tam egy is ko lá ban, és vol tak fi a ta -
lok, akik jöt tek ve lem az újon nan ala -
ku ló tár su lat ba. Eh hez jöt tek még ré -
gi szí nész kol lé gák, így ala kult ki egy
mag, akik kel el tud tam kez de ni dol -
goz ni. Per sze az óta so kan el men tek,
de so kan jöt tek is. Ez va la hogy így
ter mé sze tes. Min den ki ke re si a sa ját
ér vé nye sü lé sé nek ke re te it, aki itt
meg ta lál ta, az ma radt.

– A ke reszt út ja cím ke resz tény lel -
ki sé get su gall…

– A ren de zés sel együtt kezd tem el
teo ló gi ai ta nul má nya i mat a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye te men. Eb -
ből a lel kü let ből kezd tem zsi dó és ke -
resz tény té má kat fel dol goz ni, ren dez -
ni, mint A ke reszt út ja so ro zat ke re -
té ben lát ha tó Kis lány a po kol ban és
a Ná lunk Ausch witz ban ho lo kauszt-
mo no drá mák, a Gi or da no Bru no cí -
mű da rab, il let ve Ady is te nes ver se -
i nek szín pad ra ál lí tá sa Ve ress Előd és
Fant oly Ni ko lett köz re mű kö dé sé vel.
G. B. Shaw Szent Jo han na cí mű mű -
vé ből szin tén mo no drá mát ké szí -
tet tem. Ek kor jöt tem rá, hogy van

dra ma tur gi ai ér zé kem, amit ad dig
nem tud tam. Így szé pen ki ala kult egy
ilyen jel le gű re per to ár ja a szín ház nak.

– Szent Jo han na mo no drá má ban?
Ho gyan le het az egész da ra bot meg -
je le ní te ni mo no drá ma ként?

– Úgy, hogy csak a Jo han na-szö -
ve ge ket vet tem ki az egész ből, és ad -
tam egy dra ma tur gi ai ívet, ahon -
nan el in dul, és aho vá ér ke zik, a mág -
lya ha lá lig. Eh hez ta lál tam egy te het -
sé ges szí nész je löl tet, Fant oly Ni ko -
let tet, aki ben meg vol tak mind azok az
ér zel mek és in du la tok, amik kel let -
tek a da rab el ját szá sá hoz. Per sze a
pró ba fo lya mat na gyon ne héz mun -
ka volt. Eh hez a da rab hoz ugyan is
olyan szí nész nő kell, aki fi a tal, te het -
sé ges, ugyan ak kor kel lő élet ta pasz -
ta la ta van, hogy Jo han na mély sé ge it
át tud ja él ni, meg tud ja je le ní te ni a
szín pa don. Ez na gyon rit ka, mi vel

élet ko ri lag ki olt ja egy mást Jo han na
fi a tal sá ga és kül de té sé nek mély sé ge.

– Ezt a mo no drá mát is öt éve
játsszák?

– Nem. Ezt há rom éve ren dez tem.
Elő ször Sza bó Zsu zsan ná val mu -
tat tuk be, az tán And rá di Zsa nett
vet te át a sze re pet, de ve lük csak igen
ke vés elő adást él tünk meg. Ni kol
vi szont már egy éva da játssza, és
mond ha tom, ma gas mű vé szi ní vó ra
ju tott. Azt gon do lom, hogy a kö zön -
ség még fog ve le ta lál koz ni nagy
szín ház ban is. 

– A ke reszt út ja so ro zat új, vagy
már más hol is le he tett lát ni?

– A Fé szek Mű vész klub ban fo lya -
ma to san men nek ezek az elő adá sok,
de úgy gon dol tam, hogy ki kell ve lük
lép nünk a ka ma ra szín ház ke re te i ből,
és „kon cent rált kö zön ség hez” kell el -
vin ni. Te hát nem a né ző megy szín -
ház ba, ha nem a szín ház megy a né ző -
höz. Így ju tot tunk el ta valy a Do hány
ut cai zsi na gó gá ba vagy akár a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem re.

– Mi a leg főbb üze ne te a Ma gá nyos
Jo han ná nak?

– Ta lán az, hogy úgy va gyunk
egye dül ezen a vi lá gon, hogy még sem
va gyunk tel je sen egye dül. Mert ha -
bár az éle tünk ön ma gá ban nagy harc
– ön ma gun kért, a sze re te tért, az ér -
té ke seb bért –, még is egy ná lunk
sok kal ha tal ma sabb esz mény, lel ki -
ség, Jé zus út ját kell sze münk előtt tar -
ta ni. En nek kell er köl csi és eti kai mér -
cén ket alá ren del ni, nem pe dig az
em be ri nek. „Mert em be ri erő vel
nem vál ha tunk is ten né, csak is te ni
erő vel em ber ré.”

g Tóth Krisz ta

Ma gá nyos Jo han na. Mo no drá ma G.
B. Shaw Szent Jo han na cí mű mű vé -
ből. Jo han na: Fant oly Ni ko lett. Ze ne:
En nio Mor ri co ne. Fény: Tur csa Oli -
vér. Ren de ző-dra ma turg: Kriszt Lász -
ló. Az elő adás ról to váb bi rész le tek:
www.ju ni on.hu.

Szent Jo han na a Kál vin té ren

Fel vé te li hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és
négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2011/2012-es tan év re, olyan, je len leg 4., il let -
ve 8. osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má -
ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Kol -
lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni. A je lent ke zé si la po kat és mel lék -
le te it feb ru ár 11-ig kér jük el jut tat ni az is ko lá ba, le he tő leg sze mé lye sen.
Cím: Bu da pest V., Sü tő u. 1. A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ó kért
ke res sék fel az is ko la hon lap ját (www.deg.su li net.hu) vagy a fel vé te li el -
já rá sért fe le lős igaz ga tó he lyet test, Ur bán Ág nest.

H I R D E T É S

Kapi Zoltán evangélikus lelkész, a magyar Lepramisszió elnöke köszönti
az egybegyűlteket
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b Kö zel 1,81 mil lió ren del ke ző nyi -
lat ko zat alap ján össze sen 30 701
ci vil szer ve zet ka pott – együt te -
sen – mint egy 9,972 mil li árd
fo rin tot a 2009. évi egy szá za lé -
kos szja-fel aján lá sok ból. Az egy -
há zak és a ki emelt költ ség ve té -
si elő irány za tok szá má ra össze -
sen mint egy 7,218 mil li árd fo rin -
tot aján lott fel több mint 1,22
mil lió adó fi ze tő pol gár – de rül
ki a Nem ze ti Adó- és Vám hi va -
tal (NAV) hon lap ján köz zé tett
ada tok ból.

Az egy há zak és a ki emelt költ ség ve -
té si elő irány za tok szá má ra fel aján lott
összeg ből mint egy 5,241 mil li árd fo -
rint 185 egy ház kö zött osz lott meg,
ame lye ket több mint 913 ezer adó zó
je lölt meg ked vez mé nye zett ként,
míg a két ki emelt elő irány zat mint -
egy 1,977 mil li árd fo rint hoz ju tott kö -
zel 307 ezer fel aján ló tól.

Az egy há zak kö zül a Ma gyar Ka -
to li kus Egy ház kap ta a leg több és leg -
na gyobb össze gű egy szá za lé kos fel -
aján lást a 2009. évi szja-ból: 545 106
adó zó tól több mint 3,051 mil li árd fo -
rin tot (ez az összes egy há zi fel aján -
lás 58 szá za lé ka).

A má so dik leg na gyobb össze get
(több mint 1,086 mil li árd fo rin tot)

a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
kap ta, ame lyet 186 491 adó zó je lölt
meg ked vez mé nye zett ként. A har -
ma dik leg na gyobb tá mo ga tott a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
volt, amely szá má ra mint egy 317
mil lió fo rin tot aján lott fel 49 850
adó fi ze tő. 

A ne gye dik leg na gyobb fel aján lást
a Ma gyar or szá gi Kris na-tu da tú Hí -
vők Kö zös sé ge kap ta, több mint 93
mil lió fo rin tot 13 408 fel aján ló tól, az
ötö dik he lyen pe dig a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház áll, több mint
92 mil lió fo rint tal, 15 465 tá mo ga tó -
tól. Őket kö ve ti a Hit Gyü le ke ze te,
amely nek több mint 63 mil lió fo rin -
tot aján lott fel 19 238 adó zó. A Ma -
gyar or szá gi Szci en to ló gia Egy ház nak
mint egy 5,5 mil lió fo rint ju tott 1 161
fel aján lás ból, az Ős ma gyar Egy ház -
nak pe dig 6,3 mil lió fo rint 985 fel aján -
ló tól. A leg ki sebb szja-fel aján lást,
2549 fo rin tot a Négy szeg let kő Apos -
to li Hit Nem zet kö zi Egy ház kap ta há -
rom tá mo ga tó tól.

(A ki emelt költ ség ve té si elő irány -
za tok kö zül a par lag fű-men te sí tés
fel ada tai prog ram kap ta a na gyobb
fel aján lást, mint egy 1,1 mil li árd fo -
rin tot 177 031 adó zó tól, míg a nem -
ze ti te het ségprog ram fel ada tai elő -
irány zat ra mint egy 876 mil lió fo rint
gyűlt össze 129 883 adó zó tól.)

d MTI

Ta valy alig öt ven ez ren aján lot ták fel
2009. évi személyi jövedelemadó juk

egy szá za lé kát egy há zunk ja vá ra 

Johanna – Fantoly Nikolett
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b An gyal Jú lia fes tő mű vész
gra fi ká i ból ren de zett tár -
la tot – Asszo nyok az ima -
zsá mo lyon cím mel – a bu -
da pes ti Evan gé li kus Or -
szá gos Múzeum. A ki ál lí -
tott ké pek Döb ren tey Il di -
kó ta valy meg je lent, És
kép zeld, Uram… – A 21.
szá zad zsol tá ra i ból cí mű
imád sá gosköny vé nek il -
luszt rá ci ói. A múlt szer -
dán nyílt ki ál lí tás ren de -
ző je, Zász ka licz ky Zsu -
zsan na mű vé szet tör té -
nész An gyal Jú lia ne vé -
ből in dult ki. Az an gyal je -
len té se: kö vet, hír vi vő.
An gyal Jú lia is va la mi fé le
hír vi vő: sza vak nél kül kül -
di üze ne tün ket, imá in kat
az ég fe lé. Szí nek kel és
vo na lak kal. Me legbar nák -
kal, ame lyek a lé lek mély -
sé gét, és ara nyak kal, ame -
lyek a fel nem fog ha tót
su gall ják, sö tét kon túr -
juk el le né re is fény lő szár -
nyak kal, dics fé nyek kel,
nö vé nyek kel, asszo nyok -
kal. A fol tok és vo na lak e
rend kí vü li össz hang ja bi -
zo nyí té ka an nak, hogy az
em ber – ese tünk ben a két
asszony, az író és a fes tő –
lé te ér te lem mel és né ha
fá jó szép ség gel te li.

A kép ző mű vészt be mu ta tó
pla ká ton Be ne dek Ka ta lin ezt
ír ja: „An gyal Jú lia el vá laszt ha -
tat la nul gra fi kus-fes tő. Meg -
fe le lő en vál to gat ja az ecset jét
és a ce ru zá ját, több nyi re egy
mű ben al kal maz va mind ket -
tőt. Mód sze re azon ban nem

tö ri meg szán dé ka egy sé gét,
in kább se gí ti, mert a szí nek
lágy sá ga lí ra i vá, a vo na lak
konst ruk tív rend je pe dig
hang sú lyos sá va rá zsol ja ké pe -
it. Eb ből a ke ve re dés ből szi -
vár vá nyos cso dák szü let nek az
álom, éb ren lét, me se, va ló ság
és em lék mezs gyé jén.”

A Döb ren tey Il di kó ál tal írt
zsol tá ros könyv a 2008-ban
meg je lent s im már há rom ki -
adást meg ért Be szél ge tek az
Úr ral – A 21. szá zad imái cí -
mű ima köny vé nek szer ves
foly ta tá sa. Nem vé let len, hogy
mind két köny vet An gyal Jú lia

il luszt rál ta. Az el ső ima könyv -
ről Ka to na Ist ván atya ezt ír -
ta: „Aki sze ret né meg ta lál ni
szí vé nek bé ké jét Is ten nél, az
ve gye ke zé be ezt a köny vet, te -
remt sen csen det ma gá ban, és
kezd je el ol vas ni las san, hogy
a sza vak meg tud ják érin te ni
be lül ről, és fel tud ják emel ni a

lel két. Aján lom mind azok nak,
akik nem csak cse le ked ni akar -
nak, ha nem biz to sí ta ni akar ják
cse le ke de te ik spi ri tu á lis hát te -
rét és bel ső örö mét.” Azt hi -
szem, ugyan eze ket el le het 
mon da ni a mos ta ni zsol tá ros -
könyv ről is, ame lyet öku me ni -
kus össze fo gás sal – a Szent

Ma xi mi li an Ki adó val és az Ek -
hó Ki adó val kö zö sen – je len -
te tett meg a Lu ther Ki adó.

A ki ál lí tást Kra toch will Mi -
mi mű vé szet tör té nész nyi tot -
ta meg. „An gyal Jú lia na gyon
ter mé keny és sok ol da lú mű -
vész – mond ta –, ter mé keny -

sé gét mu tat ja pél dá ul az is,
hogy az el múlt ne gyedszá -
zad ban több mint fél száz
egyé ni ki ál lí tá sa volt, és en nél
bi zo nyá ra több cso por tos ki -
ál lí tá son vett részt. Ami a sok -
ol da lú sá gát il le ti, csak né hány
pél da: A XII. ke rü let ben, a
ka rá cso nyi ün nep kör höz kap -
cso lód va, nagy mé re tű bet le he -
mek ké szül tek, ame lye ket ut -
cá kon, te re ken mu tat tak be a
já ró ke lők nek. Az egyi ket ő
ké szí tet te. Ta valy a San ti a go de
Com pos te la-i za rán dok út ja
ál tal ih le tett fest mé nye i ből
ren de zett ki ál lí tást. En nek Az
út volt cí me. Az Opus Dei
szék há zá ba üveg fest ményt ké -
szí tett. A Döb ren tey Il di kó
zsol tá ros kö te té hez ké szí tett
negy ven gra fi ka nem csak il -
luszt rá ció, ha nem – mint a fa -
la kon lát ha tó – ön ál ló mű is.
An gyal Jú lia ér zi a mű faj ban
rej lő le he tő sé ge ket. Egyik
mun ká ja szebb, mint a má sik.” 

A szak mai meg nyi tó előtt és
után Vá ray Pé ter, az Ani ma
Mu si cae ka ma ra ze ne kar tag -
ja Bach C-dúr szó ló szvit jé ből
a Prel u di um, majd a Sa ra -
ban de té telt ját szot ta.

g K. Gy.

Asszo nyok az ima zsá mo lyon

Nagy baj van, ha már az egy ház alap ve tő élet -
funk ci ó ját is meg kér dő je le zik. Még na gyobb a
baj, ha en nek az egy ház lap ja han got és te ret is
ad. Már pe dig er ről volt szó az Evan gé li kus Élet
múlt he ti szá má ban. He ré nyi Ist ván cik ké hez a
szer kesz tő még a fur fan gos írás jel lel el lá tott
„Ma gán vé le mény?” fel cí met is oda csa tol ta.
Bul vá ro so dunk, s ez a ke vés bé kon zer va tí vok -
nak még el is men ne, ha nem ta kar na sok kal mé -
lyebb bajt az új ság ké szí tők bal hét ked ve lő-él -
ve ző cikk-köz lé se. Ez ugyan is aka rat la nul to vább
erő sí ti a meg osz tást egy há zunk ban.

Úgy gon do lom, hogy He ré nyi Ist ván cik ke
nem a meg nyug vás, ha nem a szaf to sabb pár -
be széd irá nyá ba mu tat, vagy ne adj Is ten, an -
nak a most zaj ló kam pány nak a ré szé vé vál hat,
amelynek résztvevői sze ret nének – a li tur gia -
ügyet ki for dít va és meg lo va gol va – nye rő po -
zí ci ó ba ke rül ni. Ha ugyan is az egy ház éle té nek
alap meg nyil vá nu lá sát, az is ten tisz te le tet „fúr -
juk” min den fé le egy ol da lú, szub jek tív meg kö -
ze lí té sű írás sal, ak kor a cikk író, is meg a szer -
kesz tő ség is a fa ágon ül ve fű ré sze li a fát ma ga
alatt. A le kö zölt anyag ugyan is nem hor doz sem
po zi tí vu mot, sem pe dig jobb meg ol dást. De
néz zük ma gát a cik ket!

* * *

Min de nek előtt le kell ír nom, hogy meg ér tem
He ré nyi Ist vánt ab ban, hogy egy rossz él mény
na gyon so ká ig ha tás sal van az em ber re. Azt
azon ban nem gon do lom, hogy egy ko ráb bi öku -
me ni kus ima hét rossz em lé ké ből ál ta lá no sít -
va olyan ke mény kö vet kez te té se ket kell le von -
ni, sőt han goz tat ni, hogy az is ten tisz te let kép -
mu ta tás ra ne vel.

Li tur gi kus meg úju lá si pró bál ko zá sa ink,
ame lye ket ha son ló in du la tú el len tá ma dá sok le -
he tet le ní te nek el, ép pen ar ról szól nak, hogy ért -
sük jól az is ten tisz te let lé nye gét. Még ak kor is,
ha eset leg az ép pen imád ko zó, igét ol va só, pré -
di ká ló li tur gus nincs a hely zet ma gas la tán. Ilyen
ugyan is – saj nos nem rit kán – elő for dul. De ép -
pen azért szü le tett a li tur gi kus moz ga lom,
hogy ko mo lyan ve gyük az is ten tisz te le tet, ért -
sük tar tal mát, dra ma tur gi á ját, egyes je le it és tu -
da tos fo lya ma ta it.

Az is ten tisz te let az egy ház al kal ma. Min den
kö zös ség nek meg van a ma ga nyel ve. Ah hoz,
hogy ne kí vül ál ló ként ve gyünk részt (akár év -
ti ze de ken ke resz tül), ah hoz em pa ti ku san ta nul -
ni kell ezt a kö zös nyel vet, meg ér te ni az előt -
tünk jár tak hi tét, hit ből fa ka dó dön té se it, ke -
gyes sé gi gya kor la tát s a ma egy há zá nak éle tét. 

A szer ző nem tud ol vas va imád koz ni. So kan
meg csak ol vas va tud nak imád koz ni. Két ezer év
egy ház tör té ne te er ről is ta nús ko dik! Mi lyen
ala pon kér dő je lez zük meg az ol va sott imád ság
va ló di sá gát? A ke resz tény ség nem „ma szek”
imád ko zók gyü le ke ze te, ha nem az egy ház imád -
sá ga it is együtt mon da ni pró bá ló és tu dó kö zös -
ség. Ha meg áll na He ré nyi Ist ván gon do lat me -
ne te, ak kor a lel kész re sem mi fé le imád sá got ne
bíz zunk, s sze re pét csu pán ar ra kor lá toz zuk,
hogy be kon fe rál ja a ma gán pen zu mot: imád koz -
zunk! Az után jöj jön a csend vagy az egyé ni han -
gos imp ro vi zá ci ó. En nek is meg van a ma ga he -
lye, de az egy ház li tur gi á ja s azon be lül az
evan gé li kus is ten tisz te let nem ilyen. A li tur gus
ve ze té sé vel pró bá lunk együtt imád koz ni. 

És ide tar to zik a vá la szol ga tós imád ság.
Nem az imád ság ban van a baj, ha az imád ko -
zó a mon dat vé gén már el fe lej tet te, hogy mi -
re is hang zik a vá lasz: „Urunk, hall gass meg
min ket!” Más hol jár nak a gon do la tai? Csak kép -
mu ta tó ként ül a pad ban, és va ló já ban nem is
imád ko zik? Ta lán odá ig nem fa jult a hely zet,
hogy az elő imád ko zó olyan ké rést fo gal ma zott
vol na meg (vagy ol va sott vol na fel), ame lyet ne
vál lal hat na a gyü le ke zet min den tag ja. 

A ta nít vá nyok egy kor nem szé gyell ték, hogy
meg kér jék a Mes tert: „…ta níts min ket imád koz -
ni…” Ér de mes meg ta ní ta ni, meg ta nul ni a bel ső
szo bák imád ság mű fa ja mel lett az is ten tisz te le ti
(kö zös sé gi) imád ság gya kor la tát, le he tő sé ge it is.

Ha tal mas imád ság iro da lom van az egy ház bir -
to ká ban. Őszin te imád sá gok. S ha az is ten tisz -
te le ten fel csen dül egy két ezer éves vagy egy né -
hány év vel ez előtt író dott, eset leg ar ra az is ten -
tisz te let re elő re meg fo gal ma zott imád ság, ak kor
azt a Szent lé lek ugyan úgy meg tud ja ele ve ní te -
ni, mint a Bib lia holt be tű it. Mind ez ter mé sze -
te sen nem zár ja ki az is ten tisz te le ten meg szü -
le tő „sza bad” imád sá got. De ar ra is ké szül ni kell.
Egy mu zsi kus tud ja leg job ban, hogy az imp ro -
vi zá ci ó hoz kell a leg na gyobb fel ké szült ség…

S ak kor még nem is be szél tünk ar ról, hogy
nem min dig megy min den ki nek egy for mán lel -
ke sen és len dü le te sen az imád ság. A kö zös
imád ko zás is ten tisz te le ti for má i nak így is van
se gí tő ere jük. He lyet tünk-ve lünk imád ko zik a
lel kész vagy az elő imád ko zó.

A cikk szer ző je kri ti zál ja a li tur gia azon mon -
da ta it, ame lyek – sze rin te – nem a va ló sá got tük -
rö zik. Az es kü vő és a ke resz te lő be ve ze tő mon -
da ta i ra utal. Ér de mes azon ban itt is két tényt vé -
gig gon dol ni: a szó nak te rem tő ere je van, s a be -
je len tés akár még meg is va ló sul hat. Ugyan ak kor
az ilyen ka zu á lis szol gá la tok, ha azo kat mély elő -
ké szí tő be szél ge té sek elő zik meg, tény leg ar ra szol -
gál hat nak, hogy az ol tár elé ál lók ko mo lyan ve -
gyék azt, ami ről a szer tar tás szól. Jo gunk van-e
meg kér dő je lez ni az őszin te szán dé kot?

He ré nyi Ist ván nak és az írá sát közlő szer kesz -
tők nek bi zo nyá ra kvé ker test vé re ink is ten -
tisz te le te len ne a meg fe le lő, ha már az is ten tisz -
te le tet gaz da gí tó pró bál ko zá sok tel jes el le he -
tet le ní té se meg tör tént. Ott ugyan is egyet len szó
sem hang zik el, min den ki csönd ben ül. Nem
kell szö ve get meg ta nul ni, nem kell a bi zony ság -
te vők fel le gét ko mo lyan vé ve szö ve ge ket is mé -
tel get ni, s min den ki a ma ga mód ján gon dol hat,
amire akar a hall ga tás mö gé bur ko lóz va.

Kü lön el szo mo rí tott, hogy va la ki sok év ti ze -
des is ten tisz te let-lá to ga tói múlt tal ennyi re
nem ér ti a pax lé nye gét. Fe je te te jé re állt gon -
do lat: a pax nem azt je len ti, hogy én bé kül ge -
tek – plá ne szín já ték ként – a hoz zám tar to zó
csa lád ta gok kal és a mö göt tem ülő is me ret len -
nel, ha nem azt, hogy a ro kon nak és a lát szó lag
is me ret len nek, de Krisz tus ban test vé rem nek to -
vább adom az Is ten től ka pott bé kes sé get. Nem
a ma ga mét osz to ga tom, ha nem azt, amit az Is -
ten től kap tam. Ez nem kedv és han gu lat kér -
dé se. Er re man dá tu munk van. És ne fe led jük,
„bol do gok, akik bé két te rem te nek…” – mond ja
Jé zus. Mind ez azon ban nem kö te le ző. Nem
„kell” ke zet fog ni. S aki ben ilyen bé két len ség van
az is ten tisz te let tel kap cso lat ban, az ne is ad ja
to vább bé két len sé gét.

Vé ge ze tül: bán junk csín ján a „kul ti kus”, „kul -
tu szi” ki fe je zé sek kel. A kul tú ra szó is eb ből szár -
ma zik. Hát te ré ben ott van a „meg mű ve lés” gon -
do la ta. Az is ten tisz te let az Is ten kul tú rá ja. Éle -
tün ket, par la gon he ve rő, a go nosz nak ki tett lel -
kün ket akar ja meg mű vel ni az is ten tisz te let
„kul tu szá ban”. Csak eb be a szó ba is, mint az is -
ten tisz te let min den pont já ba ér de mes be le gon -
dol ni s nem tu dat la nul el uta sí ta ni.

És vé gül a zsol tá ros sal együtt ké rem a cikk
szer ző jét és köz lő jét, hogy ne ül jünk sem a csú -
fo ló dók, sem az ítél ke zők szé ké be. Az utol só
be kez dés – Jé zus meg gyil ko lá sá ra utal va – több
volt, mint bán tó.

Az, hogy lapunk korábbi – s reménység sze rint
a közeljövőben ismét feladatot vállaló – ro vat -
ve  zetőjének írá sát nem kom men tál juk, ter mé -
sze tesen nem je lenti azt, hogy a dolgozatának
első két be kez dé sében foglaltakkal a leg cse ké -
lyebb mértékben is egyet ér te nénk. Bízunk
olvasóink ítélő ké pes sé gében. – A szerk. (TPK)

Nagy baj van…

Sze re tet tel vár juk ba rá ti ta lál ko zó ra An gyal Jú li á val és Döb ren tey Il di kó val, a
Be szél ge tek az Úr ral és az És kép zeld, Uram… cí mű imád sá gosköny vek al ko -
tó i val. Hely szín: Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).
Idő pont: feb ru ár 16., szer da, 17 óra.

A mú ze um ban ja nu ár 26-ától áp ri lis 30-áig lá to gat ha tó An gyal Jú lia Asszo nyok
az ima zsá mo lyon cí mű ki ál lí tá sa, me lyen Döb ren tey Il di kó És kép zeld, Uram…
cí mű ima köny vé hez ké szí tett il luszt rá ci ó it te kint he tik meg az ér dek lő dők.

H I R D E T É S

g Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly 

Di gi ta li zál ják a Nagy vá ra di
Evan gé li kus Egy ház köz ség le -
vél tá rá nak do ku men tu ma it –
ír ta a Reg ge li Új ság cí mű nagy -
vá ra di na pi lap ja nu ár 11-i szá -
ma. A di gi ta li zá lás el ső lé pé -
se ként ja nu ár vé gé ig a Szü lő -
föld Alap pá lyá za tán el nyert
pénz ből elekt ro ni ku san rend -
sze re zik és tá rol ják az egy ház -
köz ség ira ta it a kez de tek től
1920-ig.

Má tyás At ti la pa ró kus lel -
kész el mond ta, hogy sze ret nék

a le vél tár anya gát te ma ti kus
sor rend be cso por to sí ta ni, to -
váb bá össze fo gó tar ta lom jegy -
zé ket ké szí te ni hoz zá, mi vel
ed dig csak rész le ges jegy zé kek
ké szül tek.

A di gi ta li zá lás meg könnyí ti
az adat bá zis hasz ná la tát, a
szá mí tó gé pes ke re ső prog ram
se gít sé gé vel könnyen meg le -
het majd ta lál ni az ira to kat
egy-egy iga zo lás vagy ki mu ta -
tás ké szí té sé hez. Szí ve sen lát -
ják majd azo kat is, akik ku ta -

tá si cél ból, ta nul má nya ik hoz
sze ret né nek el me rül ni az ada -
tok ban és ira tok ban.

Az elekt ro ni kus fel dol go zás
ré sze ként pre zen tá ci ót ké szí te -
nek, amely ben be mu tat ják az
egy ház köz ség múlt ját szö ve ges
és ké pi for má ban.

A Nagy vá ra di Evan gé li kus
Egy ház köz ség le vél tá rá ban a
gyü le ke zet meg ala ku lá si évé -
től, vagy is 1812-től őriz nek
ira to kat.

d MTI

Di gi ta li zál ják a nagy vá ra di evangéli kus
le vél tár anya ga it
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In téz mény ve ze tői pá lyá za tok
A pá lyá za tot meg hir de tő szerv: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Pres bi té ri u ma meg bí zá sá ból az Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.

• 1. meg hir de tett mun ka hely: Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um, 9731 Kő szeg, Ár pád
tér 1. – in téz mény ve ze tő

• 2. meg hir de tett mun ka hely: Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um,
1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor17–21. – in téz mény ve ze tő

• 3. meg hir de tett mun ka hely: Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um, 7150 Bony hád, Kos suth u. 4. – in téz mény ve ze tő

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek:
– egye te mi szin tű ta ná ri vég zett ség és szak kép zett ség, to váb bá pe da gó -

gus-szak vizs ga;
– leg alább 5 éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat;
– leg alább öt év – a Kt. 18. § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel

– pe da gó gus mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat;
– a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben pe da gó gus mun ka kör ben fenn ál ló,

ha tá ro zat lan idő re szó ló al kal ma zás, il let ve a meg bí zás sal egy ide jű -
leg pe da gó gus mun ka kör ben tör té nő, ha tá ro zat lan idő re szó ló al kal -
ma zás;

– evan gé li kus val lás, 5 éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek;
– kon fir má ció, lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb:
– Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: au gusz tus 1.
– A meg bí zás 6 évi idő tar tam ra szól.
– A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb ru ár 19.
– A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: feb ru ár 28.
– Jut ta tá sok a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -
osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak mai élet raj zát; az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját; szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló irat(ok) hi te les má so la tát; ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt; lel ké szi
aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé től (lel kész ese té ben az il le té kes püs pök től);
kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya, 1085 Bu da pest Ül lői út 24.,
Haj dó Ákos osz tály ve ze tő, tel.: 1/429-2035.

