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„Úgy ér zem, hogy cik ke met tel jes egé -
szé ben fél re ér tet te. Egy ál ta lán nem az új
li tur gia bí rá la ta volt a cé lom, ha nem az
ál szent kép mu ta tás bi zo nyos for má i ra
hív tam fel a fi gyel met.”

Bizony baj van… f 8–9. oldal

„Ál lít juk, hogy ahol az élő Krisz -
tus be szé de hang zik, oda ma is
men nek az em be rek.”

Miért hagyják el ma emberek az
egyházat? f 10. oldal

Ami kor az új kor mány za ti cik lus ban
út já ra in dult az al kot má nyo zás ter -
ve, szin te azon nal el hang zot tak az el -
ső nyi lat ko za tok ar ról, hogy Is ten is
je len jen meg az új alap tör vény szö -
ve gé ben. Er ről, va la mint az egész al -
kot mányt érin tő ja vas la tok ról az el -
ső szé le sebb kö rű tár sa dal mi egyez -
te tés ke re té ben kér tek vé le ményt
egy há zunk tól is az ősz fo lya mán. 

So kan kér de zik az óta, mi ért nyi lat -
koz tunk úgy, hogy eb ben a kér dés ben
lá tunk meg fon to lan dó nem zet kö zi
pél dá kat, még is el tud juk fo gad ni, ha
nem em lí ti Is tent név sze rint is a vég -
le ges vál to zat. A kö vet ke ző he tek ben
szé les kö rű – va la mi lyen for má ban ta -
lán mind annyi un kat meg szó lí tó –
kon zul tá ció kez dő dik, ezért fon tos a
to váb bi kö zös gon dol ko dás, az el té -
rő, oly kor egy más sal üt kö ző szem -
pon tok ala pos mér le ge lé se.

Az al kot mány ak kor tud ja be töl te -
ni egy ál la mi mé re tű kö zös ség, tár -
sa da lom alap tör vé nyé nek sze re pét,
ha ér té ke i ben szé les ala po kon ál ló
egyet ér tés re épül. Az új al kot mány az
egész Ma gyar Köz tár sa sá gé lesz. Ép -
pen ezért épp úgy el kép zel he tet len a
kü lön bö ző ér té ke ket val ló ki sebb-na -
gyobb kö zös sé gek meg szó la lá sa és fe -
le lős rész vé te le nél kül, mint ahogy
ugyan ak kor rög tön ha tárt is szab a
sa ját ál lás pont ját má sok ra rá eről te -
tő ér dek ér vé nye sí tés nek, amely a
ma gyar kö zel múlt ban rész ben el fo -
ga dott, rész ben be le tö rő dés sel el -
szen ve dett, ál ta lá nos vi sel ke dés for -
má vá vált kö zöt tünk. Ta lán ez is
ma gya ráz za, hogy a rend szer vál to zás
óta el telt húsz esz ten dő ben lé nye gé -
ben hi ány zott az a kon szen zus, az a
kö zös ség re te kin tő gon dol ko dás kul -
tú ra, amely alap ja le he tett vol na egy
al kot má nyo zá si fo lya mat nak. A je len -
le gi al kot má nyo zás is in kább a ren -
de zen dő ügyek sür ge tő vol tá ra hi vat -
koz hat, mint sem tény le ges kö zös sé -
gi-tár sa dal mi érett ség re a kö zös
ügyek kö zös ren de zé sé ben. 

En nek fé nyé ben fon tos do log Is ten
em lí té sé nek fel ve té sét úgy te kin te -
nünk, mint ami mö gött meg fon tolt
vé le mény nek kell áll nia, és sem mi -
kép pen se te kint sük le egy sze rű sít ve
egy faj ta ke resz tény lob bi ér dek nek.