Pá lyá zat cím zé se: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, Or szá gos Iro -
da, Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály, Haj dó Ákos, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
A bo rí ték ra ír ják rá: „Igaz ga tói pá lyá zat” és az in téz mény ne ve.

H I R D E T É S

Men to ri pá lyá zat
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det a gya -
kor la ti (VI. éves) kép zés sel kap cso la tos men to ri szol gá lat ra, il let ve gya -
kor ló gyü le ke ze ti stá tus ra a 2011/2012-es tan év re.

Olyan lel ké szek je lent ke zé sét vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti
mun kát vé gez nek, és ké szek egy VI. éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun -
ká já nak irá nyí tá sá ra és a lel ké szi szol gá lat ba va ló be ve ze té sé re, va -
la mint részt vesz nek az EHE ál tal szer ve zett men to ri elő ké szí tő kon -
fe ren ci án.

A meg bí zást ka pott lel ké szek kel és gyü le ke ze tek kel az egye tem
együtt mű kö dé si meg ál la po dást köt. A men to rok és a gyü le ke ze tek ez -
ál tal köz vet le nül is be kap cso lód nak a gya kor la ti lel kész kép zés mun ká -
já ba. A gyü le ke ze tek től a szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett el ső sor ban a lel -
kész je lölt meg fe le lő el he lye zé sét kér jük.

Gya kor la ta ide jén a lel kész je lölt a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü -
le ke ze ti szol gá la tot.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel jebb
60 so ros) be mu ta tá sát és a pá lyá zó lel kész mo ti vá ci ó ját, va la mint an nak
köz lé sét, hogy mi lyen mó don tud nak a hall ga tó ré szé re 10 hó na pon át
szál lást és ösz tön díj-ki egé szí tést biz to sí ta ni.

Egy út tal kér jük a pá lyá zá si szán dék egy ide jű jel zé sét a te rü le ti leg il -
le té kes püs pö ki hi va tal ban.

A pá lyá za tok nak feb ru ár 21-ig kell az EHE rek to ri hi va ta lá ba meg ér -
kez ni ük (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).

Bő vebb fel vi lá go sí tás sal a Gya kor la ti In té zet ve ze tő je, Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na (ma ri ann.mat rai@lu the ran.hu) tud szol gál ni.

Dr. Sza bó La jos rek tor, tan szék ve ze tő,
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a kép zés ko or di ná to ra

H I R D E T É S

Sze re tet tel aján lom a leg újabb al bu mom da la i ra épít ve el ké szült, Vár rád
az élet cí mű, 55 per ces, film mel egy be kö tött kon cert mű so ro mat. A prog -
ram ban nép da lo kat, könnyű ze nei stí lu sú da lo kat, meg ze né sí tett ver se -
ket éne ke lek ma gya rul és an go lul egy aránt. A da lok, ké pek, fil mek min -
den kor osz tály hoz szól nak. A mű sor al kal mas es ti be szél ge té sek, ta lál -
ko zók, if jú sá gi al kal mak, gyü le ke ze ti össze jö ve te lek ré sze ként akár egy
be szél ge tés in dí tá sá ra vagy ön ál ló kon cert ként is. Fon tos nak tar tom, hogy
a film üze ne te mi nél több em ber hez el jus son, ezért na gyon szí ve sen te -
szek ele get min den meg hí vás nak! A kon cert hez szük sé ges min den tech -
ni kai fel sze re lés sel ren del ke zem. A www.you tu be.com ol da lon egy rö vid
aján ló is ta lál ha tó a kon cert ről. El ér he tő sé ge im: 20/205-7558 (flot tás), fan -
ni.vol gyessy szo mor@lu the ran.hu, www.fan ni net.com.

Völ gyessy Szo mor Fan ni

H I R D E T É S

b Mint egy öt ven mil lió fo rin tot
nyert egy há zunk mint is ko la -
fenn tar tó a Tár sa dal mi inf ra -
struk tú ra ope ra tív prog ram ke re -
té ben az in for ma ti kai inf ra struk -
tú ra fej lesz té sé re ki írt pá lyá za ton.
Az összeg ből négy kö zép is ko -
lánk szer zett be, il let ve ál lí tott
üzem be ta nu lói és ta ná ri lap to po -
kat. A pro jekt zá ró ren dez vé nyét
ja nu ár utol só nap ján tar tot ták
Kő sze gen, az Evan gé li kus Me -
ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi és In -
for ma ti kai Szak kép ző Is ko lá ban. 

A hi va ta lo san A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház fel adat el lá tá si
he lye i nek be kap cso lá sa a ta nu lói
lap top prog ram ba (azo no sí tó: TI OP
1.1.1.-09/1-2010-0080) cí met vi se lő
pá lyá zat alap ve tő cél ja az élet hosszig
tar tó ta nu lás úgy ne ve zett kulcs kom -
pe ten ci á i nak fej lesz té sé hez szük sé -
ges, egyen lő hoz zá fé rést biz to sí tó
in for ma ti kai inf ra struk tú ra meg te -
rem té se, köz ok ta tá si in téz mé nyek
szá mí tó gép-ál lo má nyá nak kor sze -
rű sí té se volt – a pe da gó gi ai fel ada tok
igé nye i nek meg fe le lő en. Az el nyert
összeg 50 790 366 fo rint. 

A pá lyá zat ki emelt cél ja volt az in -
for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech -
no ló gi á val (IKT) tá mo ga tott ok ta tá -
si kör nye zet ki ala kí tá sa, se gít ve ez zel
az in for ma ti kai esz kö zök hasz ná la -
tá nak tan órai és tan órán kí vü li el ter -
jesz té sét a kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás ban. A gya kor lat ban ez azt je len -
ti, hogy a tan te rem ben min den ta nu -
ló előtt ott a hor doz ha tó szá mí tó gép.
Ez ál tal új pe da gó gi ai el já rá sok nyer -
het nek te ret, vagy le he tő ség nyí lik a
meg lé vők mó do sí tá sá ra.

A pro jekt ke re té ben a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal fenn -
tar tott négy köz ok ta tá si in téz mény ben
(Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí ce -
um] Gim ná zi um, Kol lé gi um és Szak -
kép ző Is ko la, Eöt vös Jó zsef Evan gé li -
kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak -
kö zép is ko la, Sop ron; Evan gé li kus
Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In -
for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol -
lé gi um, Kő szeg; il let ve Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um, Nyír egy -
há za) ke rül he tett sor – össze sen – 381
da rab ta nu lói lap top, 16 ta ná ri lap top,
381, az esz kö zök töl té sé re al kal mas tá -
ro ló, to váb bá 16 Wi-Fi ac cess point, 4
ro u ter és az órai mun kát le he tő vé té -
vő ok ta tá si szoft ver be szer zé sé re.

A kő sze gi zá ró ren dez vény a ven -
dég lá tó in téz mény igaz ga tó já nak,
Ki rály Csa bá nak a kö szön tő jé vel
kez dő dött, majd a pro jekt me ne -
dzse re, Töl li Ba lázs, a sop ro ni lí ce -
um igaz ga tó ja is mer tet te a pro jekt
tar tal mát, il let ve osz tot ta meg gon -
do la ta it a je len lé vők kel. 

Mint mond ta, csak a for ma más,
a cél ugyan az, mint ami a pa la táb la
és -vessző ide jén is volt: esz közt ad -
ni a di á kok és a pe da gó gu sok ke zé -
be, se gít vén őket a tu dás meg szer zé -
sé ben, il let ve át adá sá ban. Rá adá sul
ezt a tech ni kát a di ák ság a min den -
na pok ban egyéb ként is hasz nál ja –
mu ta tott rá –, mind emel lett így le -
he tő ség van ar ra, hogy a vir tu á lis vi -
lág ban va ló el iga zo dás meg ta nu lá sa
tan órai ke re tek kö zé ke rül jön. A di -
gi tá lis esz kö zök, tech ni kák hasz ná -
la tá nak is me re te a ké sőb bi ek ben – a
fel ső ok ta tás ban s az tán majd a min -
den na pi mun ká ban – el en ged he tet -
len lesz a ma di ák jai szá má ra.

A pe da gó gu sok fel ada ta mind azon -
ál tal az új kor új adott sá gai kö zött sem

vál to zik: to vább le het és to vább is
kell vin ni a ne mes köz ok ta tá si tra dí -
ci ó kat az új esz kö zök hasz ná la tá val –
ál la pí tot ta meg Töl li Ba lázs igaz ga tó.

A kő sze gi is ko la jó vol tá ból a pro -
jekt zá ró részt ve vői a gya kor lat ban is
meg is mer het ték a ta nu lói lap top
tan órai hasz ná la tá ban rej lő le he tő sé -
ge ket. A 12/A osz tály ma te ma ti ka órá -
ján a di á kok így dol goz ták fel – Hor -
váth Szi lárd né ta nár nő irá nyí tá sá val
– az anya got a va ló szí nű ség-szá mí -
tás, il let ve a kom bi na to ri ka te rü le tén,
rö vid pre zen tá ci ót is be mu tat va a di -
gi tá lis táb lán. Ara tó Ist ván nak, az is -
ko la volt pe da gó gu sá nak az élet raj -
zá ban sze rep lő év szá mok mó dus zát,
me di án ját és át la gát szá mol ták. A
kér dé sek a ta nár nő lap top já ról ér kez -
tek a ta nu lók előtt lé vő gé pek re,
azo kon ők egy in ter ak tív fe lü let re ír -
ták be a sze rin tük he lyes ered ményt,
ez pe dig meg je lent a ta ná ri gé pen, így
azon nal le he tő ség volt a vissza jel zés -
re, va la mennyi ta nu ló gyors, egy ide -
jű el len őr zé sét té ve le he tő vé.

Ki rály Csa ba igaz ga tó el mond ta,
hogy Kő sze gen hat tan ter met sze rel -
tek fel a be szer zett 172 gép pel – a lap -
to po kat a ma te ma ti ka, a szö veg ér tés
fej lesz té se és a nyelv ok ta tás te rü le tén
hasz nál ják. Az esz kö zök nem ke rül nek
a di á kok ke ze lé sé be: min dig az adott
tan te rem ben, az ott el he lye zett (töl tést
is biz to sí tó) tá ro lók ban ma rad nak. 

Mint a részt ve vő pe da gó gu sok
tré fá san meg je gyez ték, ez a zá ró
ren dez vény iga zá ból nyi tó is le he tett
vol na, mert az esz kö zök, a prog ra -
mok min den na pi hasz ná la ta, a tan -
anya gok, fel ada tok össze han go lá sa
most kez dőd het, így egy iz gal mas és
min den bi zonnyal si ke res új fe je zet
in dul a ta ná rok és a di á kok éle té ben.

g Ko csis Ist ván

A 21. szá zad pa la táb lá ja

A nyír egy há zi evan gé li kus gim ná zi um
tan tes tü le té nek nyolc van szá za lé ka
vett részt a kö zel múlt ban olyan to -
vább kép zé sen, amely a mód szer ta ni
meg úju lást, az úgy ne ve zett kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás meg va ló sí tá sát szol -
gál ta. Több tan te rem ben – fő leg a ter -
mé szet tu do má nyos szak tan ter mek -
ben – in ter ak tív táb lát hasz nál nak, az
ed di gi ti zen hat ta nu lói lap top mel lé
nem rég még hú szat vá sá rolt az is ko -
la. Eze ket név re szó ló an ad ják oda a di -
á kok nak, akik már nem csak a tan órán,
de a fel ké szü lés hez is hasz nál hat ják az
öl be ve he tő ap ró szá mí tó gé pe ket. 
– Pá lyá za ti for rá sok ból és kö zel har -
mad rész ön erő ből mintegy nyolc -
van mil lió fo rin tos fej lesz tés tör tént –
új sá gol ja Tar Já nos né, az is ko la igaz -
ga tó ja. – Ma már a leg fej let tebb tech -
ni ká val és ma ga san kép zett, nap ra kész
tu dás sal ren del ke ző pe da gó gu sok kal
dol go zunk a hét köz na pok ban, amit az
ered mé nyek is vissza iga zol nak. Ta nu -

ló ink jobb ered mé nye ket ér nek el a ta -
nul má nyi ver se nye ken, fő ként a ter -
mé szet tu do má nyok ban. 

To vább ja vult a to vább ta nu lá si
arány, a ko ráb bi ered mé nyek hez ké -
pest tíz-ti zen öt szá za lék kal több di -
á kunk nak si ke rült be jut nia egye -
tem re vagy fő is ko lá ra. Sok di á kunk
ta nul to vább teo ló gi án is, és vá laszt
hit ok ta tói, lel ki pász to ri hi va tást,
nem csak evan gé li kus, ha nem re for -
má tus vagy ka to li kus egy há zi ke -
ret ben is. A pá lyá za ti ered mé nyek so -
rá ban öröm te li, hogy – több mint tíz -
mil lió fo rin tos be ru há zás sal – si ke -
rült a me gyé ben egye dül ál ló mű -
em lék könyv tá runk tel jes ál lo má -
nyát res ta u rál tat ni. 

A könyv rit ka sá go kat min den ki szá -
má ra el ér he tő vé te szik a nyílt na po -
kon vagy elő re be je len tett osz tály lá -
to ga tá sok ke re té ben. A lá to ga tás le he -
tő sé gét a le ve le zős ver seny részt ve vő -
i nek is fel kí nál ta Mát hé Zol tán igaz -

ga tó he lyet tes. Bi zony fel ra gyo gott a
kis di á kok sze me, ami kor az in téz -
ményt be mu tat ta, kü lö nö sen, ami kor
a má szó fa lat aján lot ta fi gyel mük be.

– A mai fi a ta lok a kü lön le ges sé ge -
kért lel ke sed nek, s ha meg akar juk
moz gat ni őket, er re is te kin tet tel kell
len ni – ma gya ráz za Tar Já nos né el né -
ző mo sollyal. – A má szó fa lon test ne -
ve lés órán és tö meg sport-fog lal ko -
zás ke re té ben is „dol goz nak”, na gyon
nép sze rű sport szer. Meg vé te le úgy
vált le het sé ges sé, hogy a tan tes tü let -
ben egy kol lé gánk nem csak mű ve lő -
je en nek a ná lunk még ext rém nek
szá mí tó sport ág nak, de ok ta tó ja is.
Ott tar tunk, hogy ta nu ló ink már
ver se nye ken is in dul nak. De fej lesz -
tet tük kon di ter mün ket is új esz kö zök -
kel, és a pá lyá za ti for rá sok nak kö szön -
he tő en a gyógy tor ná hoz is be sze -
rez tünk kor sze rű tan esz kö zö ket. 

A moz gás min den for má ja ör -
ven de tes, és a Kos suth ban most a
nép tánc is fel jö vő ben van. 

– Is ko lánk ban min den di ák a sa -
ját fe le ke ze té nek meg fe le lő hit ok ta -
tás ban ré sze sül hit ok ta tó vagy lel kész
ve ze té sé vel. Az öku me ni kus ima he -
tet kö ve tő en a fe le ke ze tek test vé ri
együtt mű kö dé sét erő sí ti a di ák ja -
ink szá má ra szer ve zett, már ha gyo -
mánnyá vált „öku me ni kus hó nap” –
ezek ben a he tek ben zaj ló – di ák-is -
ten tisz te le ti so ro za ta – egé szí ti ki
mon dan dó ját az igaz ga tó. 

Jo gos a ki egé szí tés, hi szen ami kor
azt mond juk: „ha gyo má nyos ér té kek,
mo dern ok ta tás”, ak kor nem kér -
dés, hogy evan gé li kus in téz mények -
ben a hit éle ti ne ve lés az el ső, leg fon -
to sabb pil lér. 

g – VE –

Ha gyo má nyos ér té kek, mo dern ok ta tás
b Lép ni nem le het a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um

fo lyo só in, és az em ber a sa ját gon do la ta it se hall ja: csi cser gő ne gye di -
ke sek kel van te le az is ko la. Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye ki lenc ven
ál ta lá nos is ko lá já ból ér kez tek, hogy részt ve gye nek egy le ve le zős ver -
seny har ma dik for du ló ján. Akad nak kö zöt tük olya nok, akik több tan -
tárgy ból is ne vez tek; ma gyar ból, ma te ma ti ká ból, rajz ból vá laszt hat tak.
Ezen a dél utá non az is ko la ti zen hat tan ter mé ben ír ják a har ma dik for -
du ló fel adat lap ja it, ami kor pe dig ép pen nem, ak kor a dísz te rem ben is -
mer ked nek a me gye leg ré gibb kö zép is ko lá já nak múlt já val és je le né vel.
Egy má sik dél utá non ha to di ko sok, majd nyol ca di ko sok se reg let tek az
el múlt hé ten a Kos suth ba. Az utób bi év fo lya mot an gol-, né met- és tör -
té ne lem ver seny vár ta, hogy a leg job bak majd a ne gye dik for du ló ban ta -
lál koz za nak is mét feb ru ár má so dik he té ben. Még so ha ennyi en nem ne -
vez tek – össze sen ez ren – az is ko la le ve le zős ta nul má nyi ver se nyé re.
Eb ben bi zo nyo san sze re pe volt az in gye nes ség nek is, de az Evan gé li -
kus Kos suth La jos Gim ná zi um erő sö dő presz tí zsé nek is…
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Feb ru ár 6-án lesz száz tíz éve an nak,
hogy Or dass La jos (il let ve ak ko ri
ne vén: Wolf La jos) a csa lád ötö dik
gyer me ke ként meg szü le tett a bácskai
Tor zsán. Az ott hon val lá sos lel kü le -
te meg ha tá ro zó té nye ző vé vált egész
éle té re.

1945. szep tem ber 27-én ik tat ták be
Raf fay Sán dor utó da ként a bá nyai
egy ház ke rü let püs pö ki tiszt sé gé be,
nagy több ség gel tör tént meg vá lasz -
tá sa után. Már be ik ta tá sán han goz -
tat ta az egy ház au to nó mi á já hoz és
jog rend jé hez va ló ra gasz ko dá sát,
„amely Krisz tus evan gé li u ma után a
nép leg drá gább kin csé nek te kint he -
tő”, de fő leg az egy há zi is ko lák vé del -
mét tar tot ta fon tos nak: „Arasszal
mé ri a mér föl de ket és fu tó pil la na tok
gyű szű jé vel az idők vég te len fo lya mát
az, aki csak a ma fel té te le i ből ki in dul -
va gon dol ja azt, hogy a fe le ke ze ti
is ko lák el mel lőz he tők és meg szün tet -
he tők.”

Az egy há zi is ko lák ál la mo sí tá sát
kö vet ke ze te sen el uta sí tó ál lás pont ja
mi att a pok lok mély sé gét kel lett
meg jár nia, és elő re ve tí tet te ne héz
sor sát, hogy har minc há rom évi de iu -
re püs pö ki szol gá la ti ide jé ből mind -
össze öt évet tölt he tett ak tív püs pök -
ként.

Az el le ne 1948-ban in dí tott kon -
cep ci ós per ben a vád va lu tá val va ló
vissza élés volt: az elő ző év ben, mi kor
Or dass az Egye sült Ál la mok ban járt,
evan gé li kus egy há zi ve ze tők tá mo ga -
tást aján lot tak föl – több év re – a ma -
gyar egy ház nak. Or dass pe dig – a vád
sze rint – ezt a ki lá tás ba he lye zett
össze get nem je len tet te be írásban a
Ma gyar Nem ze ti Bank nak.

A püs pö köt 1948 au gusz tu sá ban
le tar tóz tat ták, majd a bün te tő per
vé gén két évi bör tön re és pénz bün te -

tés re ítél ték, an nak el le né re, hogy a
ta nács ve ze tő bí ró nem volt meg -
győ ződ ve – de az ál lam ügyész sem –
a bű nös sé gé ről, és csak a két ül nök
sza va zott el íté lé se mel -
lett, mi u tán őket er re
uta sí tot ták. 

A püs pök az utol só
szó jo gán el mon dott be -
szé dé ben így tett bi zony -
sá got mély sé ges hi té ről:
„El ítél te té sem té nye olyan
lesz szá mom ra, mint a
fá tyol, amely el ta kar ja
elő lem Is ten aka ra tát, és
ért he tet len né te szi azt.
De Is ten től zú go ló dás nél -
kül el fo ga dom, mert azt
az egyet jól tu dom, hogy
még el ítél te té sem ese tén is
csak az ő ál dott aka ra ta
tör tén het meg.”

A ti zen öt ka to li kus
pap pal egy cel lá ban töl -
tött, majd ma gán zár kás
bün te tés után Ort utay
Gyu la mi nisz ter sür ge té -
sé re az egy há zi bí ró ság
meg fosz tot ta Or dasst
püs pö ki tiszt sé gé től az zal
az in dok lás sal, hogy a
tiszt sé get nem lát ja el. Ezt a hely ze tet
nyil ván az ál lam ha ta lom tör vény te len
el já rá sa idéz te elő. A fe gyel mi el já rás
hem zse gett a tör vény te len sé gek től,
amint er re 1956-ban a bí ró ság rá is
mu ta tott. Az ál lam ha ta lom a püs pö -
ki tiszt ség től tör té nő meg fosz tás biz -
to sí tá sa ér de ké ben Ke ken And rás és
Ken deh György lel ké sze ket túsz ként
le tar tóz tat ta, de ami kor er re már
nem volt szük ség, fél év re in ter nál ta.

A püs pök és csa lád ja igen ne héz
kö rül mé nyek kö zött, tel jes vissza -
vo nult ság ban élt 1956-ig, ami kor az
Egy há zak Vi lág ta ná csa ga lya te tői
köz pon ti bi zott sá gi ülé sén – Fry
ame ri kai és Lil je nyu gat né met püs pök

ha tá ro zott ké ré sé re – fel me rült a
püs pök re ha bi li tá ci ó já nak a szük sé -
ges sé ge. Az ál la mi és egy há zi re ha bi -
li tá ci ó ra még a for ra da lom ki tö ré se

előtt sor ke rült, és Or dass a két kol -
la bo ráns püs pök, De zsé ry Lász ló és
Ve tő La jos le mon dá sa után át is ve -
het te – az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
tal tud tá val és hoz zá já ru lá sá val –
ré gi püs pö ki tisz tét.

Az alatt a más fél évi ke gyel mi idő
alatt, amíg ismét püs pök le he tett, az
egy há zi élet lát ha tó an fel len dült, ami
an nak is kö szön he tő, hogy Tú róczy
Zol tán új ra vá lasz tás út ján har mad -
szor ra is vissza nyer te püs pö ki tisz tét.

Or dasst 1957-ben az ál lam ha ta lom
ki en ged te a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség min nea po li si nagy gyű lé sé re.
Itt két szer is pré di kál ha tott, és új ra
meg vá lasz tot ták al el nök nek; ezt a

tiszt sé gét azon ban ez út tal sem gya -
ko rol hat ta.

A püs pök ha za tér te után – szov -
jet szi go rí tás ként – meg in dult az

evan gé li kus egy ház ban a
„vissza ren de ző dés”, mely -
nek kap csán ti zen öt
komp ro mit tált sze mély
vissza he lye zé sét kö ve tel te
az ál lam ha ta lom.

Jel lem ző a tár gya lá sok
„tár gyi la gos sá gá ra”, hogy
négy el len zé ki, bal ol da li
sze mélyt is be von tak eb be,
akik a püs pö köt va ló ság gal
a vád lot tak pad já ra ül tet -
ték, és ját szot ták a dön tő -
bí rák sze re pét, mint hogy
a püs pök az egy ház au to -
nó mi á já ra hi vat ko zás sal
az egy ház bel ügye i be tör -
tént be avat ko zást el uta sí -
tot ta. A tár gya lá sok meg -
sza ka dá sa után Gr nák Ká -
roly mi nisz te ri biz tos az
egy ház ön kor mány za tát
fel füg gesz tet te, sőt a dé li
ke rü let lel ké sze i nek kong -
ru á ját is meg von ta.

A püs pök tel jes passzi -
vi tás ba vo nult. Be lül ről

sem tud ták meg buk tat ni. Ezért az
1957. évi 22. tör vény ere jű ren de let re
va ló ha mis hi vat ko zás sal De zsé ry
le mon dá sát ha tály ta la ní tot ták, s mi -
vel két püs pök egy ke rü let ben nem
le het, Or dasst az egye te mes fel ügye -
lő fel szó lí tot ta hi va ta la át adá sá ra,
hol ott sem fe gyel mi el já rás, sem
nyug dí ja zá si ké re lem nem volt. Az ál -
la mi ön kény De zsé ry cir ku szi mu tat -
vá nyán ke resz tül ér vé nye sült.

Or dass püs pök húsz éven ke resz -
tül né ma ság ra volt ítél ve, még ki tün -
te té sé nek át vé te lé re sem me he tett el
Iz land ra.

Szív bán tal mak következté ben halt
meg 1978. au gusz tus 14-én. Te me té -

si szol gá la tát a budahegyvidéki gyü -
le ke zet lel ké szei vé gez ték; a te me té -
sen va ló rész vé telt Kál dy Zol tán
püs  pök meg til tot ta az egyház lel ké -
sze i  nek. Ordass Lajos – Otto Di be -
li  us német evangélikus püspökhöz
ha sonlóan – nem akart pré  di ká ci ót.
Csen gődy Lász ló lelkész az imád sá -
gá ban há lát adott a vi lá gos sá gért,
amellyel Is ten a há bo rús évek sö tét -
sé gé ben ra gyo gó vá tet te őt. 

Jog gal ál la pít hat ta meg Vaj ta Vil -
mos, hogy Ordass Lajosnak mind nyá -
jan adó sai ma rad tunk, s úgy kel lett el -
men nie, hogy csak a fel tá ma dás Ura si -
mí tot ta ki ar cán a meg bé ké lés örö mét.

A püs pök tel jes kö rű ál la mi re ha -
bi li tá ci ó já ra csak 1990-ben, egy há zi
rész ről pe dig 1995-ben ke rült sor.

Or dass püs pök igen sok ol da lú
örök sé get ha gyott ránk: mint ige hir -
de tő, egy ház kor mány zó, egy há zi író
és for dí tó egy aránt ki emel ke dő volt.
Az egye sült ál la mok be li wil ma ri
evan gé li kus gyü le ke zet templomá -
ban a Krisz tus-ta núk között tün tet -
te fel Or dass ne vét – ő volt az egyet -
len élő sze mély, aki nek a ne ve sze re -
pel a névsor ban. E gyü le ke zet je len -
tős se gélyt nyúj tott a bu da hegy vi dé -
ki temp lom fel épí té sé hez, amely
Or dass La jos haj lé ka is lett vol na. Pa -
ul Em pie, az Ame ri kai Lu the rá nus
Ta nács fő tit ká ra így írt: „Or dass La -
jos messze ki ma gas ló óri ás volt.
Éle té nek és mun ká já nak gyü möl csei
el jö ven dő nem ze dé kek szá má ra lesz -
nek ál dás sá.”

A püs pök szel le mi örök sé gét az
1985-ben Os ló ban meg ala kult Nem -
zet kö zi Or dass Ala pít vány és az 1989-
ben Bu da pes ten ala kult Or dass La jos
Ba rá ti Kör kí ván ta szol gál ni.

A szerző nyugalmazott egyházjogász,
Ordass Lajos rehabilitációs el já rá sá -
ban a családot képviselte

Száz tíz éve szü le tett Or dass La jos evan gé li kus püs pök

A gyűj tő fog ház zsú fo lá sig te le volt.
Lel késszé ava tá sá nak 24. év for du ló ján
vit ték oda, az íté let ki hir de té se után
négy nap pal. A fo lyo són füg gő fa li táb -
la azt mu tat ta, hogy azon az osz tá lyon
98 fo goly szá má ra volt hely. De az ere -
de ti szám át volt húz va, s mel lé kré -
tá val új szám ke rült: 346. A zár kák
pad ló ján ép pen csak hogy volt hely
négy szal ma zsák szá má ra, s ezen öt-
hat vagy több rab nak kel lett osz toz -
nia. Né hány nap múl tá val el vet ték tő -
le a Bib li á ját, „biz ton sá gi okok ból”, s
nem is kap ta töb bé vissza.

Más fél hó nap után a sze ge di Csil -
lag bör tön be szál lí tot ták. A po li ti kai
fog lyo kat itt kü lön osz tály ban he -
lyez ték el, s ezen szi go rúbb volt a sza -
bály zat, mint a bör tön töb bi ré szé ben.
Há rom hé tig „meg fi gye lés alatt” ma -
gán zár ká ban volt, s úgy ke rült egy na -
gyobb zár ká ba, ame lyet az tán 15 ró -
mai ka to li kus pap tár sá val osz tott meg
a Sze ge den töl tött 15 hó nap alatt.