Eu ró pai al kot má nyok kö zül a né me -
tet és a len gyelt szo kás pél da ként em -
lí te ni. Az előb bi az Is ten előt ti egye te -
mes em be ri fe le lős sé get fo gal maz za
meg, az utób bi vi szont meg pró bál
Is ten ne ve mö gé a ke resz tény sé gé nél
jó val szé le sebb – vagy tar tal mi lag in -
kább ál ta lá nos ság ban moz gó? – ér tel -
me zést is ad ni, hogy az a len gyel nép
egé sze szá má ra el fo gad ha tó le gyen.

Is ten név sze rin ti em lí té se ese tén
va ló ban ez a két út áll hat előt tünk,
ugyan ak kor nem sza bad el fe lej te -
nünk, hogy egy al kot mány so ha sem
teo ló gi ai mun ka vagy hit val lá si irat,
ha nem a leg ma ga sabb ren dű, az
egész kö zös sé get össze fo gó jog sza -

bály, az az em be ri rend. Így az egye -
te mes em be ri fe le lős ség gon do la ta
job ban il lik eb be a for má ba, s ke ve -
sebb teo ló gi ai koc ká zat tal is jár. Is ten -
nek ugyan is a tár sa da lom egé szét
szem előtt tar tó – te hát szük ség sze -
rű en komp ro misszu mos – kö rül -
írá sa tág te ret nyit hat akár az Is ten -
re hi vat ko zó, egé szen szé les ská lán
moz gó, sőt ki len gő ér tel me zé sek -
nek is.

Vég ső so ron ki mond hat juk, hogy
Is ten meg em lí té se az al kot mány be -
ve ze tő sza ka szá ban dön tő vál to zást
je lez ne ab ban a te kin tet ben, hogy a
ma gyar tár sa da lom ban Is ten és a
val lás ál ta lá ban is új ra kö zös sé gi
ügy ként je len ne meg. Ez azon ban
még nem je len ti azt, hogy a tár sa da -
lom kö zös sé gé be tar to zó, je len tős
ará nyú ke resz tény hát te rű vagy el kö -
te le zett sé gű né pes ség ne ad hat na
hoz zá en nél jó val töb bet is az alap -
ér té kek meg ha tá ro zá sá hoz és meg -
va ló su lá sá hoz a nem ke resz tény hát -
te rű több ség szá má ra. 

Ilyen ér ték ter mé sze te sen az élet
tisz te le te, a te rem tett vi lág vé del me,
a csa lá dok tá mo ga tá sa, a kö zös ség vé -
del me és tá mo ga tá sa a gyen gék és
erőt le nek irá nyá ban vagy akár a bűn -
bá nat és meg bo csá tás gya kor lá sa a
bol dog és tel jes em be ri élet ér de ké -
ben – csu pán né hány pél da a tel jes -
ség igé nye nél kül. 

A ke resz tény kö zös ség eze ket nem
csu pán vall hat ja és gya ko rol hat ja, de
fel is ajánl hat ja mint egye te mes ér té -
ke ket az egész tár sa da lom ja vá ra. Ez
a hoz zá já ru lás szin te kö vet ke zik Jé -
zus pél dá za tá ból, amely ben ta nít vá -
nya i ról úgy szól, mint az egész tész -
tát meg ke lesz tő ko vász ról – s ez zel
Jé zus nyil ván va ló an az egész em be -
ri ség, az az min den egyes em ber ja -
vá nak, üd vös sé gé nek, bol dog sá gá nak
elő moz dí tá sát bíz za ránk is.

Mind ez zel együtt nyu god tan
mond hat juk, hogy a ke resz tény ség
ér té ke i nek meg je le né se az al kot -
mány ban sok kal na gyobb sú lyú és
koc ká za to kat sem hor do zó ja vas lat,
amely re fon to sabb le het oda fi gyel -
nünk, mint Is ten ne vé nek szük ség -
sze rű en sok fé le kép pen ér tel me zett
meg em lí té sé re. Is ten aka ra ta ugyan -
is – Lu thert fel idéz ve – meg lesz a ké -
ré sünk nél kül is, még is azt kér jük,
hogy ben nünk és kö zöt tünk is meg -
le gyen. Az az Is ten a rész le tek ben bú -
jik meg, s ha a rész le tek ben ben ne
van, ak kor van ben ne tény le ge sen az
al kot mány ban és az azt kö ve tő tár -
sa dal mi kö zös ség ben is.