El ső dol ga volt, hogy mind járt
meg ér ke zé se kor ar ra kér te fo goly tár -
sa it, ne en ged jék, hogy az egy há za -
ik kö zöt ti el len té tek tönk re te gyék
köz tük a fo goly tár si vi szonyt. Jé zus
Krisz tus és az ő evan gé li u ma össze -
kö ti őket mint ke resz tény test vé re ket,
az ő szol gá la tá ban áll nak, s ép pen a
hoz zá va ló hű ség jut tat ta őket er re a
kö zös sors ra. Ez a „be mu tat ko zó
be széd” igen jó ta laj ba hul lott, s a zár -
ká ban az idő múl tán nem csak ba rát -
ság, de ke resz tény test vé ri kö zös ség
is ki ala kult.

Mun ká juk ken der fo nás ból állt, s
ezt egyi kük sem ta lál ta meg alá zó nak,
sőt el len ke ző leg, örül tek ne ki, hogy
ide jü ket mun ká val tölt he tik. A kel -
le met len in kább az volt, hogy a mun -
kát ott hely ben, a zár ká ban kel lett vé -

gez ni ük – míg a töb bi rab kü lön
mun ka hely re vo nult dol goz ni. Min -
den reg gel elő ször a szal ma zsá ko kat
kel lett egy más ra rak ni, hogy he lye le -
gyen a fo nó szé kek nek és egyéb mun -
ka esz kö zök nek. Ezt még el le he tett
tűr ni. A kel le met len az volt, hogy
ami kor a mun ká val já ró port és pisz -
kot es te össze kel lett se per ni ük, alig
lát ták egy mást a por fel hő ben, s utá -
na ugyan ott kel lett alud ni uk.

Or dass gye rek ko rá tól fog va hoz -
zá volt szok va a két ke zi mun ká hoz,
s na gyobb meg eről te tés nél kül tor -
nász ta fel ma gát „ki vá ló mun kás sá”.
Ez az zal járt, hogy ha vi 28 fo rint „fi -
ze tést” ka pott, míg a töb bi ek csak 7–
20 fo rin tig vit ték. A de cem ber 25-i
„fe nyő fa ün nep sé gen” még kü lön
utal ványt is ka pott egy ka lács ra – ezt
azon ban nem hasz nál ta fel.

Kez det ben a ra bok nak he ten ként
egy öt ki lós cso ma got volt sza bad
el fo gad ni uk. Aki nek volt pén ze, új -
ság ra is elő fi zet he tett. Szép iro dal mat
vagy teo ló gi ai köny ve ket is le he tett
kül de ni ne kik, a cen zú rán ke resz tül.
Két he ten ként is ten tisz te le ten ve het -
tek részt, a pa pok min den va sár nap
is. Na pon ként két szer sé tál hat tak a
bör tön ud va rán, s ha von ként egy szer
fo gad hat tak lá to ga tót, tíz per ces be -
szél ge tés re, egy őr je len lé té ben. Ha -
von ként „be vá sár lást” is vé gez het tek
a bör tön üz le té ben, ahol ke nye ret,
gyü möl csöt, lek várt le he tett ven ni.

Egy idő után a cso ma gok sú lyát két
ki ló ra szál lí tot ták le. Ol vas ni va lót csak

ideo ló gi ai iro da lom for má já ban kap -
hat tak, a bör tön könyv tá rá ból. Ezt a le -
he tő sé get az tán jól ki hasz nál ták a pa -
pi zár ka la kói, s es te, vil lany ol tás után
élén ken meg vi tat ták az ol va sot ta kat.

Ké sőbb a két ki lós cso ma gok már
csak két he ten ként jö het tek, s min den
ol vas ni va ló tól el til tot ták őket, a ka -
to li kus pa pok tól el vet ték bre vi á ri u -
ma i kat is, s le kel lett ad ni min den ce -
ru zát, tol lat, író pa pírt is. Or dass nak
nem volt mit le ad nia, mert Bib li á ját
már a gyűj tő fog ház ban el vet ték tő -
le. Még ké sőbb már sem cso ma got
nem kap hat tak, sem lá to ga tó juk nem
le he tett, rab ru hát kel lett vi sel ni ük, s
vé gül még a mun kát is le ál lí tot ták.

Kez det ben ha von ként egy le ve let
küld het tek és kap hat tak, de Or dass
ab ban egye zett meg fe le sé gé vel, hogy
cen zú rán át nem le ve lez nek. Fe le sé -
ge ké sőbb kór ház ba is ke rült, s így a
lá to ga tá sok is el ma rad tak. A kül vi lág -
gal va ló kap cso lat mi ni má lis ra zsu -
go ro dott.

Or dass per sze nem tud hat ta, mi -
lyen fel tű nést kel tett le tar tóz ta tá sa
kül föl dön, s mi min dent tet tek a
test vér egy há zak ve ze tői, hogy ár -
tat lan vol tát be bi zo nyít sák, és hí ve -
ik fi gyel mét fel hív ják a be bör tön zött
ma gyar püs pök re. 1948 ka rá cso nyán
a svéd rá di ó ban köz ve tí tett is ten tisz -
te le ten Gus taf Au lén püs pök név
sze rint em lí tet te az imád ság ban volt
ta nít vá nyát, Or dass La jost, s messzi
or szá gok ban imád koz tak ér te egy há -
zi ve ze tők és egy sze rű hí vek egy aránt.

Hí rek a kül vi lág ból rend sze rint
az őrö kön ke resz tül szi vá rog tak be a
bör tön be. De ezek ről nem min dig le -
he tett tud ni, mi ben nünk a hi te les ér -
te sü lés, mi a pro pa gan da, és mi a
rém hír. Gyak ran egé szen más mó don
sze rez tek tu do mást ar ról, mi is tör -
té nik a bör tö nön kí vü li vi lág ban. A
Csil lag bör tön be ér ke ző új fog lyok ki -
lé te mu tat ta meg, mi lyen új ered mé -
nye ket is ért el a né pi de mok rá cia.
Egy idő ben csak ku lá kok ér kez tek.
Egy más idő pont ban csak ma lom tu -
laj do no sok. Majd ék sze ré szek. Azt is
könnyű volt fel fe dez ni, ami kor bé ke -
köl csö nö ket kel lett je gyez ni. Akik
nem tet ték, ugyan olyan sors ra ju tot -
tak, mint akik nem akar tak ön ként
hoz zá já rul ni, hogy üz le tü ket vagy
gaz da sá gu kat át ve gye az ál lam.

Egy szer meg tud ták, hogy öt ku lák
ér ke zett a Csil lag bör tön be, a vád el -
le nük az volt, hogy meg gyil kol ták a
fa lu párt tit ká rát. Egy kü lön bí ró ság
ha lál ra ítél te őket, s ott a bör tön ben
mind járt vég re haj tot ták az íté le tet.
Ilyen al kal mak kor a ra bo kat ké sőbb
köl töt ték, mint más kor, s reg ge li sé -
tá ra nem volt al kal muk. Két hét re rá
egy új ság ju tott az egyik rab társ ke -
zé be, s ab ban ol vas hat ták, hogy most
el fog ták a párt tit kár gyil ko sát, s bí -
ró ság elé ál lít ják.

A fenn ál ló gya kor lat sze rint az
olyan rab, aki bün te té sé nek há rom ne -
gye dét ki töl töt te, s nem volt ki fo gás vi -
sel ke dé se el len, kér vé nyez het te a hát -
ra le vő bün te tés el tör lé sét. En nek ér -

tel mé ben Or dass kér vé nyez het te vol -
na sza ba don bo csát ta tá sát 1950 már -
ci u sá ban. Ami kor kö ze le dett az utol -
só „ne gyed”, kér dést ka pott, hogy
fog-e kér vé nyez ni, de nem mel vá la -
szolt. Tud ta ugyan is, hogy aki ilyen
kér vényt nyújt be, azt be idé zik a bör -
tön igaz ga tó já hoz, s ideo ló gi ai vizs ga
alá ve tik. Azt vár ják el, hogy mu tas -
son az il le tő bűn bá na tot el kö ve tett
vét kei mi att, s fo gad ja meg, hogy hí -
ven fog ja szol gál ni a né pi de mok rá ci -
át. Egyik ró mai ka to li kus pap tár sa kér -
vé nyez te ugyan is az utol só „ne gyed”
el en ge dé sét, és na gyon kel le met len ta -
pasz ta la to kat szer zett.

Egy há zi hí rek nem na gyon ju tot -
tak el a pa pi zár ka la kó i hoz. Amíg ju -
tot tak be hoz zá juk új sá gok, ad dig
azok ban több állt ter me lé si ered mé -
nyek ről és a né pi de mok rá cia gaz da -
sá gi fej lő dé sé ről, mint egy ház ról és
ke resz tény ség ről. Az egy há zi anyag
leg fel jebb Mind szenty Jó zsef el le ni tá -
ma dá sok ra kor lá to zó dott, s utóbb azt
is meg tud ták, hogy 1948 ka rá csony
má sod nap ján le tar tóz tat ták. Az evan -
gé li kus egy ház ra vo nat ko zó lag csak
egy rö vid kis hírt ta lált a Kis Új ság
egyik szá má ban, s azon na gyon meg -
le pő dött. A lap ugyan is ar ról adott
hírt, hogy az egy ház egyez ményt írt
alá az ál lam mal. Ez szük ség kép pen
két dol got je len tett: egy részt, hogy az
egy ház ezek sze rint ön ként át ad ta is -
ko lá it az ál lam nak, más részt, hogy ezt
va la mi lyen új egy há zi ve ze tő ség nek
kel lett el ha tá roz nia. De rész le te ket
nem tu dott meg.

Ter ray Lász ló: Nem te he tett mást. Or -
dass La jos Ba rá ti Kör, Bu da pest,
1990.

A pa pi zár ka a Csil lag bör tön ben
Rész let Ter ray Lász ló Or dass La jos ról írt élet raj zi kö te té ből

g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd
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Sza bad ság vá gyat ál ta lá ban két do log
szo kott ge ne rál ni. Az egyik az el nyo -
más, a má sik a fe nye ge tés. A kö zép -
ko ri em ber nek jócs kán ré sze volt
mind ket tő ben.

Az el nyo más nem csak po li ti kai és
gaz da sá gi ter mé sze tű volt, ha nem a
szel le mi élet re is ki ter jedt. A po li ti -
kai és gaz da sá gi el nyo más a fe u dá lis
hű bé ri lánc leg al só lánc sze mét ké pe -
ző job bágy ság ra ne he ze dett a leg na -
gyobb súllyal. Nem vé let len, hogy a
16. szá za di Né met or szág ban is az ő
sza bad ság vá gyuk ar ti ku lá ló dott a
leg han go sab ban. 

A szel le mi élet re ne he ze dő el nyo -
mást min de nek előtt a ter mé szet tu -
do má nyok mű ve lői szen ved ték meg.
Ők szün te le nül nya kuk ban érez het -
ték a „szent ink vi zí ció” per zse lő le -
he le tét.

De az el von tabb tu do mány, a fi lo -
zó fia és a teo ló gia mű ve lő i nek éle tét
is meg ke se rí tet te a gon dol ko dás sza -
bad sá gá nak hi á nya. Ne kik az eret nek -
ség szin tén mág lya ha lált ki lá tás ba
he lye ző, fe nye ge tő vád já val kel lett
szem be néz ni ük.

Az elég nyil ván va ló, hogy Eu ró pá -
ban a szel le mi élet re ne he ze dő el nyo -
más és fe nye ge tés meg tes te sí tő je a ró -
mai pá pa ural ma alatt ál ló egy ház
szin te min den re ki ter je dő ha tal ma
volt. És bár a po li ti kai, gaz da sá gi el -
nyo más fo ga na to sí tói a hű bé ri lánc
al sóbb lánc sze me it ké pe ző ural ko dók
és a föld bir to kos ne me sek vol tak,
nem fe led het jük, hogy a leg főbb hű -
bér úr Eu ró pá ban a pá pa volt, aki
nem csak a gya kor lat ban ke zel te hű -
bé re se i ként a ki rá lyo kat, ha nem az
egész hű bé ri lán cot a te rem tés ből ve -
zet te le, és a lánc ból va ló ki tö rés min -
den kí sér le tét egy ben Is ten el le ni
lá za dás ként to rol ta meg. Ért he tő,
ha ez előbb-utóbb a hű bé ri lánc ban
ma ga sabb he lyen ál ló ki rá lyok ban, fe -
je del mek ben is egy faj ta sza bad ság vá -
gyat ge ne rált.

Ez a sza bad ság vágy so dor ta idő -
vel a re for má ció ol da lá ra Ang lia ki -
rá lya it, de a re for má ció ügyét hit be li
meg győ ző dés sel tá mo ga tó né met
vá lasz tó fe je del mek dön té sét is meg -
könnyí tet te. És az már a tör té ne lem
fin to ra csu pán, hogy az az V. Ká roly
csá szár, aki nem ha bo zott Lu thert bi -
ro dal mi átok alá he lyez ni, és aki
éle te vé gé ig es küdt el len sé ge volt a
re for má ci ó nak, 1527-ben – te hát tíz
év vel a 95 té tel ki szö ge zé se után –
ha da i val be tört Ró má ba. Ez a tet te
„Sac co di Ro ma” né ven hí re sült el.
Ká roly se re gei nem csak a vá rost
dúl ták fel, és fosz to gat ták mint egy
há rom hó na pon át, ha nem az el le ne
har co ló I. Fe renc fran cia ki rállyal és
a tö rök kel (igen, a po gány osz mán bi -
ro da lom mal!) szö vet sé ges VII. Ke le -
men pá pát Ró ma el ha gyá sá ra és
me ne kü lés re kény sze rí tet ték. Ké -
sőbb Észak-Itá li á ban Ká roly el is
fog ta a buj ká ló pá pát, és egy ka to nai
sá tor ban há zi őri zet ben tar tot ta
egé szen ad dig, amíg az el nem fo gad -
ta a fel té te le it. 

V. Ká rolyt te hát a pá pa hű bér úri
ha tal má tól va ló sza ba du lás vá gya
so ha nem ál lí tot ta a re for má ció ol da -
lá ra. Ká roly nem szét tép ni akar ta a
hű bé ri lán cot, ha nem az el ső két
lánc szem sor rend jét cse rél te fel. És
ha az új kor haj na lá nak Eu ró pá já ra az
lett a jel lem ző, hogy a ki rá lyok töb -

bé nem vol tak a pá pa hű bé re sei, ha -
nem in kább a klé rus lett a ki rá lyi ha -
ta lom alá ve tett ki szol gá ló ja, ak kor
ezért az Eu ró pa na gyob bik fe lét ura -
ló, hit hű ka to li kus V. Ká roly leg -
alább annyi ra fe le lős, mint a re for má -
ció párt já ra állt an gol és észak-eu ró -
pai ural ko dók. 

Az pe dig kü lön vizs gá la tot ér de -
mel ne, hogy Fran cia or szág ban a
mint egy két száz öt ven év vel ké sőbb
ki rob bant for ra da lom hoz ve ze tő tár -
sa dal mi fo lya ma tok mi lyen mér ték -
ben ír ha tók a re for má ció ko rát kö ve -
tő hit hű ka to li kus fran cia ural ko dók
– köz tük a Nap ki rály, XIV. La jos –
po li ti ká já nak szám lá já ra, és mi lyen
mér ték ben a re for má ci ót va ló já ban
már meg elő ző és ve le pár hu za mo san,
sőt ve le konf ron tál va lé te ző hu ma niz -
mu sé ra. Ez zel kap cso lat ban elég, ha
csak Lu ther és Eras mus vi tá já ra gon -
do lunk. 

Vé gül – de nem utol só sor ban –
em lí tést kell ten nünk ar ról a sa já tos
lel ki fe nye ge tett ség ről is, amellyel a
va ló ban hí vő ke resz té nyek nek szem -
be kel lett néz ni ük. Ar ra gon do lok,
ami Lu ther el ső egy ház zal és hit tel

kap cso la tos él mé nye is volt, és ami -
re re for má tor rá ér ve is új ra meg új -
ra vissza em lé ke zett: és ez nem más,
mint az Is ten ha rag já tól és íté le té től
va ló fe nye ge tett ség ál lan dó ér zé se,
amit a kö zép ko ri temp lo mok fres kói
és ol tár ké pei is su gall tak. (…)

A kér dés re, hogy mi ként me ne kül -
he tünk meg Is ten ha rag já tól és íté le -
té től, a kö zép ko ri egy ház azt a vá laszt
ad ta, hogy min de nek előtt Krisz tus
ke reszt ál do za tá nak a mi sé ben tör té -
nő na pon kén ti fel aján lá sa az, ami Is -
ten ha rag já tól és íté le té től meg sza ba -
díthat. De a hang súly a -hat-on van.
És mi vel a fel té tel nek, a bűn től va ló

elő ze tes meg tisz tu lás nak csak ne he -
zen le het ele get ten ni, sőt min dig két -
sé ges, hogy si ker rel tett-e ele get va -
la ki, a mi se ál do zat fel aján lá sát ki egé -
szí tő le he tő ség ként kí nál ta az egy ház
a szen tek sa ját üd vös sé gük szem -
pont já ból fö lös ér de me it, szin tén
mint Is ten nek föl ajánl ha tó és bű ne -
ink mi at ti ha rag ját le csil la pí tó elég -
té telt. 

De amíg a kö zép ko ri egy ház teo -
ló gu sai – Can ter buryi Ans el mus
nyo mán – rend re az zal fog lal koz tak,
hogy az em ber mi ként sza ba dul hat
meg Is ten ha rag já tól és íté le té től, ad -
dig Lu ther az ala pok nál kez di, és azt
kér de zi: az em ber mi ként sza ba dul -
hat meg a bűn től? (…)

Lu ther a bűn től va ló meg sza ba du -
lás nak más út ját nem is me ri, csak azt
az egyet, hogy Is ten hit ál tal be le von
min ket Krisz tus meg vál tó szen ve dé -
sé be és ha lá lá ba. Be le von, az az ré sze -
sé vé tesz. Ami kor azt mond ja, hogy
„hit ál tal”, ak kor min dig ar ról a hit -
ről be szél, amely az Is ten irán ti fel -
tét len bi za lom alap ján el tud ja fo gad -
ni a nem kí vá na to sat, a Krisz tus szen -
ve dé sé be és ha lá lá ba va ló be le vo na -
tást, a Krisz tus szen ve dé sé ben va ló
ré sze se dést, ami től ösz tö nö sen mind -
annyi an ir tó zunk, és amit min den
erőnk kel el há rí ta ni sze ret nénk, de
ami nél kül Is ten nem tud ja el vé gez -
ni ben nünk a bűn től va ló meg sza ba -
dí tás mű vét. Mert a hí vő nek a Krisz -
tus szen ve dé sé be és ha lá lá ba va ló be -
le vo na tás, ha úgy tet szik, ak kor a
Krisz tus ha lá lá ban va ló el me rü lés, lé -
lek ben mint egy ben ne va ló meg ke -
resz tel ke dés ál tal kell na pon ta meg -
hal nia a bűn nek, hogy új élet re tá -
mad va – mi ként Pál mond ja – már
ne is ő él jen, ha nem Krisz tus él jen

ben ne. Ma ga Krisz tus az, aki er re hív,
ami kor azt mond ja: „Ha va la ki én -
utá nam akar jön ni, ta gad ja meg
ma gát, ve gye fel na pon ként a ke -
reszt jét, és kö ves sen en gem.” (Lk 9,23)

Jé zus sze rint az élet nek ez az el -
vesz té se va ló já ban az élet meg ta lá -
lá sá nak és meg men té sé nek út ja. De
úgy is mond ha tom, hogy a sza bad -
ság út ja.

Lu ther theo lo gia cru cisa nem más,
mint a hit szem üve ge, amely nek op -
ti ká ján át ép pen ab ban lát juk meg az
éle tet, ami e nél kül a szem üveg nél -
kül néz ve ma ga a ha lál. És ab ban lát -
juk meg a tel jes sza bad sá got, ami e

nél kül a szem üveg nél kül a leg ke ser -
ve sebb rab ság nak tű nik. 

Hi szen ép pen a theo lo gia cru cis az,
ami nek se gít sé gé vel ma gát a Krisz tus-
ese ményt, az üdv ese ményt, a sza ba -
dí tás, a meg vál tás mű vét is an nak lát -
hat juk, ami. Csak a theo lo gia cru cis
szem üve gén át lát hat juk, hogy va ló -
já ban a bí rái előtt meg kö töz ve ál ló
Krisz tus a sza bad, míg bí rái a bűn és
a mö göt te ál ló dé mo ni ha ta lom rab -
jai. (…) A pas sió sze rep lői kö zül egye -
dül ő volt az, akit a bűn kö te le i vel nem
a sá tán moz ga tott, mint va la mi ma -
ri o nett fi gu rát. És ez a sza bad ság az,
amelyet Krisz tus meg akar és meg is
tud osz ta ni ve lünk, ha hit tel en ged jük. 

Így lát hat juk meg a theo lo gia cru -
cis szem üve gén át azt is, hogy mi re
szól a ke resz tény em ber sza bad sá ga:
az Is ten nek va ló sza bad en ge del -
mes ség re és az is ten gyer mek ség re.
Mint ahogy Krisz tus is, mi köz ben el -
len sé gei lát szó lag azt tet tek ve le,
amit csak akar tak, va ló já ban az Atya
aka ra tát töl töt te be, nem kény szer -
ből, ha nem ön ként, az Atya irán ti és
az irán tunk va ló sze re tet től hajt va. És
eköz ben így ma radt meg mind vé gig,
még Is ten től va ló el ha gya tott sá gá ban
is Is ten Fi á nak, és ezért, bár test ben
meg halt, Is ten szá má ra élő ként száll -
ha tott alá a ha lál ba, a po kol ra, és élő -
ként is tér he tett on nan vissza. Mert
ez is hoz zá tar to zik Is ten gyer me ke -
i nek sza bad sá gá hoz: bár Is ten nek
en ge del mes ked ve el fo gad ják a ha lált,
a ha lál nak, po kol nak, ör dög nek még
sincs ha tal ma fö löt tük. 

Ez a sza bad ság az, ami től mi még -
is ir tó zunk egé szen ad dig, amíg Is ten
ke gyel me hit ál tal meg nem sze ret -
te ti ve lünk, és kí vá na tos sá nem te szi
szá munk ra. 

A sza bad ság nak ezt a ne he zen el -
fo gad ha tó lu the ri ér tel me zé sét Lu -
ther mun ka tár sai kö zül se min den -
ki ér tet te, vagy ha ér tet te, nem val -
lot ta ma gá é nak. Ki rí vó pél da ként
And re as Karl stadt ne vét em lít het jük,
aki – mi köz ben Lu ther Wit ten berg -
től tá vol, Wart burg vá rá ban rej tőz ve
az Új szö vet sé get for dí tot ta – 1522
ta va szán kép- és szo bor rom bo lás ba
kez dett. A zwic ka u i ak ha tá sa alá ke -
rül ve így ér tel mez te a bál vá nyok
rab sá gá ból va ló sza ba du lást. Lu ther
ek kor azon nal Wit ten berg ben ter -
mett, és a há rom úgy ne ve zett In vo -
ca vit pré di ká ci ó ban ki kelt Karl stadt

el len, bi zo nyít va, hogy a Szent lé lek
nem fát és kö vet rom bol, ha nem a
szív ben rom bol ja le a bál vá nyo kat, hi -
szen az a bál vány imá dás, ha az em -
ber szí ve Is ten he lyett va la mi má son
csüng. Aki nek vi szont egye dül Is te -
nen csüng a szí ve, az sza bad a bál vá -
nyok tól, füg get le nül at tól, hogy hány
kép vagy szo bor van kö rü löt te. Sőt
szá má ra még hasz no sak is a temp lo -
mi ké pek és szob rok, mert Is ten re, Is -
ten sze re te té nek mű ve i re em lé kez te -
tik. Aki nek vi szont a szí ve nem Is te -
nen csüng, az a bűn fog lya, és bű nös
mó don vi szo nyul min den hez, és
még a szent dol gok kal is csak vissza -
él ni tud. 

A kez det ben Zwic kau „pró fé tá ja -
ként” el hí re sült Mün tzer nem csak a
bál vá nyok tól va ló sza ba du lást ke res -
te a kül ső kör nye zet erő sza kos át ala -
kí tá sá ban, ha nem Krisz tus ezer éves
föl di ki rály sá gá nak hír nö ke ként lé pett
föl. Nem cso da, ha a bá nyá szok és a
pa rasz tok ha tal mas tö me gei ben ne
lát ták sza bad ság vá gyuk egye dül hi -
te les meg tes te sí tő jét és meg szó lal ta -
tó ját. Mün tzer nem is mer te fel az eb -
ben rej lő kí sér tést, és hí vei so rá ban
az „igaz ság or szá gá nak” fel ál lí tá sá ra
„te ok rá ci át” szer ve zett, majd 1525-
ben a ki rob ba nó pa raszt fel ke lés élé -
re állt. Fel fo gá sa sze rint az el nyo mot -
tak iga zá ért fegy ver rel küzd ve Krisz -
tus föl di ural má nak meg va ló su lá sát
szol gál ta. 

Lu ther Mün tzer pa raszt há bo rú ba
tor kol ló te vé keny sé gét – nem ok
nél kül – a re for má ció vad haj tá sa ként
és va lós ered mé nye i nek ve szé lyez te -
tő je ként ér té kel te. (…) Lu ther nek
na gyon nem tet szett, hogy Mün -
tzer bá nyá szok ból, pa rasz tok ból és el -
sze gé nye dett vá ro si pol gá rok ból to -
bor zott ka to ná i nak tá bo ra egy há zi,
gyü le ke ze ti kö zös ség ként, a hí vők kö -
zös sé ge ként, Krisz tus szent nyá ja -
ként vo nult a harc me ző re, és rá adá -
sul nem is csak a harc me ző re, ha nem
a föl des urak bir to ká ra, hogy in gó va -
gyo nu kat el ra bol ja, csa lád ju kat le mé -
szá rol ja, és há zu kat vagy kas té lyu kat
fel éges se. 

Ami kor a ke resz tény gyü le ke zet
fél ka to nai sza bad csa pat tá vá lik, és az
Is ten or szá gá nak fel ál lí tá sá ért fo lyó
„szent há bo rú” je gyé ben öl ni, gyil kol -
ni, ra bol ni és fosz to gat ni kezd, hogy
ilyen mó don szol gál tas son ön ma -
gá nak igaz sá got, az Lu ther sze rint so -
ha nem meg en ge dett. A ke resz tény
em ber ugyan ak kor le het akár hi va -
tá sos ka to na is az ál lam had se re gé -
ben – lásd Lu ther A ka to na hi va tá -
sá ról cí mű írá sát –, és mint ka to na
har col hat ha zá ja és sze ret tei éle té nek,
va gyo ná nak vé del mé ben. És ha az el -
nyo mó ha ta lom ré szé ről sé re lem
éri, a ke resz tény em ber – mint a vi -
lá gi ál lam pol gá ra – til ta koz hat is,
akár egyé ni leg, akár cso por to san.
De a ke resz tény gyü le ke zet, mint Is -
ten ju ha i nak nyá ja, so ha nem vál toz -
hat át az Is ten or szá gá nak meg va ló -
sí tá sá ért küz dő, való já ban ön ma ga
iga zát ke res ve gyil ko ló, fosz to ga tó és
gyúj to ga tó far kas csor dá vá. Ak kor
sem, ha sé rel mei va ló sak, és az el le -
nük va ló til ta ko zá sa jo gos. Ez a lé nye -
ge Lu ther ket tős kor mány zás ról szó -
ló ta ní tá sá nak, és meg győ ző dé sem,
hogy ezt csak az nem ér ti meg, aki
szán dé ko san nem akar ja. (…)

g Vég he lyi An tal

Sza bad ság, de mi re, kö tött ség, de ki hez? 
Sza bad ság tö rek vé sek a kö zép kor ban

I V.  LU T H E R KO N F E R E N
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Leg töb bünk ben az a kép él, hogy a
teo ló gia a be ava tot tak ma ga sabb
ren dű tu do má nya. Ma gunk ról azt
mond juk, hogy ke re sők vagy hí vők
va gyunk, de hogy „teo ló gu sok” – ezt
azért nem mer nénk kijelente ni. 

A kö vet ke zők ben Lu ther hez for du -
lunk, aki sok szor le ír ta, hogy mit je -
lent teo ló gus nak len ni, ám ezt a ki -
vált sá got ő so ha sem egy ma ga sabb
ren dű kaszt tag sá ga ként ér tel mez te,
ha nem sze rin te teo ló gus nak len ni
ugyan azt je len ti, mint hí vő nek vagy
akár em ber nek len ni. Va la ki egy -
szer így fo gal ma zott: nem azért va -
gyunk em be rek, hogy ke resz té nyek
le gyünk, ha nem azért va gyunk ke -
resz té nyek, hogy em be rek le gyünk.
Hi tünk sze rint csak Krisz tu son („Ec -
ce ho mo!”) tá jé ko zód va nyer het jük
vissza em ber ar cun kon azt az is ten -
ké pű sé get, ame lyet a bűn eset kö vet -
kez té ben el ve szí tet tünk.

Lu ther sze rint te hát min den hí vő
em ber, min den ke resz tény teo ló gus.
A hit ugyan is gon dol ko dás ra, refle -
xi ó ra kész tet, sőt tu laj don kép pen
ma ga a hit is refle xió. 

Min den olyan em ber, aki nem
csak a te le ben dő vagy az ösz tö nök
pil la nat nyi ki elé gí té se mi att él, gon -
dol ko dik lé te ér tel mé ről. Mi ért va -
gyok a vi lá gon? Mi ért élünk? Mi a
cél ja az éle tem nek? Ho va, mi lyen
irány ba tart a vi lág? Úgy is mond hat -
juk, aki nem tesz fel eh hez ha son ló
kér dé se ket, az nem él, csak ve ge tál.
Em ber lé tünk mél tó sá gá hoz tar to -
zik, hogy tu dunk kér dé se ket fel ten -
ni, tu dunk hall gat ni a kér dé se ink re
adott vá la szok ra, s tu dunk mi is vá -
la szol ni a ne künk fel tett kér dé sek re.
Van, ami kor az Úr kér dez: „Ádám,
hol vagy?” „Hol van a te test vé red,
Ábel?” Van, ami kor mi kér de zünk:
„Mi a ne ved?”

El gon dol kod tunk-e már azon,
mi lyen nagy hord ere jű do log, hogy
a vi lág min den sé get te rem tő és fenn -
tar tó Is ten sze mé lyes kap cso lat ba,
kom mu ni ká ci ó ba lép ve lünk, min -
den egyes pa rá nyi em ber rel? Hogy
ez miért le het sé ges? Hát azért, mert
te remt mé nyei va gyunk, ő al ko tott
ben nün ket, az övéi va gyunk. Igen, ő
az Al ko tó, úgy is mond hat juk, hogy
ő a Köl tő, aki az ő sza vá val for má -
zott meg ben nün ket. A Ge ne zis-
kom men tár já ban ír ja Lu ther, mi
mind nyá jan po é mák, az az köl te -
mé nyek va gyunk, s Is ten a Köl tő, aki
mint ver se ket, éne ke ket szer zett
ben nün ket. 

Azért mond hat juk te hát Lu ther rel,
hogy min den em ber teo ló gus, mert
Is ten ál tal te rem tet tek és meg szó lí tot -
tak va gyunk, s a vá lasz adá si kény sze -
rünk a te rem tett sé günk ből fa kad. 

A teo ló gus lét sok kal in kább hi va -
tás (vo ca tio) mint sem fog lal ko zás
(pro fes sio).

Egyik asz ta li be szél ge té sé ben kér -
de zi Lu ther: „Mi tesz ben nün ket
teo ló gus sá?” (Quae fa ci ant theo lo -
gum?) S hat pont ban azon nal vá la szol
is sa ját kér dé sé re. Lás suk ezt a hat
szem pon tot egyen ként!

1. A Szent lé lek ke gyel me
(gra tia Spi ri tus)
Az em bert hi tünk sze rint a sem mi -
ből a Szent há rom ság Is ten te rem tet -
te az ő sza vá val. El sőd le ges meg ha -
tá ro zott sá gunk te hát a te rem tett sé -
günk ből fa kad. Teo ló gus lé tünk te hát
az em ber lé tünk egyik is mér ve. Csak

a Lé lek ke gyel mé ből va gyunk, akik
va gyunk. A szak teo ló gu sok csak
annyi ban má sok, mint „min den em -
ber”, hogy ne kik a hi tük ről a kö zös -
sé gük nek hi va ta lo san is szá mot kell
ad ni, ugyan is kül ső és bel ső el hí vást
kap tak a ta ní tói szol gá lat ra. Os wald
Bayer meg fo gal ma zá sá ban: „Az a
teo ló gus, akit az ál lan dó tu sa ko dás
ar ra kész tet, hogy imád ság gal kö ze -

lít sen a Szent írás hoz, s mind azt in -
terp re tál ja, amit ott Is ten igé je ál lít,
azért, hogy mind azok szá má ra fényt
ad has son to vább, akik szin tén ál lan -
dó tu sa ko dás sal kö ze lí te nek az Írás -
hoz, hogy majd ve lük együtt imád -
ság gal to vább ma gya ráz zák a Szent -
írás sza va it.” 

Vagy is a Szent írás ol va sá sa ar ra ta -
nít meg, hogy nem én ol va som az
Írást, ha nem az Írás ol vas, ér tel mez
en gem, mert raj ra ke resz tül Is ten
meg szó lí tott ja va gyok.

A teo ló gia te hát kö zös sé gi do log:
a me di tá ció sze re pé nek hang sú lyo -
zá sá val Lu ther nem en ge di meg,
hogy a teo ló gus vissza vo nul jon akár
a szak tu do mány ele fánt csont tor -
nyá ba, akár az egyé ni ke gyes ség pri -
vát szfé rá já ba. Mert a Szent lé lek
ke gyel mé ből, te rem tett sé günk ből
adó dó an mind nyá jan teo ló gu sok
va gyunk.

2. Ál lan dó tu sa ko dás (ten ta tio)
A tu sa ko dás lé nye ge, hogy gon dol ko -
dá sá val, kér dé se i vel, ki ál lá sá val a ke -
resz tény em ber koc ká za tot vál lal,
sőt egye ne sen se bez he tő vé te szi ma -
gát. Vál lal ja an nak a ször nyű le he tő -
sé gét, hogy el kár ho zik, vagy is vég leg
el sza kad az élő Is ten óvó ke zé től. Lu -
ther mind vé gig tud ta, hogy Is ten
rej tőz kö dő Is ten, és sok szor ön ma -
ga el len té té nek maszk já ban je le nik
meg. Ta lán azt hi szem, hogy a sá tán
tá mad, ám va ló ban Is ten te szi pró bá -
ra a hi te met. Azt tet te Áb ra hám mal,
Jób bal, Já kób bal s min den olyan em -
ber rel, aki nek be le tört a bics ká ja
vagy ki fi ca mo dott a csí pő je az élő Is -
ten nel va ló tu sa ko dó harc ban. A lu -
the ri teo ló gia vál lal tan ra di ká lis: az
élet és a ha lál kér dé se. „Az élet, a ha -
lál és az el kár ho zás tesz ben nün ket
teo ló gus sá, nem a fi lo zo fá lás és a spe -
ku lá ció (vi ven do im mo mori en do et
dam nan do fit theo log us, non in tel li -
gen do, le gen do aut spe cu lan do)”. A
teo ló gus ra kü lö nö sen is áll, hogy
„po kol ra kell an nak men ni, aki du dás
akar len ni!” 

A kí sér tés ör vé nyé ben há rom do -
log ba ka pasz kod ha tok: egy részt Is ten
igé jé be, más részt ab ba, hogy meg va -
gyok ke resz tel ve, vé ge ze tül pe dig
Krisz tus ke reszt jé be!

Hi á ba vá dol a sa ját lel ki is me re tem:
csak Is ten hez me ne kül he tek! Mert
nem ma gunk ban, csak Is ten ben le -
he tünk egye dül bi zo nyo sak! Lu ther

szá má ra Ézs 28,19 ezért olyan fon tos:
„S a hány szor el jő, el ra gad ti te ket;
mert min den reg gel el jő, nap pal és éj -
sza ka; bor za lom meg ér tet ni e ta ní -
tást…” (Ká ro li-for dí tás) („A foly to nos
ret te gés majd meg ér te ti ve le tek a ki -
je len tést!” – új for dí tás)

3. A ta pasz ta lat (ex pe ri en tia)
Lu ther a teo ló gi át nem köny vek ből,
ha nem az élet ből ta nul ta. Nem is az
ak ci ó ból, ha nem a pas si ó ból, az az a
szen ve dés ből, hi szen az Is ten igé jé -
vel foly ta tott, sok szor ago ni zá ló küz -
de lem va ló ban szen ve dés sel jár. Ezért
mond hat ta Lu ther, hogy „egye dül a
ta pasz ta lat tesz teo ló gus sá”.

A ta pasz ta lat nem csu pán egy ál -
ta lá nos élet- vagy ha lál ta pasz ta lat.
Per sze az is, mert egy csa lá di tra gé -
dia, egy ter mé sze ti ka taszt ró fa min -
dig kö ze lebb vi het Is ten hez. Édes -
apám ha lá la kor Bal czó And rás egy la -
pot írt ne künk, me lyen ez volt: „A ha -
lál kö zel sé ge – Is ten kö zel sé ge!”
Min den em ber ta lál koz hat Is ten nel
egy ha lál eset meg ta pasz ta lá sa kor. 

De a ke resz tény em ber ta pasz ta -
la ta en nél több. Ő min dig a Szent írás
szem üve gén ke resz tül né zi a kö rü -
löt te lé vő vi lá got. A na pi ese mé nye -
ket, a kü lön fé le tör té né se ket úgy
ér tel me zi, hogy ál lan dó an bib li ai
ana ló gi á kat ta lál és is mer fel. Amint
tör tént Áb ra hám mal, úgy tör té nik
ve lem is, stb. Ezt ne ve zik ti po ló gi ai
szeml élet nek: a bib li ai tör té ne tek nek
a sa ját élet ta pasz ta la tunk kal va ló
egy be ve té sét. A hí vő em ber nek a
bib li ai ese mé nyek tör té né sei sok szor
egy be es nek sa ját élet ta pasz ta la tá -
nak tör té né se i vel.

4. Az al ka lom (oc cas io)
Lu ther sok szor idéz te a Pré di ká tor

köny vét: minden nek ren delt ide je
van: ide je a szü le tés nek, ide je a meg -
ha lás nak, ide je a sí rás nak, ide je a ne -
ve tés nek (Préd 3). Az al kal mat, Is ten
meg lá to ga tá sá nak ide jét fel kell is -
mer nünk. Jé zus azért sírt Je ru zsá lem
fe lett, mert a zsi dó nép nem is mer -
te fel meg lá to ga tá sá nak az ide jét. A
vi lá gos ság az övéi kö zé jött, de az övéi
nem fo gad ták be őt. A ke resz tény
em ber nek fel kell is mer nie a ka i roszt,
hogy mi kor van az üdv tör té net vagy
az egyé ni üd vös sé gem szem pont já -
ból dön tő idő. Ha ezt el mu laszt juk,
tra gi kus hely zet be ke rü lünk. A gaz -
dag if jú nem is mer te fel, hogy at tól
kell meg sza ba dul nia, amin bál vány -
ként csüng a szí ve, a pél dá zat be li tíz

szűz kö zül öt nem vitt ma gá val ola -
jat, mert nem hitt ab ban, hogy meg -
ér ke zett a vő le gény. Ha oly könnyen
fel ad juk pél dá ul Krisz tus vissza jö ve -
te lé nek re mé nyét, mi is el mu laszt juk
a nagy al kal mat. Ad dig kell él ni a le -

he tő ség gel, „amíg tart a ma”. „Ma, ha
az ő sza vát hall já tok, ne ke mé nyít sé -
tek meg a szí ve te ket…” (lásd Zsolt 95,7;
Zsid 3,7—15)

A hir de tett ige min dig a je len idő -
re vo nat ko zik. Min dig a je len idő pil -
la na ta az al ka lom. Az evan gé li u mot
min dig fris sen kell meg ér te ni, nem
le het teg na pi igaz sá go kat szaj kóz ni.
Ami teg nap lé lek volt, ma már csak
be tű, ami teg nap evan gé li um volt, ma
már tör vény. Az evan gé li um nak min -
dig a má ban kell ak tu a li zá lód nia.

Ez te szi az evan gé li u mot evan gé -
li um má. Eb ben kü lön bö zünk a re for -
má tu sok tól, akik szá má ra a tör vény
ugyan olyan fon tos, mint az evan gé -
li um. Az evan gé li um szá munk ra
nem be tű, nem tör vény, ha nem élő
hang, s ezt az élő han got kell meg hal -
la nunk. A „vi va vox evan ge liit”. S ha
meg hall juk ezt a han got, az ese -
mény lesz az éle tünk ben. 

Ter mé sze te sen az al kal mat csak a
Szent lé lek ke gyel mé ből is mer het -
jük fel, s az imád ság en nek el en ged -
he tet len esz kö ze.

5. A Szent írás fo lya ma tos
és figyel mes ta nul má nyo zá sa
(se du la lec tio)
A Szent írás fo lya ma tos és fi gyel mes
ta nul má nyo zá sa el en ged he tet len. Er -
re va ló kész te tést is csak a Szent lé lek -
től kap ha tunk. A Bib lia ol va sá sa is egy
sa já tos mű vé szet. A Szent írást na pon -
ként kell ol vas nunk, ugyan úgy, amint
táp lál koz nunk is rend sze re sen és fo -
lya ma to san kell. Is ten igé je táp lá lék a
lel künk nek – mi nél töb bet fo gyasz -
tunk be lő le, an nál in kább erő sö dünk
és nö ve ke dünk.

A Szent írást egy éle ten ke resz tül
kell ol vas nunk! Va jon kö zü lünk há -
nyan ol vas ták fo lya ma to san vé gig a
Bib li át? Meg van ám egy ilyen fo lya -
ma tos ol va sás nak a ma ga íze, mint
mond ta ne künk an nak ide jén Mun -
tag An dor pro fesszor a teo ló gi án.

Per sze, jó, hogy van Út mu ta tónk,
Lo sun gunk, s ab ban a na pi, egy más -
sal lel ki leg rí me lő igé ken kí vül na pi
ol vas ni va lót is ka punk. Ne hogy azon -
ban me cha ni kus sá, ne adj is ten ba -
bo nás sá vál jék a bib lia ol va sá sunk! 

Hasz nos ezért rend sze re sen ta lán
egy lel kész vagy lel ki ve ze tő se gít sé -
gé vel egy-egy bib li ai köny vet vé gig -
ol vas nunk. Most je lent meg a Ma -
gyar Lu ther Köny vek so ro zat ban – ti -
zen hat év után má so dik ki adás ban –
Lu ther Elő szók a Szent írás hoz cí mű
köny ve. Ez se gít ben nün ket, hogy

meg ra gad has suk egy-egy bib li ai
könyv lel ki mon da ni va ló ját. S ha
meg ér tet tünk egy-egy bib li ai sza -
kaszt, for gas suk a szí vünk ben, aho -
gyan Má ria is for gat ta szí vé ben az an -
gyal sza va it.

A bib li ai szö ve ge ket nem csak ol -
vas ni, ha nem „fel ol vas ni is kell”; a
Bib lia ol va sá sa ugyan is nem pri vát
do log, ha nem kö zös sé gi cse le ke det.

Ha „meg et tük a köny vet” (a kép
Ezé ki el nél és a Je le né sek köny vé ben
van), ak kor az ige mint táp lá lék, or -
vos ság a lel künk nö ve ke dé sét és erő -
sö dé sét szol gál ja. Hagy juk, hogy Is -
ten igé je „be szip pant son” ben nün ket,
s mi is min dent az élő Is ten pers pek -
tí vá já ból néz hes sünk, s el mond has -
suk, hogy élek nem én, ha nem él ben -
nem a Krisz tus. 

6. A tu do má nyok meg szer zé se
és gya kor la ti hasz ná la ta (bo na -
rum ar ti um cog ni tio)
Egye dül az utol só szem pont vo nat -
ko zik a szak teo ló gu sok ra. Akik má -
so kat is az üd vös ség út já ra akar nak
ta ní ta ni, azok nak „sza bá lyo san” kell
er re fel ké szül ni. Meg kell is mer ni ük
a Bib lia ere de ti nyel ve it, a kor tör té -
ne tet, az egy ház ta ní tá sát, a pré di ká -
lás és a lel ki gon do zás sza bá lya it, az
egy ház tör té ne tét és így to vább. De
nem egy sze rű en a mennyi sé gi tu dás
fon tos, amelyet „be eme lek” egy vizs -
gá ra, és utá na rög tön el fe lej tem, ha -
nem a böl cses ség, a mi nő sé gi tu dás,
a meg le pe tés re va ló nyi tott ság. Ami
után én más le szek. 

Lu ther jól ér tet te, hogy minden nek
alap ja a nyelv tan. De azt is jól tud ta,
hogy a hit is nyelv tan, s a hit nyel vét
ta nul ni kell. Aho gyan a nyelv ben
van nak kü lön fé le dia lek tu sok, úgy a
hit kö zös sé gé ben is van nak ke gyes -
sé gi hang sú lyok. A nyelv azon ban egy
és ugyan az!

S a nyelv azért fon tos, mert a teo -
ló gia Is ten igé jé nek szol gá la tát je len -
ti. A lel készt ré gen így hív ták: mi nis -
ter ver bi Do mi ni – Is ten igé jé nek
szol gá ja.

A Szent írás ol va sá sa és új ra ol va sá -
sa ezért elő zi meg a dog ma ti kát.
Minden nek alap ja, hogy Is ten be szél,
és én meg szó lí tott va gyok.

Meg szó lí tott va gyok, mert te remt -
mény va gyok. Ő a Köl tő, én a köl te -
mény. Ak kor va gyok a he lye men, ha
őt, az Al ko tót di csé rem, Szent Ágos -
ton nal, aki így mond ta: „Ma gad nak
te rem tet tél min ket, Uram. Nyug ta -
lan a mi szí vünk, amíg te ben ned meg
nem nyug szik.”

Össze fog la lás
Min den em ber teo ló gus, mert min -
den em ber Is ten te remt mé nye, s így
vagy úgy vá la szol Is ten nek. Teo ló -
gus nak len ni azt je len ti, hogy az Is -
ten től ka pott ha bi tust, élet for mát
el fo gad juk. Karl Bart hék is ezt a cí -
met ad ták lap juk nak: Theo lo g i sches
Exis tenz He u te – „Teo ló gu si lét for -
ma – ma.” 

A gyü le ke ze tem ben gyak ran én vi -
szek egy jár ni már nem tu dó idős né -
nit is ten tisz te let re. So ha sem ta nult
teo ló gi át, de az ő egy sze rű, mély hí -
vő böl cses sé ge töb bet ér szá mom ra
sok pro fesszor tár sam szak teo ló gu si
tu dá sá nál.

Lu ther azon ban ar ról is szól, hogy
bár teo ló gus min den em ber, nem
mind egy, hogy „rossz” vagy „jó” teo -
ló gu sok le szünk-e. Az elő zőt Lu ther
a „di cső ség teo ló gu sá nak”, az utób bit
a „ke reszt teo ló gu sá nak” hív ja.

Hogy ez a meg kü lön böz te tés pon -
to san mit je lent – az majd egy má sik
elő adás tár gya le het. 

g Dr. Fa bi ny Ti bor

„Teo ló gus min den em ber” – Lu ther teo ló gia fel fo gá sa
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Já nossy La jos disszer tá ci ó ja vé gén Lö -
he sza va it idéz te ar ról, hogy a ki rály -
nő – az egy ház – kol dus ru há ban is
ki rály nő. Bár az egy ház el kép zel he -
tő li tur gia nél kül is, de nem szük sé -
ges, hogy a ki rály nő kol dus ru há ban
és éhez ve ten ges se éle tét. Mi már itt
a ki rá lyi me nyeg ző ré sze sei le he -
tünk, ahol a gaz dag sá got nem a mi
de ko rá ci ónk kí nál ja, ha nem a Ki rály
meg te rí tett asz ta la.

A gaz dag kincs
Az egy ház gaz dag. Jaj ne ki, ha ez
pénz ben, anya gi ja vak ban mér he tő!
Az egy ház iga zi kin cse az evan gé li -
um. Krisz tus né pé nek min den „gaz -
dag sá ga” en nek az evan gé li um nak va -
la mi fé le meg nyil vá nu lá sa: ta ní tás -
ban, gon dol ko dás mód ban, cse le ke -
det ben, ma ga tar tás for mák ban, az
ige hir de té sé nek, be fo ga dá sá nak,
meg élé sé nek va la mi lyen for má já -
ban. S az egy ház kin cse, amelynek
még csu pán rész ben van a bir to ká -
ban, de amely nek vá ro má nyo sa: az
ige ál tal meg ígért és mun kált üd vös -
ség. Így vá lik igaz zá, hogy az egy ház
tag jai és szol gá lat te vői „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 6,10).

Az egy ház kin cse a kon cent rált ige:
a li tur gia – sok fé le for má já ban, hal -
lat lan gaz dag sá gá ban. Úgy is, hogy
ün ne pe i ben, a min dig hús vé tot je len -
tő va sár nap ban, az egy ház ün nep li a
Fel tá ma dot tat, és ün ne pel a Fel tá ma -
dot tal. Úgy is, hogy na pon ként imád -
ko zik. „…szün te le nül imád koz za tok”
(1Thessz 5,17) – biz tat Pál apos tol.
„…mond ja tok egy más nak zsol tá ro kat,
di csé re te ket és lel ki éne ke ket” – ol vas -
suk a bá to rí tást (Ef 5,19). Ti mó te us -
nak ezt ír ja: „Ar ra kér lek min de nek -
előtt, hogy tart sa tok kö nyör gé se ket,
imád sá go kat, ese de zé se ket és há la -
adá so kat…” (1Tim 2,1–2) Ami kor
Jé zus a ha mis bí ró pél dá za tát mond -
ja el hall ga tó i nak, ak kor így sum máz -
za: „Va jon az Is ten nem szol gál tat-e
igaz sá got vá lasz tot ta i nak, akik éj jel-
nap pal ki ál ta nak hoz zá?” (Lk 18,7)

Eze ket az ige sza ka szo kat az egy ház
ko mo lyan vet te, és meg szer vez te
imád sá gos éle tét. Nem ál lí tot ták
szem be egy más sal a ke gyes ség egyé -
ni és kö zös sé gi for má ját. A bel ső szo -
bá ban va ló imád ság nem vál tot ta ki
vagy nem tet te szük ség te len né a kö -
zös sé gi imád sá got. Aho gyan az egyik
leg ko ráb bi tu dó sí tás ban is ol vas suk:
a ke resz té nyek na pon ta együtt vol tak,
s „ki tar tó an részt vet tek az apos to li
ta ní tás ban, a kö zös ség ben, a ke nyér
meg tö ré sé ben és az imád ko zás ban”
(Ap Csel 2,42).

Csak in di vi du a lis ta ko rok ban gon -
dol ják so kan, hogy a kö zös sé gi imád -
ság ra, az egy ház imád sá gá ra, az
imád ság ki pró bált, be gya ko rolt, mű -
kö dő for má i ra nincs szük ség ott,
ahol em be rek be men nek a bel ső
szo bá ba az Úr is ten nel va ló „pri vát be -
szél ge tés re”. A ket tő egy más sal szem -
be ni ki ját szá sa ör dö gi do log.

Nem azért hív ták és ér tet ték a kö -
zös imád sá got „offi ci um nak”, hi va ta li
kö te les ség nek, mert az egy há zi tör -
vé nyek elő ír ták, ha nem azért, mert
tud ták, hogy a szün te len, ki tar tó,
kö zös imád ság aján dék, le he tő ség,
man dá tum az Is ten től. Bel ső kö te les -
ség. S a bű nös, imád sá gá ban kü lö nö -
sen is lus ta em ber nek kell a biz ta tás,
az elő írás, a jó és mű kö dő rend re va -
ló em lé kez te tés. „Vir rassza tok és
imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es -

se tek” (Mk 14,38) – mond ja Jé zus a
meg vál tás elő es té jén.

Az egy ház imád sá ga
A szün te len imád ság je lent he ti az
egyes em ber élet for má ját: ál lan dó
kap cso lat ban, fo lya ma tos dia ló gus -
ban va gyok Is ten nel. De je len ti azt is,
hogy együtt imád ko zunk. Ez az
együtt nem min dig egy szer re, egy he -
lyen tör té nik. Né ha egy más mel lett,
más kor egy más után, oly kor pe dig a
kép ze let be li sta fé ta bo tot to vább ad -
va hang zik az imád ság. Szép éne -
künk, a Lásd, Urunk, egy nap új ra el -
tűnt kez de tű gyö nyö rű en áb rá zol ja
ezt a foly to nos Is ten-di csé re tet (EÉ
124): „Há la, hogy éb ren szent egy há -
zad! / Nap pa lo kon és éje ken / Szün -
te len áld hat és imád hat, / Nem hall -
gat el egy perc re sem. (…) Már a nap
tá vol test vért éb reszt, / Még alig
ham vad fé nye itt, / S friss ajak di csér
egy re té ged, / És ma gasz tal ja tet te id.”

Új ra pró bál ko zá sok
Az el múlt év szá zad ban, a li tur gi kus
új ra gon do lás év ti ze de i ben meg fi -
gyel he tő a kö tött áhí tat for mák, el ső -
sor ban az ima órák (a zso lozs ma)
új ra éle dé se. Ma gyar or szá gon is nagy
tra dí ci ó ja volt a na pon kén ti is ten tisz -
te let nek vagy – ahogy sok he lyen
mond ták – a reg ge li vagy es ti kö nyör -
gés nek. Las san ki halt ez a „kí ná lat”,
és má ra alig van gyü le ke zet egy há -
zunk ban, ahol a nap úgy kez dő dik
vagy fe je ző dik be, hogy együtt imád -
koz nak. Az új éne kes könyv ben meg -
je lent a 17-es rend ez zel a cím mel: A
min den na pi is ten tisz te let rend je. „Ki -
csit sár ga, ki csit sa va nyú, de a mi enk!”
– mond hat nánk az is mert film köz -
is mert szlo gen jé vel, amely a ma gyar
na rancs ra vo nat ko zott.

Ilyen, mint a 17-es rend, va ló já ban
nincs, és még is: ott rej tőz kö dik ben -
ne a zso lozs ma ősi rend je, az ima órák
li tur gi á ja. Olyan ez, mint a Raf fay-
agen da ének ver ses rend je: el ső lé pés
ah hoz, hogy vissza ta lál junk egyik
nagy kin csünk höz, az ősi kö zös
imád ság hoz, amely ben hang zik a
zsol tár, fel csen dül a him nusz, mond -
juk a kol lek ta imád sá got, fel idéz zük
Is ten nagy tet te it a Mag ni fi ca tban
vagy a Nunc dimit tis ben.

Az Agen da ’86-ban meg je lent re -
vi de ált for má já ban Prőh le Ká roly
már ott sze re pel te ti ezt a ren det,
ame lyet ál lan dó an hasz nál nak a kán -
tor kép ző ben, a teo ló gi ai aka dé mi án,
majd if jú sá gi kon fe ren ci á kon, s az után
ter jed gyü le ke ze ti cso por tok ban. Sok
he lyen rá jön nek a gyer mek- és if jú sá -
gi mun ka kap csán, hogy a hit ok ta tás
egyik for má ja a li tur gi kus ne ve lés, hi -
szen enél kül az utol só ge ne rá ció ül a
temp lom ban… A Li tur gi kus könyv és
a Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv pe dig
már tel jes reg ge li és es ti imád sá got ad
ke zünk be. Sőt ke zünk be ad ja a li tá -
ni á nak – a szin tén kö tött kö zös sé gi
imád ság nak – azt a for má ját, ame lyet
Lu ther ma ga is hasz nált.

S ha ezt tu dat lan em be rek múlt ba
me ren gés nek, ne tán vissza fej lő dés -
nek tart ják is, én hi szem, hogy rá lel -
tünk a rég el vesz tett kincs re, s ha még
nem is a mi enk, már új ra kós tol gat -
hat juk, íz lel get het jük.

De ho gyan is áll junk mind eh hez mi,
evan gé li kus em be rek? Kér dez zük hit -
ben atyán kat és test vé rün ket, Lu thert.

Mi ért kér dez zük Lu thert?
Lu ther ta ní tá sa és gya kor la ta szá -
munk ra Krisz tus hoz ve ze tő se gít ség.

Nem Apol lós, nem Pál és nem Lu ther
a fon tos, ha nem az éle tet: a nö ve ke -
dést és a cél ba ér ke zést adó Úr! Lu -
ther ta nít, pél dát ad az imád ság ban,
biz tat a kö nyör gés re, há la adás ra.

Szer ze tes ként kö te le ző en részt
vett kö zös sé ge szer ve zett imád sá gos
éle té ben, ez zel együtt kö te les sé ge
volt a bre vi á ri um ál lan dó hasz ná la -
ta. Bár a szer ze te si imád ság ren det né -
hol igen erős kri ti ká val il le tte, sok
gond dal ve tte kéz be, és kez dte meg -
újí ta ni. Kri ti ká ja, hogy az egy ház
gya kor la tá ban ezen a té ren is na gyon
sok a tor zu lás és a vissza élés.

Lu ther em ber fe let ti mun kát vál -
lalt és vé gzett a Szent írás meg is me -
ré se, for dí tá sa, ta ní tá sa ügyé ben, s
köz ben látta, hogy rend tár sai ho gyan
áll tak az imád ság na pi rend jé ben. Lu -
ther nek sem ide je, sem ener gi á ja
nem volt er re. Fel men tést kért és ka -
pott a kö te le ző ima órák alól, még -
hoz zá lel ki aty já tól és fe let te sé től,
Sta u pitz tól. Eb ben a (ko rai) kor -
szak ban sem hagyta el az imád sá got,
a zso lozs mát igyek ezett pó tol ni: a hé -
ten át ke mé nyen dol go zott, majd
szin te az egész szom ba tot imád ság -
gal töl tötte.

Ké sőb bi vissza em lé ke zé sei sze -
rint még sem volt be lő le sok hasz na,
mert nem Krisz tus ban hitt. Ezt azon -
ban ak kor még nem lát ta tisz tán. Ar -
ról is pa nasz ko dott, hogy úgy vé gez -
te az imád sá gos kö te les sé gét, hogy
sem egy zsol tár vers ből, sem pe dig
egy evan gé li u mi sza kasz ból nem tu -
dott meg sem mit Krisz tus ról.