A szer ző teo ló gus, egy há zunk zsi na -
tá nak lel ké szi el nö ke

Is ten és az al kot mány

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
f 6. oldal

Észak-afrikai forrongások f 7. oldal
Apa hajléktalan f 11. oldal
Fontossági sorrend f 4. oldal
Konok reménység f 4. oldal

g Dr. Ko rá nyi And rás

„A ke resz tény kö zös ség
eze ket nem csu pán vall -
hat ja és gya ko rol hat ja, de
fel is ajánl hat ja mint egye -
te mes ér té ke ket az egész
tár sa da lom ja vá ra.

„El mé le ti leg ta nul tuk és tud juk, a gya kor lat ban még is új ra
meg új ra el fe led jük, hogy egy há zun kat se ré gi, se új li tur gia,
se ré gi, se új struk tú ra, se egy, se ti zen egy püs pök, de még
át vett in téz mé nyek so ka sá ga sem ké pes meg tar ta ni, ha nem
egye dül a re ánk bí zott, élő és ha tó evan gé li um!”

„Logopédusra” várva… f 9. oldal

b Az or szá gos bi zott sá gok je len té -
sei, két tör vény ja vas lat, in téz mé -
nyek ala pí tá sa, az egy ház szo -
cio ló gi ai fel mé rés ta nul sá ga i -
nak meg vi ta tá sa mel lett evan gé -
li kus egy há zunk éves költ ség ve -
té sé nek el fo ga dá sa sze re pelt a
zsi nat ti zen he te dik ülés sza ká nak
na pi rend jén, ame lyet ha gyo má -
nyo san a fa so ri evan gé li kus gim -
ná zi um dísz ter mé ben tar tot tak
az el múlt hét vé gén. A meg tár -
gya lan dó anya gok nagy szá ma
ez út tal két na pos ülést tett szük -
sé ges sé.

Nem ke ve sebb mint ki lenc or szá gos
mun ka ági bi zott ság je len té sét hall gat -
ták meg a zsi na ti kül döt tek a ta nács -
ko zás két nap ja alatt. Nagy vi tát egyik
be szá mo ló sem vál tott ki, így a je len -
té se ket nagy több ség gel fo gad ták el.

A két meg tár gya lan dó tör vény ja -
vas lat kö zül az el ső az in téz mény ve -
ze tők vá lasz tá sá val kap cso la tos el já -

rás mó do sí tá sa volt. Mint Roncz Bé -
la, az aszódi és a fa so ri gim ná zi um
igaz ga tó ja elő ter jesz té sé ben el mond -
ta, a kö zel jö vő ben hat in téz mény
ve ze tő jé nek jár le a man dá tu ma. Az
el múlt évek ta pasz ta la tai azt mu tat -
ták, hogy az a tör vé nyi elő írás, mely
sze rint ki zá ró lag pá lyá za ti el já rást kö -
ve tő en ne vez he tő ki in téz mény ve ze -
tő, nem jó. Ugyan is koc ká za tos do -
log ez a meg mé ret te tés, több po ten -
ci á lis je lölt in kább nem pá lyá zik,
mint hogy si ker te len pá lyá zás után
hát rányt szen ved jen. A fenn tar tó
hely ze tét nagy ban meg könnyí te né te -
hát, ha a pá lyá zat mel lett meg bí zás -
sal vagy meg hí vás sal is le het ne ve ze -
tőt vá lasz ta ni. A zsi nat el fo gad ta a
tör vény mó do sí tást.

A má sik tör vény ja vas lat az egy ház
szám ve vő szé ki és bel ső el len őr zé si
mun ká já nak át ala kí tá sá ról ren del -
ke zett. E ja vas la tot a zsi nat már tár -
gyal ta elő ző ülé sén, így rö vid vi ta
után har minc ki lenc igen, két nem
sza va zat és két tar tóz ko dás mel lett
szin tén el fo gad ta.

Ezek után a tes tü let tag jai is meg -
is mer ked het tek a ta valy el vég zett
egy ház szo cio ló gi ai fel mé rés sel, ame -
lyet már több egy há zi fó ru mon is is -
mer te tett a ku ta tás ve ze tő je, dr. Fáb -
ri György, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem ha bi li tált egye te mi
do cen se, rek tor he lyet te se. A Ne künk
így is jó? cí met vi se lő do ku men tum
né hány ada ta a zsi na ti kül döt tek
szá má ra – mint aho gyan a ko ráb bi
fó ru mok hall ga tói szá má ra is – meg -
hök ken tő volt. Ez út tal is el hang zott,
hogy ért he tet len és szo mo rú az a lel -
ké szek kö ré ben meg mu tat ko zott bi -
zal mat lan ság, amellyel a fel mé rést fo -
gad ták, és amely nek kö vet kez té ben
ala po san meg ne he zült a ku ta tást
vég zők mun ká ja. A fel mé rés ta nul sá -
ga ta lán úgy szűr he tő le, hogy az
evan gé li ku sok a jö vőt egy ki csit bo -
rús nak lát ják, de amit ma ad ne künk
az egy ház, és amit mi adunk az egy -
ház nak, az zal összes sé gé ben elé ge -
det tek va gyunk.

El fo ga dtatott egyházunk költ ség ve té se

f Folytatás a 3. oldalon

Hatvanad vasárnapjának evangéliuma (Lk 8,4–15) a magvetőről, illetve a négyféle földről szólva Isten igéjének,
e drága kegyelmi eszköznek a sorsát mutatja – a jó földbe hullott magok, amikor felnövekednek, százszoros
termést hoznak.
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Az egy ház szo cio ló gi ai fel mé rés  eredményeit dr. Fáb ri György ismerteti a zsinattal
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b Hat va nad va sár nap he té nek
éne ke, az Új vi lá gos ság je le nék
(EÉ 258) ar ra pél da, ho gyan ala -
kí tot ták át re for má tor ele ink
ke resz tény egy há zunk év ez re des
ér té ke it.

A ma gyar or szá gi pro tes táns egy há -
zak már a re for má ció el ső év ti ze de -
i ben meg kezd ték a la tin nyel vű gre -
go ri án ének kincs anya nyelv re for dí -
tá sát. Ezek a szer tar tá si éne kek azon -
ban a ma gyar ra va ló át ül te té sen kí -
vül gyak ran tar tal mi át dol go zá son is
ke resz tül men tek. Ez a ha gyo mány őr -
ző, még is ízig-vé rig pro tes táns ének -
anyag a re for má ció leg ré gibb és leg -
je len tő sebb éne kes könyv tí pu sá ban,
az úgy ne ve zett pro tes táns gra du á lok -
ban ma radt fenn.

Az Új vi lá gos ság je le nék kez de tű
ének a No vum sy dus emi cu it, er ror
ve tus con ti cu it him nusz ma gyar nyel -
vű szö veg vál to za ta, mely egé szen a
19. szá za dig a re for má tus és az evan -
gé li kus ének lés törzs anya gá ba tar to -
zott. A fel épí té sük ben az egy há zi év
rend jét kö ve tő gra du á lok rend sze rint
ez zel az ad ven ti ün nep kör be tar to zó
ének kel kez dik a té te lek so rát. Így he ti
éne künk a leg je len tő sebb gra du ál for -
rá sok ban – a Bat thyá ny-, a Rá day-,
a Spá czay-, a Csur gói, az Óvá ri, va -
la mint az Öreg gra du ál ban is – az el -
ső ol da lon sze re pel.