Még is kö zel ke rült az el mon dott
szö ve gek hez, és ez ké sőbb sok ál dást
je lent he tett. A kí vül ről tu dott Mag -
ni fi cat, a könyv nél kül is mert zsol tá -
rok so ra meg hitt kap cso la tot ho -
zott lét re Lu ther és a bib li ai szö ve gek
kö zött. Ma, ami kor min den fé le rek -
lám szlo ge nek búj nak el és buk kan nak
elő gon do la ta ink  között, jó tud ni a le -
he tő ség ről: a fe jünk ben bu ta sá gok és
a rossz gon do la tok he lyett bib li ai
mon da tok is fo rog hat nak, zsong -
hat nak, do mi nál hat nak. A li tur gi kus
ne ve lés és a li tur gi kus gon dol ko -
dás mód ál dás le het a hét köz na pok te -
en dői, dön té sei és cse lek vé sei kö zött.
Mert ben nünk dol go zik az ige. Kér -
dé se ink ben, bi zony ta lan sá ga ink ban
meg szó lal nak az igék, hi szen kö zel
van nak hoz zánk. (Ér de mes vé gig gon -
dol ni Mó zes ötö dik köny vé nek ref rén -
jét: kö zel van nak hoz zád az igék…)

Zso lozs ma
Lu ther szá má ra a zso lozs ma
„könnyebb fa la tot” je len tett a tisz to -
ga tás és a meg újí tás szem pont já ból,
mint a mi se. A mi se lé nye ge volt alap -
já ban prob le ma ti kus, hi szen a meg -

rom lott gya kor lat meg rom lott ta ní -
tást is rej tett ma gá ban.

A zso lozs má nál más volt a hely zet.
Az ima órák li tur gi á ja bib li ai ol vas má -
nyok ból, több nyi re zsol tár anyag ból,
imád sá gok ból, him nusz ból, ál dás -
for mu lák ból állt. Nem le he tett ta lál -
ni igé vel el len té tes szö ve ge ket, tar tal -
ma kat. Ezek meg áll tak a re for má ció
mér té ke sze rint is. Lu ther a hasz ná -
lat mód ját kri ti zál ta: rend tár sai ki üre -
se dett gya kor la tát lát va in du la to san
sza ma rak mun ká já nak ne vez te.

Re for má to ri mun ká ját ezen a te -
rü le ten is a hit ál tal, ke gye lem ből va -
ló meg iga zu lás gon do la ta ve zér elte.
Az imád ság – sem az egyé ni, sem a
kö zös – nem le het ér dem szer ző jó
cse le ke det. Az imád ság ré sze se dés Is -
ten nagy tet te i ben, vá lasz meg szó lí -
tó igé jé re. Lu ther tud ta, hogy nem tö -
me gek vesz nek részt a reg ge li imád -
sá gon vagy a ve spe rán. Nem is tet te
kö te le ző vé. Azok vet tek ben ne részt,
akik va ló ban Is ten di cső sé gé re és
em ber tár sa ik ja vá ra él tek az imád ság
és az ige hall ga tás ezen esz kö zé vel.
Ko rá nak egy há zi rend tar tá sai er ről a
sza bad ság ról tu dó sí ta nak.

Az ima órák li tur gi á já nak el en -
ged he tet len ré szé vé tet te az ige hir de -
tést. El kép zel he tet len volt re for má -
to runk szá má ra bár mi fé le ima óra
ige hir de tés nél kül.

Az Úr nap ján ter mé sze te s volt,
hogy a gyü le ke zet ta lál ko zá sa a tel jes
is ten tisz te le ten (mi se) zaj lott. Adó dott
vol na te hát, hogy a hét köz na po kon a
zso lozs mák ige hir de tés sel ki egé szí tett
rend jét hasz nál ják, va sár nap pe dig a
mi se rend jét. Lu ther azon ban a va sár -
na pi mi se mel lett is meg tar tot ta a ve -
spe rát. Az ima órák szá má ra kö tött
ige hir de té si és pré di ká ci ós ren det
ké szí tett (hét főn és ked den ka te kiz -
mus ré szek áll tak a kö zép pont ban,
szer da Má té evan gé lis ta nap ja volt,
csü tör tö kön és pén te ken az apos to -
lok le ve le i ből hang zott az ige, szom -
ba ton pe dig Já nos evan gé li u má ból ol -
vas tak és pré di kál tak).

A li tá ni ák hasz ná la ta, ki ik ta tá sa,
majd új ra hasz ná lat ba vé te le fon tos
il luszt rá ci ó ja az evan gé li kus re for má -
ció ha gyo mány ke ze lé sé nek. Lu ther –
szer ze te si éle té ből hoz va – hasz nál -
ta a li tá nia imád ság for má ját, amely
1519-ben még élő gya kor lat volt Wit -
ten berg ben. Úgy em le ge ti, mint a ke -
resz tény em ber imád sá gá nak ké ré se it
min den go nosz, baj, bün te tés el len.
A ha lál ra va ló fel ké szí tés nél szól az
utol só ke net ről és az ez zel kap cso lat -
ban el mon dott „min den szen tek li tá -
ni á já ról”.

A hú szas évek ele jén írt kri ti ká ja
nem a li tá nia tar tal mát, ha nem az
imád ság ki üre se dő hasz ná la tát érin -
ti. Ezen idő szak után a li tá nia mon -
dá sa meg szű nik a vá ros ban. Majd tíz
év múl va is mét fel buk kan: cél ja az
evan gé li kus gyü le ke zet épí té se. Le -
ve le zé se i ből ki de rül, hogy Lu ther a
tö rök ve szély, a ne héz idők és más ve -
sze del mek mi att ajánl ja hasz ná lat ra,
hogy az zal a gyü le ke zet nek egy meg -
fe le lő, jó for má val se gít sen. A kö zös
gyü le ke ze ti imád ság ra va ló szok ta tás
ki vá ló for má ját lát ta ben ne. A gyer -
me kek be vo ná sá ra is jó nak tar tot ta
az ilyen kö nyör gést. Hogy mennyi re
el ter jedt, azt az is mu tat ja, hogy a Kis
ká té ko rai ki adá sa i nak füg ge lé ke -
ként je le nt meg a szö ve ge.

Lu ther kü lö nö sen is fon tos nak
tar tot ta az egész egy ház és az egyes
hí vő em ber szá má ra a ke resz tény csa -
lá di éle tet s ab ban a ke gyes ség gya -

kor lá sát. Nem hagy hat juk em lí tés
nél kül a Kis ká té ilyen sze re pét. Az új,
a for ra dal mi, hogy a csa lá di élet igé -
vel és imád ság gal va ló meg szen te lé -
se is mét szé les kör ben el ter jedt,
ugyan ak kor ez az újí tás nem más,
mint a tra dí ció meg ele ve ní té se. Nem
csu pán a ko rai ke resz tény ség, il let ve
az új szö vet sé gi kor ha gyo má nya i hoz
nyúlt vissza, ha nem az Ószö vet ség né -
pé nek má ig is is mert több ezer éves
szo ká sá ig.

Mi ért ér de kes mind ez ma szá -
munk ra?
Lu ther ta ní tá sa sze rint a zso lozs ma
meg fe le lő for ma a gyü le ke zet ne ve -
lé sé re, az ige hall ga tás ra és az ige hir -
de tés re, a ke gyes ség gya kor la tá ra, a
ke resz tény gon dol ko dás el mé lyí té sé -
re. Ugyan ak kor kri ti ká ja fi gyel mez -
te tés ar ra, mi lyen ve szélyt je lent a fél -
re ér tel me zett vagy ki üre se dett gya -
kor lat.

Az in di vi du a liz mus ko rá ban a kö -
zös, kö tött imád ság új di men zi ót
hoz hat be a gyü le ke zet ki sebb-na -
gyobb kö zös sé ge i nek imád sá ga i ba.
Nem az ön ma gunk kö rül for gó, sa -
ját lel ki vá gya ink kal el fog lalt imád ság
és áhí tat visz min ket kí sér tés be, ha -
nem a kö zös ség be va ló be ta go ló -
dás, a Krisz tus tes té be va ló be épü lés
gaz da gít min ket. A ke resz tény ség
nem pri vát mű faj, ha nem a ta nít vá -
nyi kö zös ség éle te a Mes ter rel.

Az ima órák meg ta ní tá sa, be ve -
ze té se és rend sze res gya kor lá sa el mé -
lyí ti a bib li kus is me re te ket és gon dol -
ko dás mó dot, se gít a kö zös ség épí té -
sé ben, ne vel az igé vel va ló rend sze -
res fog lal ko zás ra.

Nem sza bad meg fe led kez nünk a
kö zös imád ság öku me ni kus vo nat -
ko zá sa i ról. Tud juk jól, hogy az in ter -
com mu nio hi á nya mennyi re fáj
mind annyi unk nak. Bot rány is, hogy
Krisz tus ta nít vá nyai nem tud nak
együtt le ül ni Uruk asz ta lá hoz. Ezért
– a kö zös sé get épít ve – azt kell
hasz nál ni, ami már most meg je le ní ti
a Krisz tus ban va ló egy sé get. A kö -
zös imád ság for má ja és tar tal ma
ilyen.

Vé gül: szo mo rú ta pasz ta lat, hogy
em be rek ki es nek a hit gya kor lás ter -
mé sze tes vol tá ból. A va sár nap tel je -
sen át struk tu rá ló dik: a pi he nés, a be -
vá sár lás, a csa lá di prog ra mok, a ren -
dez vé nyek más ho vá te szik a hét el -
ső nap já nak hang sú lyát. A hét köz na -
pok me ne te, fel épí té se, be ren de zé se
is más. A csa lá di élet rend je sem óra -
műpon tos ság gal és vég képp nem a
ta gok egy más ra han golt na pi rend jé -
vel mű kö dik. Min den ki a ma ga rit -
mu sa sze rint jön-megy, s ez a stí lus
a gyü le ke ze ti élet ben is át ala kít sok
min dent. Ép pen eb ben a sza bad -
ság nak lát szó ká osz ban kí nál ha tunk
egy vi szony lag kö tött rend del olyan
al kal mat, amely se gít Is ten re fi gyel -
ni, ke re tet és med ret ad va az is te nes
élet nek.

Hi szem s val lom, hogy a gyü le ke -
ze ti élet ben a hét kö zi is ten tisz te let
va la mi lyen for má jú új ra be ve ze té se
ál dást hoz hat. Aho gyan Lu ther hasz -
nál ta a min den na pok is ten tisz te le -
té nek tra di ci o ná lis for má it, az ta nul -
sá gos, sőt pél da mu ta tó le het ne -
künk, mai evan gé li kus ke resz tény
em be rek nek.

g Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly

A konferencián elhangzott előadás
szer  kesz tett, rövidített változata

To vább ad juk-e az imád ság sta fé ta bot ját? 
Lu ther a kö zös sé gi imád ság ha gyo má nyos for má i ról

I V.  LU T H E R KO N F E R E N C I A  R É V F Ü L Ö P Ö N
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„Az Úr meg vi lá gít ja a sö tét ség tit ka -
it, és nyil ván va ló vá te szi a szí vek
szán dé ka it.” (1Kor 4,5b)

Víz ke reszt ün ne pe után az ötö dik hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Is ten di cső sé gét hir de tik – az ige szol -
gá la ta ál tal is! A test té lett Igé ben, az Úr Jé zus Krisz tus ban ma ga Is ten szól.
„Is tent so ha sen ki nem lát ta: az egy szü lött Fiú, aki az Atya ke be lén van, az
je len tet te ki őt.” (Jn 1,18; LK) Is ten élő igé je „meg íté li a szív gon do la ta it és szán -
dé ka it” (Zsid 4,12). „Egy ál ta lá ban ne ítél je tek azért ad dig, míg el nem jön az
Úr. (…) és ak kor min den ki Is ten től kap ja meg a di csé re tet.” (1Kor 4,5a.c) A bú -
za és a kon koly pél dá za tá ban Urunk ezt ta nít ja: „Hadd nő jön együtt mind
a ket tő az ara tá sig” (Mt 13,30); az íté let kor lesz nyil ván va ló örök sor suk! „Em -
be ri ha ta lom mal a go no szo kat se ki nem irt hat juk, se meg nem vál toz tat -
hat juk. Tűr nünk kell hát őket. De nem úgy, hogy ural kod ja nak raj tunk! Krisz -
tust ra gad juk meg, s ő le gyen szí vünk örö me!” (Lu ther) Pál há lát ad a gyü -
le ke zet ke gyel mi aján dé ka i ért, me lyek azért adat nak, hogy „fedd he tet le nek
le gye tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus (íté let-) nap ján. Hű az Is ten, aki el hí vott
ti te ket az ő Fi á val (…) va ló kö zös ség re.” (1Kor 1,8–9) Az egy há zi esz ten dő -
ben igen rit kán elő for du ló he tünk most kö vet ke ző hét köz na pi igéi va do nat -
újak le het nek szá munk ra, mert az el múlt fél év szá zad so rán még nem ke -
rül tek elénk az Út mu ta tó reg ge li, el ső ol vas má nya i ként. Fe dez zük fel ben -
nük az örök ké va ló Is ten di cső sé gét a tör té ne lem ben! A pré di ká tor meg fi gyel -
te, „hogy az iga zak és a böl csek min den mun ká juk kal együtt Is ten ke zé ben van -
nak. (…) Azért edd csak öröm mel ke nye re det (…), mert min dig az volt Is ten
jó aka ra ta, hogy ezt tedd!” (Préd 9,1.7) És „úgy lát tam, hogy az em ber nem ké -
pes ki is mer ni Is ten sok fé le tet tét (…). De én még is tu dom, hogy az is ten fé lők -
nek lesz jó dol guk, mert őt fé lik.” (Préd 8,17.12) Dá ni el meg fej tet te Ne bu kad -
necc ar ál mát, és a ki rály ezt mond ta: „Va ló ban a ti Is te ne tek az is te nek Is te -
ne, a ki rá lyok ura és a tit kok fel tá ró ja, ezért tud tad fel tár ni ezt a tit kot.” (Dán
2,47) Jó zsef meg is mer tet te ma gát test vé re i vel Egyip tom ban, és fel fe dez te sor -
sá ban Is te ne ter vét: „…ne ke se reg je tek ami att, hogy en gem ide el ad ta tok, mert
azért kül dött el en gem Is ten előt te tek, hogy élet ben ma rad ja tok.” (1Móz 45,5)
Mi fel fe dez tük-e Jé zus sor sá ban Is ten e ter vét ve lünk? „A so ka ság ból so kan
hit tek ben ne (…). Ta lán bi zony fel is mer ték a ve ze tők, hogy ő a Krisz tus?” Jé -
zus han go san ki ált va szól(t): „Ti is mer tek en gem (…), ha nem az, aki en gem
el kül dött, igaz, ti őt nem is me ri tek.” (Jn 7,31.26.28) Ezért épp ez e pár ját rit -
kí tó hét üze ne te: Jé zus ban ma ga Is ten szól hoz zánk, az ige ál tal! Ami kor a
Bá rány „fel tör te a he te dik pe csé tet, csend lett a menny ben, mint egy fél órá -
ig” (Jel 8,1). „A he te dik an gyal is trom bi tált, és ha tal mas han gok szó lal tak meg
a menny ben…” Ta nul juk a vé nek éne két: „Há lát adunk ne ked, Urunk, min -
den ha tó Is ten…” (Jel 11,15.17) „An gya lok nak szí ne előtt ének lek né ked, Úr -
is ten.” (GyLK 770) „Zengd, lel kem, Krisz tus szent ne vét!” (EÉ 591)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Va la hány szor es kü vőnk re és az ott
el hang zott alap igé re – „Min den kor
örül je tek, szün te le nül imád koz za tok,
min de nért há lát ad ja tok…” (1Thessz
5,16–18) – gon do lok, az a hó na pok -
kal ko ráb bi es te is az eszem be jut,
ami kor a szer ve zés mó kus ke re ké ben
őr lőd ve ak kor még jö ven dő be li fér -
jem mel úgy dön töt tünk, el na pol juk
a meg fe le lő hely szín ki vá lasz tá sá nak
kér dé sét, és in kább el csen de se dünk
egy ki csit. Éle tem ben elő ször min -
den fé le (kül ső) kény szer, el vá rás ér -
ze te nél kül – sőt mi több, a sa ját kez -
de mé nye zé sem re – fo hász kod tam a
sa ját sza va im mal va la ki más nak a je -
len lé té ben. Ez az előtt ko moly gon -
dot oko zott, és tu laj don kép pen leg -
in kább most is csak eb ben a „fel ál -
lás ban” tu dom el kép zel ni.

So ká ig ke res tem az okát, mi ért is
ide gen ke dem az ilyen hely ze tek től. A
vá laszt Pab lo Mart í nez Vi la Imád ság
és lel ki al kat cí mű köny vé ben ta lál tam
meg. A spa nyol pszi chi á ter – Jé zus el -
kö te le zett kö ve tő je – meg nyug ta -
tott: nem ben nem van a hi ba. Il let -
ve ben nem van – csak nem hi ba.

Ima éle tünk in ten zi tá sát, „meg -
nyil vá nulási mód ját” ugyan is – pil -
la nat nyi kö rül mé nye ink mel lett –
alap ve tő en meg ha tá roz za, hogy mi -
lyen a vér mér sék le tünk és a sze mé -
lyi sé günk.

Tem pe ra men tu munk tól függ,
hogy fe szé lyez ve érez zük-e ma gun -
kat, mond juk, egy öku me ni kus ima -
he ti al kal mon, vagy egy ilyen kö zös -
ség előtt is fel sza ba dult szív vel és lé -

lek kel tud juk az Úr elé vin ni kö nyör -
gé sün ket. Ugyan így ezen mú lik az is,
hogy „bel ső szo bánk ban” ki tar tás
vagy fe gyel me zet len ség, gör csös ség
vagy spon ta ne i tás, ben ső sé ges ség
vagy tá vol ság tar tás jel le mez-e ben -
nün ket.

A szer ző Jung ti po ló gi á já ból ki in -
dul va mu tat ja be a gon dol ko dó, az ér -
zel mi, az in tu i tív és az ér zé ke lő lel -
ki tí pu sok hoz tar to zók erős sé ge it
(mi re he lyez nek na gyobb hang súlyt)
és gyen ge sé ge it (mi az, ami re ke ve -
sebb fi gyel met for dí ta nak). Kü lön bö -
ző sé ge ink tisz te let ben tar tá sa mel lett
sa ját tem pe ra men tu munk el fo ga dá -
sá ra biz tat ben nün ket, ugyan ak kor
azt is na gyon fon tos nak tart ja, hogy

ne le gyünk res tek fej lesz te ni az egy -
elő re még ki hasz ná lat la nabb funk ci -
ó in kat is.

Vi la ez után – a per fek ci o nis ta és a
de presszív sze mé lyi ség je gyek ből ki -
in dul va – az imád ság fo lya ma ta so -
rán fel me rü lő ne héz sé gek ről, így
pél dá ul a fá radt ság és a stressz ha tá -
sá ról, il let ve a kon cent rá ció hi á nyá -
ról ír, és egy út tal gya kor la ti ta ná csok -
kal is szol gál ah hoz, ho gyan szó lít suk
meg Is tent.

Tar tal mát, avagy össze te vő it te -
kint ve ki egyen sú lyo zott imád ság ra
buz dít ben nün ket, mely ben egy for -
ma mér ték ben van je len a Min den -
ha tó di cső í té se, bű ne ink meg val lá sa,
há la adá sunk és ké ré se ink – egyé ni kí -
ván sá ga ink és má so kért va ló köz ben -
já rá sa ink – meg fo gal ma zá sa.

A kö tet to váb bi fe je ze te i ben a
szer ző az imád ság gyó gyí tó ha tá sa -
i ról ér te ke zik, va la mint a ke resz -
tény el mél ke dés és a ke le ti me di tá ci -
ók kö zöt ti kü lönb ség kér dé sét vizs -
gál ja.

Vi la mű ve összes sé gé ben – az
elő szót jegy ző John Stott teo ló gus
sza va i val él ve – olyan mé lyen szán tó,
gya kor la ti és sze mé lyes könyv, amely
bűn tu dat nél kü li imád ság ra kí ván
ösz tö nöz ni, hogy fel fe dez zük: az
imád ság öröm, nem te her.

g – vi tá lis –

Pab lo Mart í nez Vi la: Imád ság és
lel ki al kat. Har mat Ki adó, Bu da pest,
2009. Ára 1750 fo rint.

Imád ság és lel ki al kat

Fő véd nök: Sza lai An na má ria, a Nem ze ti Mé dia- és
Hír köz lé si Ha tó ság el nö ke

Meg hí vott ven dé ge ink: Be lé nessy Csa ba, az MTI ve zér -
igaz ga tó ja • Hős Gá bor, a Pol gá ri Mé dia Egye sü let el -
nö ke • Tarr Zol tán zsi na ti ta ná csos, az MRE el nök sé -
gi szó vi vő je • Dr. Völ gye si Zol tán, a Köl csey Fe renc Re -
for má tus Ta ní tó kép ző Fő is ko la rek to ra

Szer ve zők: Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge • Evan gé -
li kus Élet szer kesz tő sé ge • Köl csey Fe renc Re for má -
tus Ta ní tó kép ző Fő is ko la, Deb re cen 

PROGRAM
2011. már ci us 18. (pén tek) 
15.00: Re giszt rá ció, szál lás el fog la lá sa 
17.00: Kö szön tés – No votny Zol tán, a Pro tes táns

Újság írók Szö vet sé gé nek el nö ke
17.30: Nyi tó elő adás – Új mé dia tör vény, új szem lé let

a kö zös ség ér de ké ben – a Nem ze ti Mé dia- és
Hírköz lé si Ha tó ság el nö ké nek de le gált ja

19.00: Va cso ra
20.00: Ki ki cso da? Interaktív ismerkedés – T. Pin tér

Ká roly fő szer kesz tő, Evan gé li kus Élet
21.30: Sza bad prog ram (es ti für dő zés a ter mál für dő -

ben, bo roz ga tás)

2011. már ci us 19. (szom bat) 
8.00: Reg ge li
9.00: Elő adás – Pár hu za mok a po li ti kai és egy há zi

kom mu ni ká ci ó ban – Szé ná si Mik lós fő szer kesz tő,
Deb re cen fo lyó irat

10.00: Elő adás – Az on-line új ság írás jö vő je –
Dé vé nyi Ist ván fe le lős szer kesz tő, He ti vá lasz.hu

11.00: Elő adás – Út ke resz te ző dés ben ál lunk –
Pász to ry Ádám, az MRE Zsi na ta Kom mu ni ká ci ós
Szol gá la tá nak igaz ga tó ja

12.00: Ebéd
14.00: Elő adás – Kál vin csil lag üze ne te – Dr. Fe ke te

Károly egye te mi ta nár, fő szer kesz tő, Kál vin csil lag
15.00: Elő adás – Az in ter jú, in ter júp ort ré je len tő sé ge

a protestáns mé di u mok ban – Arany La jos
főszerkesz tő-lek tor, Fő nix

16.00: Pár hu za mos prog ra mok:
– Mul ti mé di ás tar ta lom elő ál lí tá sa on-line fe lü let re

– A mű hely fog lal ko zást ve ze ti: Ke re kes Sán dor
stúdió ve ze tő, MTV Deb re cen

– Sze mé lyes kon zul tá ci ók szak mai kérdésekről – A kér -
dé se ket vár ják: Faggyas Sán dor ve ze tő szer kesz tő,
Ma gyar Hír lap; T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő, Evan gé li -
kus Élet; Arany La jos fő szer kesz tő-lek tor, Főnix; Enye di
J. Gá bor mű sza ki igaz ga tó, Mé li usz Rá dió, Al föld Te le -
ví zió, Deb re cen; Nagy Bence fejlesztő, Moly.hu

18.30: Va cso ra
20.00: Pár hu za mos prog ra mok: 
– A Lét bá tor ság cí mű film meg te kin té se  – Be szél ge tés

a film szer kesz tő-ren de ző jé vel, And ris ka Já nos sal
– Mul ti mé di ás tar tal mak mon tí ro zá sa
– Ter mál für dő zés

2011. már ci us 20. (va sár nap) 
7.45: Reg ge li áhí tat
8.00: Reg ge li
9.00: Elő adás – Ki csi ben is el kezd he tő! Kö zös sé gi

mé dia – Nagy Ben ce, a Moly.hu fej lesz tő je
10.00: Rá di ós és te le ví zi ós tar tal mak meg te kin té se

és ér té ke lé se 
11.00: A pro tes táns mé dia mű hely zá rá sa
12.00: Ebéd, ha za u ta zás

A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge és az Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé ge mind azok je lent ke zé sét vár ja, akik szí -
ve sen be kap cso lód ná nak az egy há zi mé dia mun ká ba,
il le tő leg azo két, akik az elekt ro ni kus új ság írással és az
in ter ne tes hon lap ké szí tés sel, va la mint az írott saj tó val
kap cso la tos is me re te i ket sze ret nék megalapozni, fel -
fris sí te ni, elmélyíteni.

» A je lent ke zé se ket a prusz@lu the ran.hu e-mail
cí men vár juk 2011. már ci us 1-jé ig. A pro tes táns
mé dia mű hely tan fo lya ma rend kí vül ked ve ző
áron, már 9990 fo rin tért el ér he tő (tan fo lyam,
szál lás, ét ke zés).  A Pro tes táns Új ság írók Szö vet -
sé gé nek tag jai eb ből az összeg ből to váb bi 25
szá za lé kos ked vez ményt kap nak!

» M E R T  A M I  V E L  C S O R  D U L  T I G  V A N  A  S Z Í V ,  A Z T  S Z Ó L  J A  A  S Z Á J «  ( M T  1 2 , 3 4 B )

Protestáns médiaműhely
Kér dé sek és vá la szok a jö vő egy há zi mé di á já ról • Fókuszban az internetes újságírás

2011. március 18–20. – Berekfürdő, Megbékélés Háza

Deák térievangélikustemplom2011. február 14.18 óra

BÁLINTNAPI KONCERT

Közreműködik a Szélrózsa Band. A koncerten rövid igehirdetés is elhangzik,
majd lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők áldást kérjenek életükre.

Médiatámogatók:

Mekis Péter
és a Boyzless Voice

Protestáns
Újságírók
Szövetsége

Feb ru ár 6-án, va sár nap dél ben a cell dö möl ki evan gé li kus temp lom ha rang -
ja szól az MR1 – Kos suth rá di ó ban. A te le pü lés el ső temp lo mát 1744-ben emel -
ték, tor nyát pe dig csak hu szon két év vel ké sőbb. A ma is lát ha tó is ten há za Stet -
ka Pé ter ter vei sze rint épült 1897-ben, Gyu rátz Fe renc püs pök szen tel te fel.
A cell dö möl ki evan gé li kus temp lom tor nyá ban há rom ha rang ta lál ha tó. A dél -
idő ben meg szó la ló 25 má zsás ha ran got Sop ron ban ön töt ték 1925-ben.

Déli harangszó
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Ha van raj tad sap ka, azért. Ha
nincs, azért. Ha ott vol tál a
szar va si Szél ró zsán, azért, ha
nem vol tál ott, azért lá to gass
el a fesz ti vál utó ta lál ko zó já ra.
Le het hó vagy mí nusz húsz
fok, feb ru ár 12-én iga zi nyá ri
fesz ti vál han gu lat ban le het ré -
szed a bu da pes ti Mar czi bá nyi
Té ri Mű ve lő dé si Köz pont ban. 

A jú li u si Szél ró zsa „sztár fel -
lé pői” kö zül ott lesz a min dig
vi dám Pé csi Gos pel kó rus, a
Lar ge Room, a Cre do és so kak
ked ven ce, a M.Is.K.A. is. Sőt
nyá ri hi ány zá sát ez zel a feb ru -
á ri fel lé pés sel iga zol ja a pes ti
egye te mis ták ból ál ló Ég Ígé rő
gos pel kó rus. For ró ita lok ról a
KIE-ká vé ház csa pa ta gon dos -
ko dik. Az igei üze ne tet Zsí ros
And rás lel kész, az úti áldást
pe dig Smi dé li usz Gá bor le -
kö szönt Szél ró zsa-atya te szi a
há ti zsá kod ba. 

A  ta lál ko zón ré sze se le hetsz

Pál Fe ri atya (hon lap ja:
www.pal fe ri.hu) elő adá sá nak
is, aki ka to li kus plé bá nos és
men tál hi gi é nés szak em ber, a
Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem jo gi ka rán tar tott al -
kal ma in pe dig hét ről hét re
töb ben töl tik meg a nagy elő -
adót, mint a ret te gett ró ma i -
jog-elő adá so kon. Ne künk em -
be ri kap cso la ta ink fenn tart ha -
tó sá gá ról be szél. És azt min den
bi zonnyal ő sem ta gad ja, hogy
e fenn tar tás egyik ki vá ló esz -
kö ze le het ma ga a Szél ró zsa-
utó ta lál ko zó is.