De mi ért is volt olyan fon tos ez az
ének re for má tor elő de ink szá má ra?
Cso masz Tóth Kál mán ze ne tör té -
nész, him no ló gus, re for má tus lel kész

így kö vet kez tet: „Le he tet len ar ra
nem gon dol nunk, hogy a ré gi ek a
szö veg kez de té nek ér tel mét össze -
kap csol ták a re for má ci ó ban fel gyul -
ladt új vi lá gos ság gal.” Trajt ler Gá bor
pe dig ezt mond ja az ének ről: „A
ma gyar re for má ci ó nak va la mi fé le
him nu sza le he tett, azért ke rült el ső
ének ként a kö te tek ele jé re.”

Az idők so rán több fé le dal lam mal
is össze kap cso ló dott e szö veg, s míg
a gra du ál for rá sok egy haj lí tá sok ban
gaz dag, dí szes him nusz dal lam mal
köz lik, a 18. szá za di, kot tás éne kes -
köny vek két má sik dal la mot is ren -
del nek hoz zá. A re for má tu sok 1778-
as „öreg” deb re ce ni éne kes köny vé ben
szö ve günk a Rex Ch ris te fac tor om -
ni um him nusz dal la má hoz kap cso -
ló dik, me lyet ma a Jé zus, édes em lé -
ke zet (EÉ 360) szö veg gel éne ke lünk;
az 1744-es ko lozs vá ri re for má tus
éne kes könyv el ső lap ján pe dig az
ál ta lunk is mert dal lam mal ta lál juk.
Ez az er dé lyi va ri áns nem más, mint
a gra du á lok ban lát ha tó dí szes him -
nusz dal lam egy sze rűbb for má ja, me -
lyet le tisz tult dal lam ve ze té se tett a
gyü le ke ze tek szá má ra könnyen meg -
ta nul ha tó vá.

Mint egy száz öt ven év vel a gra du -
ál könyv tí pu sá nak el tű né se után és
pár hu za mo san a 19. szá zad ban vég -
be me nő újí tó tö rek vé sek kel – egé -
szen a Du nán tú li éne kes könyv 1955-
ös, bő ví tett ki adá sá ig – éne künk ki -
ko pott a hasz ná lat ból. Trajt ler Gá bor
a je len le gi ének tár szer kesz té si mun -
ká já nak ide jén, a pro tes táns gra du -
á lok ta nul má nyo zá sa köz ben fi gyelt
fel e da rab ra. Meg érez ve ben ne az

erő tel jes re for má to ri mon da ni va lót
és a ma gá val ra ga dó ki fe je ző e rőt, az
Egy ház, re for má ció fe je zet be il leszt -
ve biz to sí tott új he lyet az ópro tes táns
ének köl tés ér té kes da rab ja szá má ra.

Gár do nyi Zol tán há rom szó la mú
kó rus mű vet, Su lyok Im re or go na-elő -
já té kot írt er re az erő tel jes dúr he xa -
chord dal lam ra.

g Fe ke te Ani kó

A ré gi-új, mely örök ké
friss
Ha job ban be le gon do lunk, a ke resz -
tény egy ház két ezer esz ten de je sem -
mi újat nem mond, nem ta nít. Az egy -
há zi esz ten dő med ré ben év ről év re,
ad vent től ad ven tig ugyan úgy el mél -
ked jük, imád koz zuk vé gig az üd vös -
ség tör té net egyes stá ci ó it. An nak a tör -
té net nek moz za na ta it, amely az Is ten
tör té ne te az em ber rel, az em be rért.