Ha küld het nél egy kér dést Is -
ten nek, mi len ne az? Meg kér -
dez néd, hogy be jut hat nak-e a
menny be az ön gyil ko sok? Az
ér de kel ne, hogy a Föld me lyik
he lyé hez ha son lít a pa ra di -
csom? Azt fir tat nád, hogy mi -
ért nem le het vá lasz ta ni az élet
és a ha lál kö zött? Vagy az után
pu ha to lóz nál, hogy mi kor fog

már Is ten ren det csi nál ni? Ezek -
hez ha son ló kér dé sek ből lap zár -
tán kig több mint más fél ez ret ír -
tak a www.egyker des.hu ol dal lá -
to ga tói, feb ru ár vé gé ig pe dig ne -
ked is le he tő sé ged van fel vet ni
azt az egy di lem mát, amely re Is -
ten től vár nád a vá laszt. A Ma -
gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén
Di ák szö vet ség (MEKDSZ) kez -
de mé nye zé sét már ci us 1. és 3.
kö zött kon cer tek kel szí ne sí tett
fesz ti vál lal zár ják (például
Takáts Ta má sé val) napközben
különböző hely színeken, es -
tén ként pedig a Grundon
(Budapest VIII., Nagy Templom
u. 30.), ahol ko moly és ke vés bé
ko moly dol gok ról is szó lesz –
ke resz tény meg vi lá gí tás ban.

Az pe dig nem is kér dés,
hogy mind a Szél ró zsa-utó ta -
lál ko zó ról, mind a MEKDSZ
„bu li já ról” az Evan gé li kus Élet
is be szá mol.

g Je n

OSZ TOZÓ

Ta lál kozz! Kér dezz! Ol vass!

Sá mu el ezt mond ta: Ti el kö vet té tek mind ezt a
rosszat. De tá vol le gyen tő lem, hogy ne imád -
koz zam töb bé ér te tek. (1Sám 12,20.23a)

Far sang van. Ilyen kor mint ha ki csit töb bet
meg en ged nénk ma gunk nak. Ké pe sek va -
gyunk úgy ál ar co kat hor da ni, hogy tu da tá ban
is va gyunk en nek. Ké pe sek va gyunk ar ra,
hogy egy ki csit más nak mu tas suk ma gun kat,
és er re fel men tést is ta lá lunk. Hi szen far sang
van. De leg alább ennyi re ké pe sek va gyunk ar -
ra is, hogy úgy ve gyük fel ál ar ca in kat, hogy az -
tán ész re sem vesszük, ha már nem tud juk
őket le vet ni.

Pe dig fon tos len ne ön ma gun kat meg ta lál ni.
Fon tos len ne nyu godt lel ki is me ret tel a tü kör -
be néz ni. Fon tos len ne fel is mer ni ál arc mö gé
búj ta tott gyen ge sé ge in ket. Fon tos len ne a fel -
is me ré sen túl be is val la ni eze ket. Hi szen
mind annyi an kö ve tünk el rosszat. Kor osz -
tály tól, élet hely zet től füg get le nül. Mind annyi -
an. Ez igaz volt Sá mu el ide jé ben, igaz volt szü -
le ink ide jé ben, és igaz ma is.

De nem gon do lom, hogy az Út mu ta tó ban a
na pok ban elénk ke rült ige el ső fe lét kell csak
hang sú lyoz nunk. (Is ko la)lel kész ként kü lö nö sen
is sze ret ném a má so dik mon dat lel kü le tét fel -
vál lal ni. Azt, hogy imád ko zunk a ránk bí zot ta -
kért. Azt, hogy imád ko zunk ér te tek. Te gye tek
bár mit is. Le gye tek bár mi lyen élet hely zet ben.
Egye te mis ta ként a vizs ga idő szak vé gén ta lán fá -
rad tan, de új ki hí vá sok ra nyi tot tan; kö zép is ko -
lás ként vagy ál ta lá nos is ko lát most be fe je ző ként
a má so dik fél év új le he tő sé ge it lát va vagy ép pen
a fel vé te li lap be adá sá nak fe szült sé gét át él ve.

A fon tos, hogy mi – hi szem, hogy a szü lő -
tár sak, ta nár kol lé gák is így gon dol ják – ott aka -
runk len ni mel let te tek. Hogy meg mu tas suk azt,
hogy ve le tek va gyunk. Hogy fel mu tas suk szá -
mo tok ra is azt a sze mé lye sen már át élt örö möt,
ame lyet az iga zi Krisz tus-is me ret ad hat. Ami
iga zán for mál hat ja is ten ké pe te ket. Hi szen

annyi el len erő nek vagy tok ki té ve, annyi min -
den hív ar ra ben ne te ket, hogy ne a jót te gyé -
tek (lásd az év igé jét, Róm 12,21). Annyi min -
den dol go zik el le ne tek!

Leg töb ben biz to san is me ri tek a Ma rio és a
va rázs ló cí mű mű vet, amely ben Tho mas Mann
ki fej ti, hogy az em ber el le nes erők hip nó zi sá -
val szem ben nem elég „nem akar ni”, ha nem egy
erős aka rat kell: va la mi mást akar ni.

Ta lán ez le het a mi fel ada tunk is kö rü löt te -
tek: se gí te ni ti te ket ab ban, hogy va la mi mást
akar ja tok. Na gyon erő sen. El dob ni az ál ar cot,
be is mer ni a gyen ge sé ge ket és re mél ni azt,
hogy ki ala kul hat ben ne tek az iga zi Krisz tus-is -
me ret irán ti igény. Ezért imád ko zunk ér te tek!
És ha meg néz zük az egész kon tex tust, ahol Sá -
mu el szól a nép hez, egy pon ton azt mond ja: „Én
az Úr hoz ki ál tok, mi re ő menny dör gést és esőt
fog ad ni.” Hát fo gad juk tő le együtt – ne csak Sá -
mu el ide jé ben, ha nem ma is.

g Mes ter há zy Ba lázs

PAL AC K P OSTA

Tő lünk nek tek

Név jegy:
Mes ter há zy Ba lázs
Ön iden ti tá so mat a kö vet -
ke zők ha tá roz zák meg: Vas
me gyei szár ma zás, lel kész
nagy apa, an gol–könyv tár

szak, chi ca gói teo ló gi ai ösz tön díj, bör tön -
misszió, if jú sá gi kon fe ren ci ák, Mevisz-
Bár ka-tá bo rok szer ve zé se, tizenegy éves
há zas ság, pszi cho ló gus fe le ség, két cso dá -
la tos gyer mek, is ko lai élet hely zet több
vá ros ban és or szág ban, hároméves in di ai
misszi ói szol gá lat, egy há zi bi zott sá gi tag -
sá gok, men tál hi gi é nés kép zés, Szél ró zsa-
atya ság és hatodik éve sze re tett is ko la lel -
kész ség a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el evan -
gé li kus lí ce um ban.

– Az el ső in tim lel ki kap -
cso lat(ok) egy má sik nem hez
tar to zó em ber rel na gyon meg -
ha tá ro zó(ak) az éle tünk ben.
Elő ször ta pasz tal juk meg, mi -
lyen az, ha van va la ki vel egy
kö zös vi lá gunk, ami csak a
ket tőn ké. Meg is mer jük a má -
sik nem gon dol ko dás mód ját,
és meg ta nul juk azt is, ho gyan
tud juk ki fe jez ni a sze rel mün -
ket, il let ve hogy mi re van
szük sé günk ah hoz, hogy sze -
ret ve érez zük ma gun kat – fo -
gal maz elöl já ró ban Csil la.

– Sze rel mi kap cso la ta ink
ala kí tá sá ban kü lö nö sen is nagy
a fe le lős sé günk: a sa ját ér zel -
me ink re és a másik érzelmeire
is vi gyáz nunk kell – em lé kez -
tet a szak em ber. – Eb be be le -
tar to zik az is, hogy min dig
csak annyit fe jez zünk ki a tes -
tünk kel – olyan tes ti kö zel sé -
get vál lal junk fel a má sik kal –,
amennyi már a lel künk ben
van. A kéz fo gás az el ső je le
len ne an nak, hogy össze tar to -
zunk, és sze ret jük egy mást. De
az el ső sze re lem a sze xu a li tás -
ban még ne tel je sed jen ki.
Egy ennyi re erős ér zel mi töl -
tött sé gű él mény nek ak kor van
meg az ide je, ami kor már tel -
jes mér ték ben, élet re szó ló an
el kö te le ző dünk a pá runk mel -
lett. Ha túl ko rán vagy nem a
meg fe le lő sze méllyel él jük át
ezt az él ményt, ak kor az zal
egy részt „el ér ték te le nít jük” a
sze xu a li tás sze re pét, más részt
pe dig ez ké sőbb gát ja le het an -
nak, hogy iga zi lel ki egy sé get
tud junk ki ala kí ta ni va la ki vel.

„Már min den ki nek van
ba rát ja/ba rát nő je. Én is
aka rok egyet ma gam nak!”
A sze re lem spon tán ér ze lem;
aka rat la go san nem hoz ha tó
lét re! A má sik em bert so ha
nem hasz nál hat juk tárgy ként
vagy esz köz ként ah hoz, hogy
job ban érez zük ma gun kat a
bő rünk ben! Ne künk sem es ne
jól, ha va la ki csak azért len ne
ve lünk, hogy má sok előtt mu -
to gat has son vagy fáj da lom -
csil la pí tó ként hasz nál has son
ben nün ket. Rá adá sul nem -
csak hogy nem fair a má sik kal
szem ben, ha ilyen okok mi att
va gyunk ve le, de mind ket -
tőnk nek sé rü lé se ket is okoz -
hat, ha nem ar ról szól egy
kap cso lat, ami ről szól nia kel -
le ne. Olyan fi út/lányt ke res -
sünk, aki iránt tény leg őszin -
te ér dek lő dést mu ta tunk.

„Sze rel mes va gyok, és
min den per cet ve le aka -
rok töl te ni!”
Ter mé sze tes, hogy er re vá -
gyunk, hi szen két em ber kö zött
at tól mé lyül a sze re lem, hogy
egy re job ban meg is me rik egy -
mást. De le gyünk tü rel me sek!
Egy kap cso lat ele jén pél dá ul a
sze re lem ér zé se nem ak kor ér -
le lő dik ben nünk, ami kor együtt
va gyunk a má sik kal, ha nem a

két ta lál ko zás kö zöt ti idő ben,
ami kor új ra és új ra le játsszuk
ma gunk ban a ran de vút, átéljük
a közös pillanatokat, és  „ki ele -
mez zük”, mi lyen is volt az
együtt töl tött idő.

Ké sőbb sem egész sé ges, ha
csak ket tőnk re kon cent rá lunk,
és el ha nya gol juk a szü le in ket,
test vé re in ket, ba rá ta in kat.
Nem kell fel ad nunk a gyö ke -
re in ket. Az a nor má lis, ha mi
is részt ve szünk a pá runk éle -
té ben, és ő is a mi énk ben.

Éle tünk ben di na mi ku san
vál toz nak azok a sza ka szok,
ami kor be fe lé, il let ve ami kor
ki fe lé élünk. Ah hoz, hogy mű -
köd jön a pár kap cso la tunk,
mind ket tő re szük sé günk van.
Olyan idő sza kok ra is, ami kor
csak ket tőnk re fi gye lünk, és
olyan idő sza kok ra is, ami kor
„ki me gyünk a vi lág ba”, és más
él mé nye ket is szer zünk, ame -
lye ket az tán meg tu dunk osz -
ta ni a tár sunk kal.

„De mi a hely zet, ha
osztály tár sak, cso port -
társak va gyunk?”
Ez eset ben kü lö nö sen is tö re -
ked jünk ar ra, hogy lás suk egy -
mást más élet hely ze tek ben is.
Éle tünk kü lön bö ző szín te re in
– ott hon, a ba rá ta ink tá rsa sá -
gá ban vagy egy nyil vá nos he -
lyen – sze mé lyi sé günk más-
más ré sze it tud juk meg mu tat -
ni, és a pá runk egy sze ri sé gé -
re és egye di sé gé re is még job -
ban rá tu dunk cso dál koz ni.

„Leg szí ve seb ben az egész
vi lág nak ki ki a bál nám,
hogy sze rel mes va gyok!”
Nem tar tom sze ren csés nek,
ha ki te re get jük a kö zös pil la -
na ta in kat a vi lág há lón, kü lö -
nö sen ak kor, ha nincs egyet ér -
tés köz tünk ab ban, hogy mit
tud hat nak má sok is, és mi az,
ami csak ránk tar to zik. Az
azon ban még jót is te het a pár -
kap cso la tunk nak, ha egy ki vá -
lasz tott em ber nek – pél dá ul a
leg jobb ba rát nőnk nek, aki -
ben tö ké le te sen meg bí zunk
– me sé lünk ró la. Az ál tal
ugyan is, hogy sza vak ba önt jük
az ér zé se in ket és az él mé nye -
in ket, rend sze rez zük is ma -
gunk ban őket, és tisz táb ban

lát juk a hely ze tün ket. Ter mé -
sze te sen ek kor is tisz te let ben
kell tar ta nunk a pá runk in ti -
mi tá sát, és az ő ér zel me it, tit -
ka it nem ad hat juk ki egy har -
ma dik sze mély nek!

„Úgy ér zem, ő az iga zi,
aki vel le aka rom él ni az
éle tem.”
Mi előtt élet re szó ló el kö te le ző -
dést vál la lunk, né hány dol got
ér de mes át gon dol nunk. Alap -
ve tő en úgy me gyünk-e be le a
kap cso lat ba, hogy nem akar juk
meg vál toz tat ni a tár sun kat, és
nin cse nek ve le szem ben fel té -
te le ink? Va ló ban egyen ran gú
part ner ként sze ret jük-e a má -
si kat, és nem szá na lom ból va -
gyunk-e ve le, vagy azért, hogy
meg ment sük? Lel ki leg egész -
sé ges em be rek va gyunk-e
mind ket ten, akik ké pe sek a
mély, őszin te em be ri kap cso -
lat ra, és akik tud nak kö tőd ni a
tár suk hoz? Ha mind há rom
kér dés re igen nel tu dunk vá la -
szol ni, ak kor jó esé lyek kel in -
du lunk ne ki a kö zös út nak.

„És ha még is sza kí tás ra
ke rül sor?”
Óri á si a fe le lős sé günk ek kor is.
Na gyon fon tos, hogy az el vá -
lás mél tó ság ban jöj jön lét re, és
egyi künk se inog jon meg ab -
ban a hi té ben, hogy ő ér té kes
és sze ret he tő em ber. Ha nem
bé ké ben vá lunk el a ko ráb bi
sze rel münk től, ak kor ő nem
tud ja le zár ni ma gá ban a kap -
cso la tot, és így to vább lép ni
sem ké pes. Ter mé sze te sen
sen ki nem vár ja el tő lünk,
hogy egy sza kí tást kö ve tő en
egyik nap ról a má sik ra kész -
nek érez zük ma gun kat egy
újabb kap cso lat ra. Hagy junk
időt ma gunk nak ar ra, hogy
be gyó gyul ja nak a se be ink.

Ha a sza kí tás után is sok
időt va gyunk kény te le nek egy -
más tár sa sá gá ban töl te ni, ak -
kor azt kell tu da to sí ta nunk
ma gunk ban, hogy a má si kat
ugyan már nem sze ret jük sze -
re lem mel, de egyéb ként mint
em bert el fo gad juk. Ez min -
den kép pen erő fe szí tést kí ván,
és át kell ala kí ta ni az érint ke -
zé se in ket.

Ka masz ko runk ban, fi a tal
fel nőtt ko run kig – rész ben a
má sik nem tag ja i val ki ala kí tott
in tim lel ki kap cso la ta ink nak
kö szön he tő en – na gyon so kat
vál to zik a sze mé lyi sé günk.
Egy re töb bet tu dunk meg ma -
gunk ról és a vi lág ról, ki ala kul
az ér ték ren dünk, egy re pon -
to sab ban tud juk, kit ke re -
sünk. A sze rel mi éle tünk ben
a sze ren csét le nül ala kult él -
mé nyek is mind-mind éret -
teb bé tesz nek ben nün ket, és
csak azért, mert fé lünk at tól,
hogy újabb fáj dal mak ér het -
nek ben nün ket, még nem sza -
bad fel ad nunk a ne künk ren -
delt társ ke re sé sét.

g V. J.

El ső sze re lem
b Is me red az ér zést, ami kor ha csak rágon dolsz, meg dob -

ban a szí ved, és bol dog sá god ban leg szí ve seb ben az egész
vi lá got ma gad hoz ölel néd? Sze rel mes vagy… Ta lán éle ted -
ben elő ször cso dál ko zol rá egy má sik nem hez tar to zó em -
ber egye di sé gé re és egy sze ri sé gé re – ta lán már ke se rű ta -
pasz ta la to kat is sze rez tél ezen e té ren. De azt tu dod-e, ho -
gyan ke zel he ted a he lyén ezt a kü lön le ges ál la po tot? Va -
len tin-nap közeledtével Fri valdsz kyné Jung Csil la pszi cho -
ló gus sal né hány jel leg ze tes hely ze tet ele mez tünk.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

F
O

TÓ
: 

Z
S

O
LC

Z
A

I 
B

A
LÁ

Z
S



Evangélikus Élet 2011. február 6. f 13»presbiteri«

b A Fal vak Kul tú rá já ért Ala pít -
vány ja nu ár 8-án jut tat ta el a Ma -
gyar Táv ira ti Iro da (MTI) Or szá -
gos Saj tó szol gá la tá hoz azok nak
a sze mé lyi sé gek nek a lis tá ját,
aki ket ci vil szer ve ze tek je lö lé se
alap ján 2011-ben a ma gyar kul -
tú ra lo vag ja el is me rés ben ré -
sze sí tet tek. Hét or szág ból har -
minc ha tan ve het ték át a ran -
gos el is me rést ja nu ár 22-én a bu -
da pes ti Corinthia Ho tel dísz -
ter mé ben ren de zett gá lán. A dí -
ja zot tak kö zött egy evan gé li kus
pres bi ter is akadt: Bá tovsz ki
György, aki a rend szer vál tás tól
húsz éven át töl töt te be a Pest
me gyei Csö mör nagy köz ség pol -
gár mes te ri tisz tét.

– Az ala pít vány hon lap ján is ol -
vas ha tó in dok lás ban az sze re pel,
hogy Ön „a te le pü lés élet mi nő sé gé nek
fej lesz té sé ért” kap ta a kul tú ra lo -
vag ja cí met. „Lo va gi as tet tei” kö zött
pe dig – töb bek kö zött – sze re pel
sport csar nok és új óvo da épí té se, ze -
ne is ko la lé te sí té se, mi ként az is, hogy
a könyv tár ko ráb bi he lyé ről fel újí tott
épü let be köl töz he tett át. Az in dok lás
sze rint emel lett „fel vi dé ki és er dé lyi
test vér kap cso la tok ki ala kí tó ja és él -
te tő je, a Gö döl lő Kör nyé ki Re gi o ná -
lis Tu risz ti kai Egye sü let tisz te let be li
el nö ke ként a kul tu rá lis örök ség ápo -
ló ja”. A ré gió ze nei, kul tu rá lis, sport-
és tu risz ti kai prog ram ja i nak ala pí tó -
ja ként, egyik fő szer ve ző je ként és anya -
gi tá mo ga tó ja ként is em lí tik Önt,
aki egy ben te het sé ges fi a ta lok fej lő dé -
sé nek se gí tő je is volt. Hi á nyos a fel so -
ro lás, de a húsz év pol gár mes ter ség
min den gyü möl csét nem is le het né -
hány mon dat ban össze fog lal ni.

– Ami kor 1990-ben az el ső vá lasz -
tá son va ló in du lás ra ad tam a fe jem,
ké szí tet tem ma gam nak egy lis tát:
azo kat az el kép ze lé se ket gyűj töt tem
össze, ame lye ket ko ráb bi, nyu gat-eu -
ró pai ta pasz ta la ta im alap ján fon tos -
nak és csö mö ri vi szony lat ban is
meg va ló sít ha tó nak gon dol tam. Ezek
há rom alap pil lé ren nyu god tak: a te -
le pü lés inf ra struk tú rá já nak a ki épí -
té se mel lett a gye re kek ok ta tá sá ra és
a he lyi kö zös sé gek nagy mér té kű tá -
mo ga tá sá ra kí ván tam fek tet ni a
hang súlyt. Büsz ke va gyok ar ra, hogy
ez alatt a húsz év alatt mind há rom te -
rü le ten so kat ha lad tunk elő re. 

Ha csak az el ső te rü le tet te kint jük,
el mond hat juk, hogy ki épült a csa tor -
na- és te le fon há ló zat – aki em lék szik
még az ut cai te le fon fül kék előt ti sor -
ban ál lá sok ra, tud ja, mit je lent ez –,
meg épült Csö mö rön egy bio ló gi ai
szenny víz tisz tí tó, a te le pü lés ha tá rá -
ban lét re hoz tunk egy ipa ri-gaz da sá -
gi öve ze tet, amely a mai na pig fon -
tos be vé te li for rást je lent. Az ut cák
je len tős ré sze szi lárd út bur ko la tot ka -
pott, ez ál tal si ke rült a csa pa dék víz-
el ve ze tést is meg ol da ni. Nyil ván van -
nak az inf ra struk tú ra te rén is el ma -
ra dá sa ink, de ment sé günk re szól jon,
hogy a le he tő sé ge ink nem vol tak
kor lát la nok – ar ról nem is be szél ve,
hogy a te le pü lés ked ve ző fek vé se és
adott sá gai mi att so kan köl töz tek ide:
míg 1990-ben alig több mint öt ezer,
ad dig ta valy már ki lenc ezer fő volt a
nagy köz ség lé lek szá ma.

– Ami az ok ta tást mint „alap pil -
lért” il le ti, va ló szí nű leg nem sok te le -
pü lés van ha zánk ban, ahol az is ko lás
gye re kek min den tan köny vét – be le -
ért ve a mind a nyolc osz tály óra rend -
jé be be épí tett, sza ba don vá laszt ha tó
hit tan hoz szük sé ges tan köny ve ket is –
az ön kor mány zat áll ja húsz éve!

– Evan gé li kus köl tőn ket, Re mé nyik
Sán dort idéz ve min dig is fon tos nak
tar tot tam a temp lo mot és az is ko lát.
Mi vel Csö mör a fő vá ros szom széd -
sá gá ban fek szik, a te le pü lés nek csak
óvo dá ja és ál ta lá nos is ko lá ja van.
Az esély egyen lő ség je gyé ben a rend -
szer vál tás óta min den gye rek in -
gyen kap ta meg év ele jén a tan köny -
ve it, az ét ke zés hez pe dig öt ven szá za -
lé kos hoz zá já ru lást ad tunk. A kez de -
tek től fog va tá mo gat tam az in for ma -

ti ka- és a nyelv ok ta tást, az is ko la tő -
szom széd sá gá ban meg épí tett sport -
csar nok kal pe dig az egész sé ges élet -
mó dot igye kez tünk elő se gí te ni.

Ta lán mon da nom sem kell, öröm -
mel üd vö zöl tem, hogy 1989-ben az is -
ko la ak ko ri igaz ga tó ja, dr. Fogd Mi -
hály né az al só és a fel ső ta go zat óra -
rend jé be egy aránt be épí tet te a hit ok -
ta tást – ke vés vi lá gi is ko la mond hat -
ja el ezt ma gá ról. A hit tan ter mé sze -
te sen nem kö te le ző – akik nem a hit -
tant vá laszt ják, azok ab ban az idő ben
er kölcs tan órán ül nek. Ezek után az
sem volt kér dés, hogy min den év ben
a hit tan köny ve ket is in gyen kap ják a
ta nu lók.

– Csö mö rön a ma gyar kul tú ra
nap ját sa já tos mó don ün nep lik: a
mű ve lő dé si ház szín pa dán a he lyi in -
téz mé nyek ve ze tő i nek és a kü lön bö -
ző ci vil szer ve ze tek kép vi se lő i nek a tol -
má cso lá sá ban hang za nak el ver sek,
pró zai mű vek vagy ze nei da ra bok. Az
is ter mé sze tes, hogy az egy há zak kép -
vi se le té ben a lel ké szek is a fel lé pők kö -
zött van nak.

– Na gyon nagy öröm szá mom ra
az, hogy a lel kes és az ügye kért el -
szán tan ten ni kész em be rek kel a sok
év alatt si ke rült az ál ta lam fon tos nak
tar tott har ma dik alap pil lért, a kö zös -
sé gek tá mo ga tá sát is ki épí te nünk és
meg erő sí te nünk. 

2010-ben nem in dul tam az ön kor -
mány za ti vá lasz tá so kon, ám örü lök,
hogy Fáb ri Ist ván pol gár mes ter-utó -
dom az idei kul tú ra na pi ün nep sé gen
el mon dott kö szön tő be szé dé ben ki -
emel te, mi lyen nagy do log az, hogy
míg húsz év vel ez előtt csak egy-két
be jegy zett ci vil szer ve zet volt a te le -
pü lé sen, ma már több mint negy ven
mű kö dik! Ez volt a cél, ezért dol goz -
tunk sok éven át. 

Azt ta pasz tal tam kül föl dön, hogy
ha egy nagy kö zös sé gen be lül mi nél
több jól mű kö dő kul tu rá lis cso port
lé te zik, ak kor azok nem csak egy -
mást, de az egész kö zös sé get erő sí -
te ni tud ják. Ezt sze ret tük vol na kép -
vi se lő tár sa im mal a mi te le pü lé sün -
kön is el ér ni, és ezért igye kez tünk er -
köl csi leg, inf ra struk tú rá val és anya -
gi lag is a kez de tek től fog va tá mo gat -
ni a ki ala ku ló vagy már ép pen mű -
kö dő szer ve ze te ket – füg get le nül
at tól, hogy pél dá ul tánc- vagy ének -

cso port ról, sport- vagy kép ző mű -
vész kör ről van-e szó.

– Nem csak a te le pü lés egy ház -
köz sé gei ta pasz tal hat ták meg Bá -
tovsz ki György pol gár mes ter és a
kép vi se lők fo lya ma tos tá mo ga tá sát,
de az 1999-es, má so dik or szá gos evan -
gé li kus ta lál ko zó részt ve vői, az or szá -
gos evan gé li kus gyer mek nap ra vagy
ko ráb ban a Ke resz tyén If jú sá gi Egye -
sü let (KIE) tánc sze mi ná ri u má ra el -
lá to ga tók is.

– Aho gyan ko ráb ban em lí tet -
tem, szá mom ra min dig is fon tos
volt, hogy a te le pü lé sen jól mű kö -
dő szer ve ze tek le gye nek. Ezek kö -
zött a leg ősib bek, leg erő seb bek és a
leg job ban mű kö dők az egy há zak.
Ne kem Csö mör a szű kebb szü lő ha -
zám, in nen ered nek a gyö ke re im, a
hi tem és azok a tra dí ci ók, ame lyek
ge ne rá ci ók éle tét meg ha tá roz ták. Ez
pe dig kö te lez.

Kép vi se lő tár sa im több sé gé vel min -
dig is úgy gon dol tuk, a gyü le ke ze tek
er köl csi és anya gi tá mo ga tá sa alap -
ve tő kell, hogy le gyen. Együtt örül -
tünk, ami kor pél dá ul el in dult a ka to -
li kus temp lom ban a csö mö ri kó rus -
ta lál ko zó és egy ház ze nei hang ver -
seny. Meg tisz te lő volt, hogy a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház il le -
té kes szer ve zői a csö mö ri sport csar -
no kot kér ték el az or szá gos evan gé -
li kus ta lál ko zó hely szí né nek, és jó ér -
zés sel töl tött el, ami kor az egy re
gya ra po dó re for má tus kö zös ség nek
temp lom épí tés cél já ra tel ket aján dé -
koz  hat tunk. Vagy amikor  anyagilag
se gít hettük a baptista imaház bő ví -
té sét-felújítását.

– A csö mö ri ek több sé ge öt vá -
lasz tá son tisz tel te meg Önt a bi zal -
má val, mun ká ja egyik el is me ré se -
ként pe dig a ma gyar pol gár mes te rek
2008-as vi lág ta lál ko zó ján meg kap -
ta a Pol gár mes te ri Ezüst lánc Dí jat,
ame lyet a Ma gyar Ön kor mány za tok
Szö vet sé ge ado má nyoz éven te egy-
egy ki emel ke dő mun kát vég ző ha zai
és ha tá ron tú li pol gár mes ter nek.
Mi lyen ér zés volt ezt az el is me rést át -
ven ni?

– Na gyon nagy meg tisz tel te tés,
amely nem csak ne kem szólt, ha nem
mind azok nak, akik a te le pü lé sért és a
kö zös sé gért so kat tet tek. Hi szem,
hogy ha a hi bák el le né re is jól mű köd -
nek a dol gok, azt a kí vül ál lók is meg -
lát ják és ér té ke lik. Számomra mégis a
Csömör nagyközség dísz pol gá ra cím
jelenti a legtöbbet, amelyet tavaly, az
október 23-i ünnepségen vehettem át.

Kí vá nom, hogy a mos ta ni kép vi se -
lő-tes tü let is át él hes se azt a sok sze -
re te tet és se gít sé get, de leg fő képp
imád sá gos hát te ret, ame lyet én a
húsz év nyi pol gár mes te ri szol gá la -
tom so rán át él het tem!

g Bo da Zsu zsa

Közösség, oktatás, infrastruktúra
Be szél ge tés Bá tovsz ki Györggyel, a ma gyar kul tú ra új lo vag já val

„Mert kö zü lünk sen ki sem él
ön ma gá nak, és sen ki sem hal meg

ön ma gá nak…” (Róm 14,7) 

Ked ves Test vé re im!
Gu óth Emil va gyok, egy egy sze rű pa -
rasz ti csa lád ban szü le tett, vi dé ki kis
evan gé li kus gyü le ke zet ben fel nö ve -
ke dett, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ban tör té nel met ta ní tó – és
mint az evan gé li kus kö zös ség tag ja –
érin tett társ. 

Hosszú évek óta élek együtt for má -
ló dó gon do la tom mal, hogy egy sa já -
tos ön val lo má so kat tar tal ma zó köny -
vet szer kesszek. Az ön val lo má sok té -
má ja: ho gyan él tem meg a po li ti kai
ha ta lom mal va ló – nyílt vagy tit kos –
kény sze rű együtt mű kö dést. 

A szov jet dik ta tú ra ál tal fenn tar -
tott Rá ko si- és Ká dár-rend szert el -
szen ve dő evan gé li kus lel ké szi és vi -
lá gi test vé rek hez szól ez a fel hí vás. Az
úgy ne ve zett tény fel tá rás ed di gi, fél -
ol da las ra si ke rült fo lya ma ta ad ta
meg azt az im pul zust, hogy ter vem -
mel a nyil vá nos ság elé lép jek, és
kér jem mind azok bi zal mát, akik ed -
dig úgy érez ték az őket kö rül ve vő kö -
zös ség (kö zeg?) meg nyil vá nu lá sa i ból,
hogy „két úr nak – Is ten nek … és az
ítél ke ző em ber nek … – amúgy sem
le het egy szer re szol gál ni.” Igaz, nem
le het. De nem le het hall gat ni sem.
Gyer me ke ink nek, uno ká ink nak min -
dig a lé te zés leg mé lyeb ben át élt, ér -
tel münk ben ki kris tá lyo so dó lé nye gi,
esszen ci á lis igaz sá ga it igyek szünk
örö kül hagy ni. 

Ké rem Önö ket, kér lek ben ne te ket,
te gyük most is ezt! Szán dé kom a kö -
tet tel nem más, mint meg ér te(t)ni és
meg örö kí te ni.

A fel adat egy úgy ne ve zett „érin -
tett” szá má ra na gyon nagy ki hí vás és
ta lán ezért fel eme lő, nem le ala cso nyí -
tó, nem meg alá zó. Az őszin te, tisz -
ta ön val lo más a leg ne he zebb mű faj
az em be ri meg nyil vá nu lá sok kö zött,
hi szen, mint ahogy Pi linsz ky ír ja:
„…ma gam va gyok a bí ró és a vád lott,
az, aki vall, és az, aki ről val lo mást te -
szek.” A fo lya mat te hát csak sú lyos er -
köl csi ví vó dá son, ön mar can go lá son
ke resz tül ve zet a meg tisz tu ló új já szü -
le tés fel eme lő ér zé sé hez. 

Át érez ve en nek kü lön le ges ne -
héz sé ge it, ke res tem ezt a mó dot és
for mát, amely át se gít het ben nün -
ket az ed di gi blok ko kon, gör csö -
kön. Hi szen egyik ol da lon ott van nak
érin tett test vé re ink – saj nos azt kell
mon da nom: va lós – fé lel mei, hogy
egyes, a dol go kat nem a he lyü kön ke -
ze lő, in du la ta ik tól ve zé relt tár sa ik
„zsák má nyá vá” lesz nek, és a disz -
funk ci o ná li san mű kö dő egy há zi, de
kü lö nös kép pen a szé le sebb tár sa -
dal mi köz vé le mény meg aláz za, meg -
hur col ja, ki re kesz ti őket. Nem le te -
he tik eset le ges bű ne ik ter he it, ha nem
azo nos sá vál nak azok kal. 

A má sik ol da lon vi szont ott van nak
azok a kény sze rek, ame lyek fi gye lem -
be vé te le nél kül nincs kö zös ség, egy -
ház, Krisz tus ban élő egy há zi kul tú ra,
ame lyet ér de mes örö kül hagy ni.

Min den ge ne rá ci ó nak meg van -
nak a fel ada tai, ame lye ket csak ő vé -
gez het el. Ha dol ga vé ge zet le nül tá vo -
zik e vi lág ból, az pont olyan, mint
ami kor az apák el fo gyasz tott eg re sé -
be (ke resz tény élet té nem vá ló el mu -
lasz tott le he tő sé gek, pró ba té te le ket ki
nem ál ló nem ze dé kek tet tei) a fi ak fo -
ga vá sik be le. Ne künk pe dig nincs sok
időnk, már húsz évet el vesz te get tünk.
Az idő mú lá sa szo rít. Med dig me he -
tünk még együtt e vi lá gi úton? 

Ked ves Test vé re im! Se gít se tek
meg ér te ni és örö kül hagy ni!

Ké ré sem te hát a kö vet ke ző. Köz -
löm min den el ér he tő sé ge met, ame -
lye ken bár ki rö vid úton meg ta lál. Aki
úgy ér zi, már el nyer tem bi zal mát, il -
let ve ta lál koz ni sze ret ne, hogy meg -
ítél je, mél tó va gyok-e bi zal má ra, ké -
rem, lép jen kap cso lat ba ve lem. Azon
tár sak je lent ke zé sét vá rom, aki ket a
po li ti kai ha ta lom bár mely szer ve ze -
te meg ke re sett, együtt mű kö dést kér -
ve vagy kö ve tel ve, akár el fo gad ta,
akár el uta sí tot ta az együtt mű kö dést. 

Ha va la ki úgy ér zi, a fent em lí tett
ve szé lyek nek nem te he ti ki ma gát,
ter mé sze te sen meg ér tem, és bár ki től
el fo ga dok alá írás nél kü li ön fel tá rást
is. Csu pán azt ké rem, hogy őszin te és
hi te les le gyen az írá sa. Ha va la ki
me ri vál lal ni előt tem a ne vét, de ké -
ri, hogy ne kö zöl jem sen ki vel, ak kor
sen ki nem fog ja meg tud ni tő lem,
er re be csü let sza va mat adom itt a
nyil vá nos ság előtt. Az egyé ni élet út
ada tol ha tó tör té né sei mel lett a bel -
ső, meg élt lel ki ví vó dá sok, fé lel mek
dön tést be fo lyá so ló ha tá sai ta lán
még fon to sab bak, hi szen ál ta luk lesz
át él he tő a lé lek ben ki raj zo ló dó tör -
té ne lem. 

Min den kor em be ré nek Is ten ál tal
ada tott mél tó sá gát szo ron gat ni, fe -
nye get ni fog ják kül ső po li ti kai vagy
más kény sze rek. Mi, a Ká dár-kor sza -
kot át élt nem ze dék ne hagy juk ma -
guk ra utó da in kat maj da ni ne héz
dön té se ik ben. Tár juk fel előt tük bel -
ső küz del me in ket, jó és rossz dön té -
se ink kö vet kez mé nye it, az árat, ame -
lyet meg kel lett fi zet nünk, vagy ame -
lyet má ig fi ze tünk. Nagy elő nyünk,
hogy már vissza fe le te kint he tünk,
egy szer re lát hat juk a meg tör tént
ese ményt és an nak ké sőb bi ha tá sa -
it. A mai fi a ta lok ezt nél kü lünk so ha -
sem ért he tik meg. Er re a Há ló cí mű
ta nul mány kö te tek ön ma guk ban al -
kal mat la nok lesz nek. 

Tu dom, hogy fel hí vá som ról so kan
úgy gon dol kod nak: iga zi na i vi tás.
Úgysem lesz elég lel ki bá tor sá guk az
érin tet tek nek, hogy őszin tén meg nyi -
lat koz za nak – ál lít ják. Akad nak ta lán
olya nok, akik ti tok ban még szur -
kol nak is, hogy ez be kö vet kez zék. Én
azon ban ezt egé szen más ként gon do -
lom és re mé lem. Kér lek, se gít se tek!

Ter mé sze te sen min den írás köz lé -
sét meg elő zi a szer ző min den sor ra
ki ter je dő be le egye zé se. A kont roll te -
hát vé gig a szer zők ke zé ben lesz.

Re mény ked ve az ügy fon tos sá gá -
nak be lá tá sá ban, lel ki bá tor sá got kí -
ván va ké rem Is ten ál dá sát és Krisz -
tus köz ben já rá sát ér tünk, a ma és a
jö vő evan gé li ku sa i ért.

„Ahogy jó tet tünk ben az a rossz,
amit szá mon tar tunk, úgy bű ne ink -
ben az a jó, amit tu da to san meg szen -
ve dünk be lő le.” (Si mo ne We il)

Sze re tet tel és tisz te let tel: 
g Gu óth Emil

(Cím: 2131 Göd, Gor kij ut ca 16/a;
e-mail: egu oth@t-on line.hu; te le fon:
20/824-4506)

Se gít se tek meg ér te ni
és örö kül hagy ni!
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy -
ház köz ség tör té ne te vissza nyú lik a
19–20. szá zad for du ló já ra, ami kor a
Pes ti Evan gé li kus Egy ház el ha tá roz -
ta, hogy szű kös sé vált Sü tő ut cai is -
ko lá ja szá má ra új he lyet ke res. Az is -
ko la és temp lom együt te sé hez leg al -
kal ma sabb nak a Vá ros li ge ti fa sor bi -
zo nyult, ahol a fel épült tan in téz -
mény ben 1904-ben in dult el az ok ta -
tás. A ké sőbb vi lág hí rű vé vált „Fa sor -
ban” olyan tu dó sok, mű vé szek ta nul -
tak, mint Ba logh Já nos, Do rá ti An tal,
Fa lu dy György, Kan dó Kál mán, Neu -
mann Já nos, Ste in Au rél, Tát rai Vil -
mos vagy a ké sőbb No bel-dí ja sok kö -
zül Har sá nyi Já nos és Wig ner Je nő.

A Pecz Sa mu mű épí tész ter vei
alap ján ké szült épü let együt tes Baj za
ut ca fe lő li szár nya a leg szí ne sebb
ha zai evan gé li kus temp lom. Olyan je -
les al ko tók já rul tak hoz zá az épü let
ün ne pé lyes és mű vé szi leg igé nyes
össz ha tá sá hoz, mint Róth Mik sa
üveg- és mo za ik mű vész vagy Angster
Jó zsef, aki nek pé csi or go naépítő  mű -
he lyé ben ké szült az or go nánk, il let -
ve Ben czúr Gyu la fes tő mű vész, aki
1913-ra ké szí tet te el ol tár ké pün ket,
mely nek cí me A nap ke le ti böl csek hó -
do lá sa a kis ded Jé zus előtt.

Az 1905. ok tó ber 8-án fel szen telt,
egy ol dal ha jós neo gó ti kus temp lom -
ban – amely csak nem hat száz fő be -
fo ga dá sá ra al kal mas – el ső ként in dul -
tak a fő vá ros ban ki zá ró lag ma gyar
nyel ven meg szó la ló is ten tisz te le tek. 

Gyü le ke ze tünk je le nét szí nes hit -
élet jel lem zi, mely nek ha tó su ga ra
öku me ni kus nyi tott sá ga mi att is túl -
mu tat sa ját – a VI., a VII. és a XIV.
ke rü le tet érin tő – kör ze tün kön. Szép
szám ban tar tunk es kü vői és ke resz -
te lői al kal ma kat, a szo ká sos va sár nap
11 órai úr va cso rai is ten tisz te le ten
min den kor osz tály együtt ün ne pel
mint az élő Krisz tus né pe. A hó nap
el ső va sár nap ján csa lá di is ten tisz te -
le tek re vár juk a kis gyer me kes csa lá -
do kat, a hó nap má so dik va sár nap ján
pe dig két éve rend sze re sen tar tunk
an gol nyel vű is ten tisz te le tet. 

A ki vá ló akusz ti ká nak kö szön he -
tő en temp lo munk egy ház ze nei prog -
ra moknak is ked velt hely szí ne: or go -
na-, ka ma ra ze nei és kó rus prog ra mo -
kat is rend sze re sen szer ve zünk, be -
fo ga dunk. A temp lo munk mel let ti
köz park ban lé te sült 2007-ben a Re -
for má ci ói em lék park a re for má to ri
ta no kat szim bo li zá ló em lék mű vel.

Gyü le ke ze ti éle tünk fon tos hely szí -
ne a Dam ja nich ut ca 28/b-ben gyü -
le ke ze ti köz pon tunk, ahol a hét kö zi
hit tan órák, kon fir man dus fog lal ko zá -
sok, fi a tal fel nőtt- és bib lia órás al kal -
mak foly nak. A két éve meg újult

köz pont ban rend sze re sen tar tunk
ki ál lí tá so kat, sze re tet ven dég sé ge ket
és kö zös ség épí tő prog ra mo kat, he lyet
biz to sí tunk az Ani ma Mu si cae ka ma -
ra együt tes nek és a szom szé dos gim -
ná zi um cser kész csa pa tá nak. Hon la -
punk, a fa sor.lu the ran.hu friss hí rek -
kel szol gál.

Feb ru ár 13-ai is ten tisz te le tün kön
ven dég ige hir de tőnk Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pök he lyet te se. Az is ten tisz te le ten
szol gál Pe li kán And rás be osz tott lel -
kész, or go nán ját szik Gá los Mik lós
kán tor-or go nis ta, va la mint köz re -
mű kö dik gyü le ke ze tünk kó ru sa No -
vá ky And rea ve ze té sé vel.

g Ara di György
pa ró kus lel kész

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A R Á DI Ó BAN

Be mu tat ko zik a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Február 13-án,
vízkereszt   ün -
ne pe után utol -

só vasárnap 10 órától is ten tisz te -
le tet hall ha tunk az MR1 – Kos -
suth rá dió hul lám hosszán a fasori
evangélikus templomból. Igét
hir det Sza bó né Mát rai Ma ri an -
na lel kész, a Déli Egyházkerület
püspökhelyettese.

Feb ru ár 6-án, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az m1-en 10.40-kor, az m2-n 13.40-kor A ke resz -
tyén em ber sza bad sá gá ról cím mel lát ha tunk evan gé li kus mű sort. Köz re mű kö dik dr. Csep re gi
Zol tán, ifj. dr. Fa bi ny Ti bor, dr. Fáb ri György és dr. Reuss And rás. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren -
de ző: Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S

Mun tag And rás, a zsi nat nem lel ké -
szi el nö ke tá jé koz ta tó já ban le szö -
gez te: a bi zott ság alap elv ként fo gad -
ta el, hogy azt az össze get, ame lyet az
or szá gos költ ség ve tés ed dig biz to sí -
tott er re a cél ra, ez után is nyug díj ra
kell for dí ta ni. Ám egy bi zo nyos át ren -
de ző dés nek tör tén nie kell, mert a je -
len le gi rend szer nem egy ér tel mű,
és ed dig hi ány zott az a pénz, amely
azok nak a gyü le ke ze tek nek se gít,
ame lyek nek a nyug díj já ru lék-fi ze tés
túl nagy ter het je len te ne.

A bi zott ság tag jai egyet ér tet tek ab -
ban is, hogy a já ru lé kok ki ve té sé nek
alap ja a lel ké szi il let mény kell, hogy le -
gyen. A járulék be fi ze tői a lel ké szek, a

gyü le ke ze tek vagy in téz mé nyek mint
szol gá lat ba ál lí tók, va la mint az or szá -
gos egy ház. A szol gá lat ba ál lí tók kö zött
azon ban – gaz da sá gi ere jü ket te kint -
ve – je len tős kü lönb sé gek van nak. A
já ru lék tá mo ga tá si rend szert ezért úgy
kí ván ják ki ala kí ta ni, hogy az új el osz -
tás fi gye lem mel le gyen a rá szo rult ság -
ra, vagy is a gyü le ke ze tek anya gi hely -
ze té re, ugyan ak kor meg fe le lő mó don
még is ösz tö nöz ze a jobb gaz dál ko dást
és a misszi ói fel adat el lá tá sát.

Ezen szem pon tok alap ján a bi zott -
ság négy pa ra mé tert ha tá ro zott meg,
ame lye ket a tá mo ga tás mér té ké nél fi -
gye lem be kell ven ni. Ezek a kö vet ke -
zők: az egy ház fenn tar tók rész ará nya

az összes egy ház köz sé gi tag hoz ké -
pest; az egy ház ta gok tól szár ma zó
be vé te lek át la gos nagy sá ga; a lel -
kész il let mé nyé nek ab szo lút nagy sá -
ga, vé gül a lel kész il let mé nyé nek
rész ará nya az egy ház köz ség gaz dál -
ko dá sá ban. E pa ra mé te rek ki szá mí -
tá sá hoz a nép moz gal mi és gaz dál ko -
dá si ada to kat kí ván ják fel hasz nál ni.

A bi zott ság mun ká ja foly ta tó dik,
hi szen már ci us ra, ami kor az es pe re -
si kar kö vet ke ző ülé sét tart ja, az
alap el vek le fek te té sén túl lép ve már
konk rét szá mí tá so kat sze ret né nek
le ten ni az asz tal ra.

Az es pe re si ta nács ko zás to váb bi
ré szé ben Helf rich Pé ter, az in gat -
lan ren de zé si osz tály ve ze tő je hív ta fel
a fi gyel met a volt egy há zi, ál la mo sí -
tott föld bir to kok fel mé ré sé nek szük -
sé ges sé gé re. Mint mond ta, az egy há -
zak fi nan szí ro zá sá nak hosszú tá vú
stra té gi á já val fog lal ko zó szak ér tői
bi zott ság ban és az utób bi idő ben
tör tént egyez te té se ken is elő ke rült az
ál la mo sí tott föld te rü le tek után já ró
kár ta la ní tás le he tő sé ge. Ab ban a re -
mény ben, hogy e té ren is el kez dőd -
het a kár ta la ní tás, szük sé ges ki gyűj -
te ni és bi zony la tol ni az egy ko ri, ál la -
mo sí tott egy há zi föld te rü le te ket.

g Kiss Mik lós

For má ló dik a szo li da ri tá si tör vény
b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos köz pont já ban, az Ül -

lői úti szék ház ban tar tot ták leg utób bi ta nács ko zá su kat egy há zunk es -
pe re sei. A ja nu ár 25-i kon zul tá ció köz pon ti té má ja a sok vi tát ki vál -
tó szo li da ri tá si tör vény – amely nek be ve ze té se már több ször is ha lasz -
tást szen ve dett – át te kin té se volt. A té ma ak tu a li tá sát az ad ta, hogy
az or szá gos pres bi té ri um (OP) 2010-ben lét re ho zott egy mun ka cso -
por tot az egy ház gaz da sá gi osz tá lya ve ze tő jé nek, to váb bá a zsi nat, il -
let ve az OP két-két tag já nak rész vé te lé vel. A mun ka bi zott ság nak mos -
tan ra si ke rült egy olyan komp ro misszu mos ter ve ze tet el ké szí te nie,
amely le he tő vé te szi, hogy a tör vény jö vő év ja nu ár el se jén élet be lép -
hes sen. El ső kör ben egy há zunk kö zép ve ze tői hall gat hat ták meg a tör -
vény ter ve zet alap el ve i ről nyúj tott tá jé koz ta tót.

b Kü lön le ges hit épí tő tá bort ren -
de zett Té li be rek el ne ve zés sel
Nagy bör zsöny ben a KÖ SZI, az -
az a Ke resz tény Ön kén te sek
Szö vet sé ge az If jú sá gért. A ta va -
szi Élet fo nal és a nyá ri Nap ve tő
tá bort szer ve ző, lel kes fi a ta lok -
ból ál ló evan gé li kus csa pat már
má sod szor tar tot ta meg ja nu ár
27–30. kö zött té li hit épí tő tá bo -
rát – Pel lio nisz Pet ra ve ze té sé -
vel – a Nagy bör zsö nyi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség hez tar to zó
„Re mény ség ház ban”.

A múlt év hez ha son ló an idén is az or -
szág szá mos pont já ról ér kez tek a tíz–
ti zen hat éves ifjak, akik szá má ra a
szer ve zők szí nes, vál to za tos prog ra -
mot ál lí tot tak össze – a fi a ta los „Bo -
csáss +” mot tó val – fes tői kör nye zet -
ben. (A tá bor té ma öt le te egy pi li si kö -
zép is ko lás szer ve ző, Jagy ugya Erik
fe jé ből pat tant ki.) A részt ve vők ku -
pak ta ná csok és drá ma já té kok, az az
kre a tív hit tan órák és kü lön bö ző el gon -
dol kod ta tó bib li ai já té kok so rán is mer -
ked het tek Jé zus ta ní tá sá val a meg bán -
tás és meg bán tott ság, a meg bo csá tás
és a bo csá nat ké rés té ma kö ré ben.

A drá ma já té kok ban a gye re kek
is mert jé zu si pél dá za tok (a té koz ló
fiú, a gaz dag és Lá zár stb.) sze rep lő -
i nek jel le mét vizs gál ták a ve ze tők se -
gít sé gé vel, majd kis cso por tok ban
mai kör nye zet be he lyez ték át a tör -
té ne te ket, és könnyed, szó ra koz ta tó
for má ban, még is fon tos mon da ni va -
ló val meg tölt ve ad ták elő őket egy -
más nak. Vé gül a tör té ne tek össze ha -
son lí tá sá val er köl csi, élet ve ze té si ta -
nul sá go kat von tak le.

A má sik cso por tos já ték a „ku pak -
ta nács” volt. Eb ben a fi a ta lok töb bek

kö zött Gen ver Ho kan son A hor pa dás
cí mű írá sát is mer ték meg, amely
egy is mert, több fé le kép pen be fe jez -
he tő tör té net a lel ki is me ret ről. En nek
kap csán sa ját éle tük ből vett pél dá kon
ke resz tül, il let ve a tör té net le het sé -
ges be fe je zé se it ele mez ve be szél get -
tek a lel ki is me ret ről és eti kai kér dé -
sek ről. 

Mi ként a Té li be rek tá bor egé sze, a
töb bi já ték is azt a célt szol gál ta, hogy
a fi a ta lok könnyed for má ban tud ja nak
az élet olyan fon tos kér dé se i vel fog lal -
koz ni, ame lyek ben egyéb ként rit kán

mé lyed nek el. A cél te hát az volt,
hogy a hit ta nos, konfirman dus kor osz -
tály játsz va ta nul has son meg ke resz -
tény ként jár ni Krisz tus út ján.

A prog ram hit éle ti ke re tét a kö zös
ének lé sek, ze né lé sek és áhí ta tok al -
kot ták, Ger lai Pál fan csa li lel kész ve -
ze té sé vel. A fi a ta lok mind emel lett ki -
rán du lá so kon, szán kó zá son, mé zes -
ka lács sü té sen, sőt ke resz tény Le -
gyen Ön is mil li o mos! ve tél ke dőn és
far san gi jel mez bá lon is át él het ték,

hogy mi lyen egy vi dám, vál to za tos,
egy más ra fi gye lő ke resz tény kö zös -
ség ben meg él ni Is ten hez tar to zá -
sun kat, s hogy is ten hí vő, fi gyel mes
em be rek kö zött kü lön le ges kö zös ség
va ló sul hat meg.

Nagy sze rű han gu lat, sok-sok köl -
csö nös se gít ség, jó öt le tek és új ba -
rát sá gok szü le té se jel le mez te e né -
hány ben ső sé ges té li na pot. Si ke ré -
ért a szer ve zők nem utol sósor ban a
Nagy bör zsö nyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ve ze tő jé nek, Laj tos Já nos lel -
kész nek és szá mos gyü le ke ze ti tag

„hát tér mun ká já nak” mond hat tak kö -
szö ne tet. 

(A KÖ SZI csa pa ta leg kö ze lebb 2011.
áp ri lis 28. – má jus 1. kö zött Pi lis csa -
bá ra, a Bé thel Evan gé li kus Misszi ói
Ott hon ba vár ja a ti zen két–ti zen nyolc
éves fi a ta lo kat, az „Egy más sze mé ben”
mot tó val meg ren de zen dő Élet fo nal
evan gé li kus élet ve ze té si tá bor ba.
Bővebb információ hamarosan a
koszi.lutheran.hu honlapon található.)
g Ger lai Pál – Pel lio nisz Pet ra

Bo csáss +
2. Té li be rek evan gé li kus hit épí tő tá bor
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2017-re ké szü lünk
Ka rá csony előtt be szél ge tést ol vas hat tunk az új ság ban Itt zés Já nos püs -
pök úr ral A lu the ri teo ló gi á nak nincs al ter na tí vá ja cím mel. Nem a püs -
pök úr ral aka rok vi tat koz ni, hi szen sok ban egyet ér tek av val, amit ő mint
püs pök kép vi sel. Ezt a cím ben sze rep lő mon da tot sze ret ném vi szont ér -
tel mez ni. (…) A kér dés va ló já ban az, hogy az evan gé li um hir de té sé ben,
Krisz tus szol gá la tá ban mennyi re kell meg őriz ni lu the rá nus iden ti tá sun -
kat, vagy bi zo nyos ese tek ben mennyit le het ab ból fel ad nunk. Egé szen konk -
ré tan a mai ma gyar va ló ság ban az a kér dés, hogy re for má tu sok és evan -
gé li ku sok meg tud juk-e majd mél tó kép pen együtt ün ne pel ni a re for má -
ció öt szá za dik év for du ló ját.

Mind két fe le ke zet vall ja a re for má to ri teo ló gia lé nye gét: egye dül a Szent -
írás alap ján, egye dül Krisz tu sért, egye dül ke gye lem ből. Er re épült fel a szá -
za dok fo lya mán – kü lön bö ző tár sa dal mi, po li ti kai, föld raj zi és egyéb kö rül -
mé nyek be fo lyá sa alatt – két kü lön bö ző fe le ke zet, me lyek Ma gyar or szá gon
kü lö nö sen is el té rő mó don és irány ban fej lőd tek. Ezek a kü lönb sé gek ál ta -
lá ban nem a lé nyeg ből adód nak, ha nem kül ső sé gek ből, sok szor csak el té rő
szó hasz ná lat ból. Ter mé sze te sen van nak teo ló gi ai kü lönb sé gek is, me lyek a
Szent írás ér tel me zé sé ből fa kad nak, de ezek nem je len tő seb bek, mint azok
a kü lönb sé gek, me lyek egy fe le ke ze ten be lül is meg ta lál ha tók. Leg több jük
há rom-négy száz év vel ko ráb ban fel tett kér dé sek ből ered . 

A ben nün ket kö rül ve vő vi lág ma vi szont egé szen más kér dé se ket tesz fel
ne künk, más ki hí vá sok kal szem be sít ben nün ket, me lyek re vá la szol nunk kell,
és ezt kö zö sen va ló szí nű leg job ban tud nánk meg ten ni.

Ben nünk, evan gé li ku sok ban ter mé sze te sen rög tön fel me rül az ag go da -
lom, hogy egy eset le ges együtt mű kö dés so rán a re for má tus több ség el nyel -
ne min ket. Le het sé ges, hogy bi zo nyos dol go kat fel kel le ne ad nunk. Más -
részt vi szont az is va ló szí nű, hogy ál ta lunk vál toz hat ná nak és gaz da god -
hat ná nak a re for má tus gyü le ke ze tek. Gon do lok el ső sor ban az is ten tisz te -
le ti li tur gi á ra, mely nek meg úju lá sá ra már több je let le het lát ni re for má tu -
sok kö zött is. Ta lán azt is el le het ne ér ni, hogy a re form kor nyelv ta ni for -
mái he lyett a mai ma gyar nyelv hasz ná lat le gyen ál ta lá nos. Vagy mi ért ne
le het ne meg pró bál ni le győz ni a re for má tu sok ban meg lé vő „iszonyt” a ke -
reszt je lé től?

A prob lé ma az, hogy sok szor kül ső sé ge ket, örök lött szo ká so kat te kin tünk
lu the ri vagy kál vi ni iden ti tás nak, hol ott azok nak teo ló gi ai alap juk alig van. 

Fá jó ta pasz ta lat volt egy re for má ciói ün ne pi is ten tisz te le ten, me lyet re -
for má tus temp lom ban tar tot tunk: az úr va cso ra osz tás nál az evan gé li ku sok
kü lön os tyát vet tek. Va ló ban két Krisz tus len ne, egy ke nyér ben, egy pe dig
os tyá ban? Vagy lu the ri teo ló gi ánk csor bul na, ha ke nyér rel és nem os tyá val
ven nénk az úr va cso rát egy re for má tus temp lom ban? Ha nem ül ve, ha nem
áll va imád koz nánk, és nem ol tár, ha nem úr asz ta la len ne temp lo munk kö -
zép pont já ban? El sőd le ges cé lunk nem le het az, hogy egy há zi szo ká sa in kat
ma ra dék ta la nul meg őriz zük az utó kor nak.

Rész le tek be itt nem le het be le men ni, de az aka rat, az egy más irán ti kész -
ség meg le het ne. Saj nos vol tak idő sza kok, ami kor kál vi nis tá kat ül döz tek lu -
the rá nus több sé gű or szá gok ban és vi szont. Saj nos még ma is van nak, akik
fin to rog va vesz nek részt a má sik fe le ke zet is ten tisz te le tén. Nem vol na itt az
ide je an nak, hogy te gyünk va la mit azért, hogy 2017-ig elő re tud junk lép ni,
és ne csak lé lek ben ün ne pel jünk együtt, ha nem a Krisz tus ban meg élt egy -
sé get a két fe le ke zet kéz zel fog ha tóbb mó don is meg va ló sít sa?

Szi las At ti la nyugalmazott lelkész (Vár pa lo ta)

A mé dia tör vény vitájának margójára
Nem va gyok a té ma szak ér tő je, de má ra min den ki az zá lett. Én ak kor döb -
ben tem meg iga zán, ami kor pár év vel ez előtt lát tam egy né zett sé gi mu ta -
tót: több mint más fél mil lió em ber volt kí ván csi a Győ zi ke ne vé vel fém jel -
zett mű sor ra…

Per sze több irány ból te he tő fel kér dés:
Mi vé tet te az egyéb ként fel ké szült, jel le mes, meg al ku vást nem is me rő ma -

gyar em be re ket ez a gaz, ide gen ér de ke ket kép vi se lő mé dia szörny? Mi vé lett
a tör té ne lem fo lya mán ez az egyéb ként fel ké szült, te het sé ges, jobb sors ra ér -
de mes nép, hogy így meg le het ve zet ni? Mi ért ve szí tet te el ez az egyéb ként
már-már ma ku lát lan tár sa da lom azt a ké pes sé gét, hogy vál ta ni tud jon az ér -
té kes és ér ték te len mű so ro kat su gár zó adók kö zött? Ho gyan jut hat el egy ma -
gát nép nek, nem zet nek iden ti fi ká ló kö zös ség odá ig, hogy el fe lejt se azt az ősi
igaz sá got, hogy ha zát is csak úgy le het épí te ni, mi ként a há zat, temp lo mot:
tég lán ként, alul ról fel fe lé? 

Te hát a mé di á ban ta pasz tal ha tó visszás sá gok csak torz, gör be, ki csit
hi bás tük rei, de még is csak tük rei a sa ját va ló sá gunk nak. Ha vál toz tat ni
aka runk, ak kor nem a tük röt kell össze tör ni, új ra ke re tez ni, hi báz tat ni,
ha nem va ló di meg úju lást kell kez de mé nyez ni. A tör vé nyen in ne ni és tú li
va ló ság ban.

Mi ért gon dol ják azt az új mé diatör vény ki ta lá lói, hogy a tör vény ere jé vel
meg le het szün tet ni azt az ér ték vál sá got, amely mond juk a 8. pa ran cso lat meg -
sze gé sé ből kö vet ke zik: „Ne tégy fe le ba rá tod el len ha mis ta nú bi zony sá got!”
Po zi tív meg fo gal ma zás ban: Védd meg má sok be csü le tét.

Ma az a va ló ság, hogy az jut elő re, an nak van pers pek tí vá ja, aki át gá zol
má sok be csü le tén. A mé dia esz kö ze it is ki hasz nál va. Po li ti ká ban, üz let ben,
mun ka he lyen, sok szor még az egy ház ban is. Csak aki nek van ta pasz ta la ta
a sza bá lyo kon tú li sze re tet vég ső ha tal má ról, az tud ja, hogy – pél dá ul – má -
sok be csü le te min den nél fon to sabb.

Nem azt ál lí tom, hogy nincs szük ség (mé dia) tör vény re. De nem hi szek
azok nak, akik azt ál lít ják, hogy min den rossz gyö ke re az, hogy nem volt meg -
za bo láz va a saj tó a rend szer vál tás óta.

Az ér té kek vi lá gá ban hosszú év ti ze dek óta nincs meg a ma gyar tár sa da -
lom ban a leg ki sebb kö zös több szö rös. Ezt a hely ze tet le het os to roz ni, le het
a min dent el söp rő több ség ere jé vel egy il lú zió men tén al kot má nyo san át ala -
kí ta ni. A hely zet még is az, hogy ak kor já runk he lyes úton, ha el fo gad juk, hogy
ma a kü lön bö ző ér té kek, iden ti tá sok szö ve te va ló ság. Van ben ne fel eme lő
és le súj tó, vál lal ha tó és vál lal ha tat lan, szép és torz, ne mes és nem te len, mé -
lyen em be ri és em ber te len. Még is ez zel a ke vert anyag gal kell há zat és ha -
zát épí te ni, szí vós kö vet ke ze tes ség gel alul ról fel fe lé. 

Fe lül ről le fe lé csak lég vá rat le het épí te ni.
La borczi Gé za lelkész (Nyír egy há za)

b Feb ru ár ele jén már na gyon vár -
juk a ta vaszt. Igaz, az idő já rás
még sze szé lye sen vál to zó – egy -
szer a ki ke le tet érez zük, az tán
szed het jük elő új ra a kor cso -
lyá kat vagy a sí tal pa kat. Ha vat
la pá to lunk, né hány nap múl va
pe dig az elő bú jó hó vi rág nak ör -
ven dez he tünk. Ha fi gye lünk a
ter mé szet re, sok min dent ta -
nul ha tunk is tő le: a vál to zé -
kony ság mel lett a vál to za tos sá -
got és az al kal maz ko dást, az ér -
zé keny ség mel lett a szí vós sá got
is. És meg ért het jük az ér te va ló
fe le lős sé gün ket is.

Az utak mel lett vi gasz ta lan lát ványt
nyúj ta nak a sze mét hal mok. Sok fő út -
vo nal mel lett zsák szám ra gyű lik a hul -
la dék – úgy tű nik, van nak, akik rend -
sze re sen és nagy mennyi ség ben he -
lye zik el a sze me tet eze ken a he lye -
ken. A zsá ko kat meg bont ják az ál la -
tok, tar tal muk pe dig szét te rül az út -
pad kán, az árok par to kon és a föl de -
ken. A mű anyag fla ko nok és zacs kók
ez re it hord ja szét a szél, lát vány nak is
bor zal mas. És bor zal mas kí nok kö zött
pusz tul el az az ál lat, ame lyik meg eszi
a mű anyag zacs kót. 

2011 az ön kén tes ség eu ró pai éve.
Nagy sze rű le he tő ség ar ra, hogy az
ön kén tes mun kát a kör nye zet- és a
ter mé szet vé de lem te rén is ki hasz nál -
juk! Az el sőd le ges fel ada tok kö zé
tar toz hat a sze mét hal mok meg szün -
te té se, amely ben az ön kor mány za tok
se gít sé gét le het és kell is kér ni – van -
nak ese tek, ami kor ha tó sá gi lag kell
fel lép ni a kör nye zet ká ro sí tás el len. De
ugyan ilyen fon tos an nak a tu da to sí -
tá sa, hogy mind annyi unk fe le lős sé -
ge és ér de ke a tisz ta kör nye zet. 

Az ok ta tá si re for mok ter vé ben
sze re pel, hogy a jö vő ben kö te le ző
len ne a kö zép is ko lá sok nak ön kén tes
mun kát vé gez ni. Ha ez meg va ló sul,
ta lán a kör nye zet- és ter mé szet vé de -
lem te rén is sok kal több fi a tal vé gez

majd ön kén tes mun kát, ezen ke -
resz tül pe dig az élet- és kör nye zet -
szem lé le tük is a fenn tart ha tó ság irá -
nyá ban for má ló dik.

* * *

Né hány éve még ve szély ben vol tak a
hó vi rá gok az er dők ben. Ott, ahol
ha tal mas, hó fe hér te le pek ben pom -
páz tak, meg je len tek a ha szon le sők is,
akik már-már ipa ri mód sze rek kel és
mennyi ség ben szed ték ki a föld ből a
hagy má kat. Ki szál lí tot ták Hol lan di -
á ba, ahon nan be cso ma gol va hoz ták
vissza hoz zánk, hogy szép ha szon nal
el ad ják. A szép, nagy pél dá nyo kat
igye kez tek meg sze rez ni, így a ki seb -
bek, sat nyáb bak ma rad tak meg a
föld ben, az ál lo mány ge ne ti ka i lag le -
rom lott. Emi att vált szük sé ges sé a hó -
vi rág vé del me, ame lyet 2005-ben
tör vénnyel biz to sí tot tak: a hó vi rág az -
óta ter mé szet vé del mi szem pont ból
je len tős nö vény faj, ve szé lyez te tett,
vé dett, esz mei ér té ke 10 000 fo rint.

Ha a ker tünk ben is gyö nyör köd ni
sze ret nénk ben nük, a ker té sze ti áru -
há zak ban ma már olyan hagy má kat
vá sá rol ha tunk, ame lyek el vi leg ter -
mesz tett ál lo mány ból szár maz nak,
vagy is nem dúl ták fel mi at tuk a ter -
mé sze tes élő he lyü ket. Az er dő ben ne
sza kít suk le a vi rá got, fi gyel mez tes -
sük és ta nít suk meg er re gyer me ke -
in ket is, hi szen iga zán ott szép, ahol
ki bújt a föld ből.

* * *

Vi lág szer te egy re fon to sabb fel adat a
bio ló gi ai sok fé le ség meg őr zé se,
amely ben egy elő re saj nos vesz tés re ál -
lunk. Ép pen ezért örül he tünk egy-egy

olyan hír nek, amely egy ré gen el tűnt
ál lat- vagy nö vény faj új ra meg je le né -
sé ről tu dó sít. Nem rég nagy ri a dal mat
kel tett a Bükk ben meg je le nt far kas.
A ter mé szet vé dők és a szak em be rek
örül nek, ha új ra meg je len nek a ko ráb -
ban ki halt ál la tok, mert ez azt je len -
ti, hogy az élő he lye ik új ra meg fe le lő -
ek a faj fenn tar tás hoz. 

* * *

Míg a far kas csak rit kán bukkan föl er -
de ink ben, az arany sa kál egy re in -
kább el ter je dő ben van. A nép nyelv ben
ná di far kas nak, to por tyán nak vagy to -
por tyán fé reg nek is ne ve zett, a Kár pát-
me den cé ben ős ho nos ál lat 1942-ben
tűnt el Ma gyar or szág ról, ek kor lőt ték
ki az utol só pél dá nyát. Kö rül be lül
ti zen öt éve te le pült vissza, az óta pe -
dig fo lya ma to san nö vek szik az ál lo má -
nya. Nem vé dett, va dász ha tó is ez a
ró ká nál ki csit na gyobb ter me tű ál lat. 

Je len lé té nek az ál lat tar tók és a va -
dá szok sem örül nek ma ra dék ta la -
nul, at tól fél nek ugyan is, hogy a ha -
szon ál la to kat és a vad ál lo mányt is
meg ti ze de li ez a ra ga do zó. Tény azon -
ban, hogy az arany sa kál élel mé nek
több mint het ven szá za lé ka a kis em -
lő sök, a rág csá lók kö zül ke rül ki (ez az
arány a ró ká nál hat van szá za lék), fő
táp lá lé ka a kár té kony me zei po cok.
Meg ér dem li te hát a fi gyel met és a tel -
jes kö rű vé del met a ná di far kas, aho -
gyan Arany Já nos is ne ve zi a Tol di ban.

g SA

E hét től az Ara rát ro vat cik ké hez
kap cso ló dó an egy-egy kér dést te -
szünk fel Ol va só ink nak. A meg fej tést
a 20/824-8100-as te le fon szá mon vár -
juk, ugyan er re a szám ra sms-ben, il -
let ve az an iko.san ta@lu the ran.hu
cím re e-mail ben is el küld he tik. A
meg fej tők kö zött kör nye zet- és ter mé -
szet vé de lem mel kap cso la tos aján dé -
ko kat sor so lunk ki. E he ti kér dé sünk:
Az arany sa kál sze re pel egy köz mon -
dá sunk ban is az egyik nép nyel vi ne -
vén. Me lyik ez a köz mon dás?

Februári gondolatok…
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Anya boly gónk hoz, a Föld höz leg kö ze leb bi csil lag a Nap.
Is ten ad ta hő- és fény su gár zá sa az élet alap ve tő fel té te -
le it biz to sít ja. A föl di meg fi gye lő ál tal ész lel he tő lát szó -
la gos égi moz gá sa a na pok és évek fo lyá sát, idő szá mí tá -
si rend sze rün ket je lö li ki. 

Mint min den csil lag, ha tal mas atom ko hó ként, ter mo -
nuk le á ris re ak ci ók ré vén ma ga ter me li ener gi á ját. Bo nyo -
lult fo lya ma tok so rán több mil lió fo kos mag já ban a hid -
ro gén hé li um má ala kul, és en nek mint egy mel lék ter mé -
ke ként sza ba dul fel a ké sőbb ki su gár zott ener gia. 

Köz pon ti csil la gunk mű kö dé se ti zen egy éves pe ri o -
di ci tást mu tat. Év mil li ók óta nap te vé keny sé gi mi ni mu -
mok és ma xi mu mok kö ve tik egy mást. En nek leg jel leg -
ze te sebb meg je le né si for mái a fel szí nén, a fo to szfé rá ban
lát ha tó nap fol tok szá -
má nak vál to zá sa, il let ve
lég kö ré nek, a ko ro ná -
nak ki ter je dé se-össze -
hú zó dá sa, me lyet az
1999-es nap fo gyat ko zás
so rán ki vá ló an meg fi -
gyel het tünk. 

A szá mí tott ér ték hez
ké pest hosszú ra nyúlt
elő ző mi ni mum idő sza -
kot kö ve tő en a nap te vé -
keny ség 2010-ben meg -
in dult a ma xi mum fe lé.
En nek nyo mán egy re
több és több nap folt lát -
ha tó. A fol tok a ma xi -
mum kez de tén elő ször
az ala csony szé les sé gi
kö rök men tén je len nek
meg, majd idő vel a Nap
egyen lí tő jé hez kö ze lít -

ve buk kan nak fel. A hat ezer Cel si us-fo kos fel szín hez ké -
pest „hű vö sebb”, négy ezer-öt száz fo kos te rü le tek szü le -
té se mág ne ses te vé keny ség gel függ össze. 

A fol tok sö tét köz pon ti résszel, um brá val és vi lá go -
sabb, szá las szer ke ze tű kül ső tar to mánnyal, pe num brá -
val bír nak. Fel tűn het nek ön ál ló an, de gyak ran cso por -
to kat al kot nak. A Nap „seb he lyei” kis mé re tű pó rus ként
jön nek lét re, majd na gyobb mé re tű fol tok ká fej lőd nek,
és hosszabb-rö vi debb idő után, eset leg a Nap több for -
du la tát is meg él ve el tűn nek, a nap te vé keny sé gi ma xi -
mum fe lé ha lad va át ad va he lyü ket újabb és újabb
folt oknak. 

Saj nos a ja nu ár 4-i rész le ges nap fo gyat ko zás meg fi gye -
lé sét az or szá go san bo rult ég le he tet len né tet te, így csak

egy-egy rö vid pil la nat ra
vált lát ha tó vá a ter mé sze -
ti je len ség. De a nap fol -
tok meg fi gye lé sé vel nem
kell vár nunk a kö vet ke ző,
2015-ös fo gyat ko zá sig.
De rült idő ben, meg fe le -
lő vé dő- és he gesz tő -
szem üveg gel fel sze rel -
kez ve (vagy vé dő fó li á val
el lá tott táv cső vel) ma -
gunk is meg pró bál koz ha -
tunk meg pil lan tá suk kal
va la me lyik be mu ta tó ob -
szer va tó ri um ban vagy
csil la gá sza ti nép sze rű sí -
tést vég ző egye sü let (Al -
bi reo Ama tőr Csil la gász
Klub, Ma gyar Csil la gá -
sza ti Egye sü let) szer ve -
zett prog ram ján. 
g Re zsa bek Nán dor

A naptevékenység maximuma felé



A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
február 8-án 19 órá tól Ta izé-ima és
ének együtt lét. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány – a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve – sze re tet tel
vár ja az ér dek lő dő ket kö vet ke ző dis pu -
tá já ra. Meg hí vott be szél ge tő tár sak:
Jó kai An na Kos suth-dí jas író és Gáncs
Pé ter evan gé li kus püs pök. Té ma: Mi a
jó, és mi a rossz? Avagy „ne győz zön le
té ged a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val”. A ren dez vény in gye nes!
Idő pont: feb ru ár 10., csü tör tök, 18.30.
Hely szín: Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um
(Bu da pest V., Ká ro lyi Mi hály u. 16.).

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) el ső fél évi evan gé -
li zá ci ós so ro za tá nak té má ja: „Őr he -
lyem re ál lok…” (Hab 2,1) A má so dik al -
kal mat feb ru ár 10-én, csü tör tö kön 17
óra kor Őrizd meg szí ve det – Szív vé de -
lem – élet vé de lem (Péld 4,23; 5Móz 4,9)
cím mel tart ják az or szá gos iro da ut -
cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.). Ige hir de tő: Itt zés Ist ván.
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VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.40 / m1
A ke resz tyén em ber sza bad -
sá gá ról
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a cell dö möl ki
evan gé li kus temp lom ból
12.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
18.05 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Ár pád-há zi szen tek
23.15 / Du na Tv
33 je le net az élet ből
(len gyel já ték film, 2008)
(95')

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
fél órá ja
11.30 / TV2
A Szent Lő rinc-fo lyó la za cai
(ma gyar–olasz film, 2002)
(115')
18.00 / Bar tók rá dió
A pas sa ui nem zet kö zi réz fú -
vós ka ma ra ze nei ver seny
győz te sei ját sza nak
A Cor pus har so nak var tett
19.30 / PAX
Bé kes ség hír nö ke
(bap tis ta ma ga zin mű sor)
21.17 / Bar tók rá dió
A két fe jű fe ne vad
Weö res Sán dor tör té nel mi
pa nop ti ku ma
23.10 / m1
Ti zen két kő mű ves
(épí té sze ti so ro zat)

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
An ge li ka Kirch sch la ger
Bach-ári á kat éne kel
10.55 / Du na Tv
A vi lág kony hái
Olasz or szág
13.45 / m2
Ma gyar év szá za dok
Bocs kai és a bé csi bé ke
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Az in tel li gen cia
20.40 / Du na Tv
Lel ki kli ni ka
(ma gyar já ték film, 1941) (74')
21.40 / m1
In dul a bak ter ház
(ma gyar té vé film, 1980) (66')
1.15 / TV2
A fény ös vé nyei
(ma gyar film, 2005) (90')

SZERDA

13.00 / PAX
Csa lá di asz tal. A Zá ke us Mé -
dia cent rum csa lá di ma ga zin ja
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Liszt Fe -
renc. Ben ne: Esz ter go mi mi se
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ko csis Ta más film ren de ző
20.15 / Du na II. Au to nó mia
Majd az idő ki pör ge ti
Er dé lyi Zsu zsan na nép rajz -
ku ta tó port ré ja
20.40 / Du na Tv
Mát ka ság és le gény élet
(an gol já ték film, 2004) (107')
23.40 / Du na Tv
Gipsy Si de
(ma gyar do ku em tum film)

CSÜTÖRTÖK

10.45 / m2
Az irodalom nyelve
Kosztolányi Dezső
13.15 / Bar tók rá dió
Vi rágh And rás ját szik a Má -
tyás-temp lom or go ná ján
13.45 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
Pan non hal ma
14.00 / m2
Sírjaik hol domborulnak?
15.15 / Kos suth rá dió
Ki hí vás
Ami ről a vi lág vi tat ko zik
21.10 / Du na Tv
Ér ze lem gyár
(fran cia já ték film, 2007)
21.40 / m1
Vi har fel hők
(fran cia té vé film, 2006) (88')
23.20 / Du na Tv
A Ka ra ma zov test vé rek
(olasz té vé film so ro zat)
1–2. rész

PÉNTEK

13.23 / Bar tók rá dió
XXIV. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny
Ben ne: Tóth Pé ter: Glo ria in
ex cel sis, Nystedt: Ho san na
Jo zef Swi der: Pa ter nos ter
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
15.35 / Du na II. Au to nó mia
A há zas ság he te
21.15 / Bar tók rá dió
Esz mé let
Ver sek a rá dió ar chí vu má ból
21.40 / m1
Es te ta lál koz zunk! (fran cia
film drá ma, 2004) (94')
22.50 / Du na Tv
Re pe dés
(len gyel já ték film, 2008) (84')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Juk ka Ti ens suu: Mi se kla ri -
né tra és ze ne kar ra

SZOMBAT

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
9.00 / m1
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
11.25 / m2
A bu da vá ri szo borlelet
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
„Nem jó az em ber nek egye -
dül…”
19.00 / Du na Tv
A zene az kell
Szakcsi Lakatos Béla
19.30 / Du na Tv
Egy fér fi és egy nő
(fran cia já ték film, 1966) (99')
23.30 / Du na Tv
Kis Moszk va
(len gyel já ték film) (114')
23.30 / TV2
A könnyek völ gye
(ame ri kai–ma gyar film,
2006) (84')

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
fél órá ja (on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Is ten tisz te let köz ve tí té se a fa -
so ri evan gé li kus temp lom ból
Igét hir det: Sza bó né Mát rai
Ma ri an na lel kész
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés 13.30 / m2)
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
14.04 / Kos suth rá dió
Szon da (tu do má nyos ma ga zin)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.15 / Du na Tv
Em ma
(an gol já ték film, 1996) (107')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 6-ától február 13-áig

Va sár nap
Mi ért pe rel tek ve lem? Hi szen ti hagy ta tok el hűt le nül – így szól az Úr. Jer
2,29 (Róm 11,32; Mt 13,24-30; 1Kor 1,/4–5/6–9; Zsolt 30) Fo nák hely zet, ha
a hűt len el ha gyó fél megy a bí ró ság ra, és fel pe res akar len ni. Az el ha gyot -
tat meg per be fog ja, és még őt okol ja. Mi, em be rek er re is ké pe sek va gyunk.
Er re csak mi, em be rek va gyunk ké pe sek… Is ten nem… „Ha hűt le nek va -
gyunk, ő hű ma rad.” Föl di bí rák a meg mond ha tói, mi lyen pe re ket in dí tunk
egy más el len… Az iga zi nagy „per”, ame lyet Is ten nel aka runk pe rel ni, az éle -
tünk ről szól, ha há tat for dí tunk ne ki. „Ti, mai em be rek! Fi gyel je tek az Úr igé -
jé re”, amíg nem ké ső! (Jer 2,31)

Hét fő
Is ten ru ház föl en gem erő vel. Zsolt 18,33 (Kol 1,29; Préd 9,1–10; Róm 5,12–
21) Egyik ked venc if jú sá gi éne kem a Most kel je tek fel a Szél ró zsa Band elő -
adá sá ban. An nak is a ref rén je: „Hal le lu ja, Is ten nem hagy el, hal le lu ja, Jé zust
küld te el. Csak ő ad erőt, úju lást. Csak ő ad re ményt, biz ta tást.” Ma ugyan -
az zal az erő vel hang zik fel ez az üze net, mint a zsol tár író ko rá ban. Az a bi -
zo nyos sá gunk, hogy Is ten je len van éle tünk min den tör té né sé ben. Ott van,
ahol mi va gyunk. A jó ban, a rossz ban. Tá masz kod ni le het rá. Ígé re te i be ka -
pasz kod ni. Át visz, át emel, ahol a mi lá bunk már meg bi csak lik. Erőt ad a gyen -
gé nek, nem ta szít ja el, mint mi tesszük egy más sal, mert elég ne künk a ma -
gunk ba ja. Hal le lu ja, itt van most is, ma is ve lünk!

Kedd
A re mény ség nem szé gye nít meg, mert szí vünk be áradt az Is ten sze re te te a ne -
künk ada tott Szent lé lek ál tal. Róm 5,5 (1Sám 17,32; Préd 8,14–17; Róm 6,1–
11) Mi okunk len ne re mény ked ni a jö vőt il le tő en, ha Is ten nem ré sze éle tünk -
nek, ha nem ő az alap, aki re épít ke zünk? Mi ben re mény ked he tünk? Pénz -
ben? Egész ség ben? Med dig tart bár me lyik, ki, mi ga ran tál hat na ne künk bár -
mit is? Egy élet biz to sí tás? Egy nagy ho za mú bank be tét? Amennyi re tö ré keny
és ki szá mít ha tat lan az élet, egy biz tos pont ra van szük sé günk, s egész éle -
tünk ben gya kor la ti lag azt ke res sük. Bol dog, aki meg ta lál ja, mert itt van, el -
ér he tő, meg ra gad ha tó! Is ten szi lárd alap, sze re te te örök. 

Szer da
Ne félj, te ki csiny nyáj, mert úgy tet szett a ti Atyá tok nak, hogy nek tek ad ja az
or szá got! Lk 12,32 (Zof 3,12; Dán 2,27–47; Róm 6,12–23) Cso dá la tos ez a be -
széd, ame lyet Jé zus a ta nít vá nya i hoz in téz, ér de mes vé gig ol vas ni. Min den mai
kér dé sünk re, szo ron ga tó ag go dal mas ko dá sunk ra meg fe lel. Mély em pá ti á val
ap ró ra vé gig ve szi, ami mi att fáj az em ber fe je. Étel, ru ha, eg zisz ten ci á lis nyug -
ta lan sá ga ink. Ne fél je tek, mond ja, Atyá tok tud ja, mi re van szük sé ge tek. Ha
az ő or szá gát ke re si tek, ta nít vá nyok, ak kor Is ten meg mu tat ja az utat, elétek
ad ja a szük sé ge set, el si mít ja a buk ta tó kat, jól la kat. Is ten or szá ga már itt is a
mi énk, és egy kor az örök élet ben is ő lesz az, aki ott ho nunk ba visz.

Csü tör tök
Így fog ják ne vez ni: cso dá la tos Ta ná csos, erős Is ten, örök ké va ló Atya, bé -
kes ség Fe je del me! Ézs 9,5 (Fil 2,9; 1Móz 45,1–15; Róm 7,1–6) Ézsa i ás a gyer -
mek ről, a fi ú ról pró fé tál, aki az egész vi lág bé kes sé gét hoz za el. Ural ko -
dó, Ta ná csos, Atya… Mi lyen nagy sze rű ne vek, csak térd re bo rul va, di cső -
sé gét imád va ejt he ti ki a bű nös, ha lan dó em ber! Egy ál ta lán meg szó lít ha -
tó-e a vi lág fe je del me? Ho gyan me he tünk elé be az erős Is ten nek? Úgy, hogy
ő jön fe lénk! Meg tet te már az ál ta lunk le győz he tet len tá vol sá got, és most
is hív hat juk őt. Ennyit kell mon da nunk: Kér lek, jöjj be az éle tem be, Jé zus!

Pén tek
Jé zus ezt mond ta Pé ter nek: „Ki csiny hi tű, mi ért ké tel ked tél?” Mt 14,31 (4Móz
23,19b; Jn 7,25–31/32–36/; Róm 7,7–13) Jé zus a ví zen jár, és oda hív ja Pé tert.
Amíg Pé ter az Úr ra fi gyel, cso dá la tos: ké pes a ten ge ren jár ni! Amint a ter -
mé sze ti kö rül mé nyek re, a sa ját kor lá ta i ra gon dol, süllyed ni kezd. Azért félt,
hogy el süllyed, mert erős volt a szél, és na gyok a hul lá mok? Vagy mert le -
he tet len nek gon dol ta, hogy csak a hit, az erős, Jé zus ra rá ha gyat ko zó hit elég?
Ami kor süllye dünk, ért jük-e az okát? Tud juk-e, mi ben va gyunk ke ve sek? Nem
Krisz tus ere je, sze re te te ke ve sebb, ha nem ben nünk tör té nik vál to zás! Jé zus
rá mu tat a mi süllye dé sünk oká ra is. Ne légy ki csiny hi tű. Az Úr elég erős, hogy
meg tart son. És hi tünk nö ve lé sét is tő le kér het jük.

Szom bat
Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga. Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az em be -
rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de te i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei Atyá to -
kat. Mt 5,14a.16 (1Móz 17,1; Jel 8,1–6.11.15–18; Róm 7,14–25) „Én va gyok a vi -
lág vi lá gos sá ga” – mond ja Jé zus (Jn 8,12). A fény for rás a Nap, be lő le árad a
me leg, az élet fel té te le, a fény. A fényt a tes tek, tár gyak csak vissza ver ni, tük -
röz ni ké pe sek. Mi sem va gyunk fény for rá sok, a vi lá gos ság for rá sai ön ma gunk -
tól. Csak Jé zus fé nyét, sze re te tét tük röz zük vissza, amely ki árad ránk. Nem
a sa ját fé nyünk ra gyog, ha jót tet tünk, szól tunk, ha ál dás fa kadt tet te ink nyo -
mán. Ha osz lik a sö tét ség, ak kor ott Jézust su gá roz zák, az ő fé nyé ből osz -
ta nak, és nyo má ban a mennyei Atyát di cső í tik.

g K há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

A Pe tő fi híd nál jó ál la po tú gar zon la -
kás ki adó. 20/824-6189

evangélikus élet. éled. éled?

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

SZÜ LE TÉS
„Úgy hogy az sem szá mít, aki ül -
tet, az sem, aki ön töz, ha nem
csak Is ten, aki a nö ve ke dést ad -
ja.” (1Kor 3,7) 2011. ja nu ár 25-én,
Is ten nek há la, az oros há zi kór -
ház ban meg szü le tett Szpi sák At -
ti la tót kom ló si lel kész és fe le sé -
ge, Korn seé Má ria Mag dol na
ne gye dik gyer me ke, aki a Ru zse -
na Jú lia ne vet kap ta.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S