A ke resz tény ta nú ság té tel, hit val -
lás alap ele mei mit sem vál toz tak az
év szá za dok so rán, és még is meg -
tör té nik a cso da: az új don ság ere jé -
vel hat ránk Is ten igé je. „Újon nan né -
künk ada ték.” Nem az ige hir de tők
szer kesz tik, for mál ják hét ről hét re,
ha nem ada tik. Is ten ad ja az élő igét,
aján dé kul. Va sár nap ról va sár nap ra
meg tör té nik a cso da: az írott be tű, Is -
ten igé je élet té, te rem tő erő vé vá lik
kö zöt tünk. A fény for rás: Is ten ugyan -

az, a vi lá gos ság, mely be lő le árad,
még is min dig új don ság.

Is ten igé je ada tik mint evan gé li um,
mint Krisz tus ál dott, szent igé je.
Krisz tus hoz kö tött, mert ma ga Krisz -
tus a test té lett Ige. Az Atya is ten nagy
jó ked ve, örö me, ami kor va la kit az új -
don ság ere jé vel érint meg az ige. Is -
ten új ra és új ra meg erő sít min ket ab -
ban, hogy igé je és Krisz tu sa igaz,
meg bíz ha tó. Ere je mind vé gig meg -
ma rad, hi szen ne ki ada tott min den
ha ta lom mennyen és föl dön. Ez ak -
kor is igaz, ami kor ha tal mát, ere jét el -
rej ti sze münk, ér tel münk és oly kor
szí vünk elől is. Ilyen kor úgy mű kö -
dik ere je, hogy meg tart ben nün ket a
re mény ség ben.

Szük sé günk van er re a re mény ség -
re, de na pon ta szük sé günk van ma -
gá ra az igé re is. Az igé vel, igé ből élő
és erő sö dő hit for mál ja szí vünk ben
és aj kun kon Is ten szent ne vé nek
meg val lá sát. A test, az ör dög és a vi -
lág el le ni esély te len küz de lem ben
egyet len bi zo dal munk, hogy Krisz -
tus győz ben nünk. Újult erő vel tölt
be, bűn bo csá tó sze re te té vel át ölel, ir -
gal má val föl emel.

Mind eze ket úgy cse lek szi, hogy ré -
gi-új, még is örök ké friss igé jét ad ja
ne künk, olt ja be lénk, hogy sem mi se
ma rad jon a ré gi, ha nem új já le hes sen
éle tünk. Ezért is mél tó a Szent há rom -
sá got di csé rő be fe je zés. Hat va nad va -
sár nap já nak té má ja: sü ket ség ből az
ige hal lá sá ra. Azért adunk há lát,
mert Is ten meg te rem ti ben nünk a ré -
gi ige új don ság ként ha tó, éle tün ket
át já ró ere jét.

g Ko vács Lász ló

Új vi lá gos ság je le nék
C ANTATE

„Ma, ha az ő hang ját hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket!” –
hang zik a hét igé je (Zsid 3,15), tel jes
össz hang ban a 95. zsol tár ral. Mi -
ért? Mi lesz ak kor? Ak kor bi zony úgy
jár ha tunk, mint a pusz tá ban ván dor -
ló nép, amely nek nagy ré sze nem jut -
ha tott be az ígé ret föld jé re.

De men jünk sorjában, néz zük meg,
mi is tör té nik! A zsol tár ele jén cso -
dá la to san szép, ma gá val ra ga dó is ten -
tisz te let zaj lik. Aki ott van, az tud ja,
hogy mi ért van ott. Is tent di csé ri, ma -
gasz tal ja, le bo rul előt te, meg kö szö -
ni ne ki mind azt, ami vel őt meg se gí -
tet te. Eszé be se jut, hogy in kább pa -
nasz kod nia kel le ne. Tu da tá ban van
an nak, hogy ez az egész vi lág és
ben ne az ő kis éle te is a te rem tő Is -
ten ke zé ben van. Sza ba dí tást kap a
bű nök ből, vé del met a go nosz tól,
erőt és örö met a min den na pok hoz.
Sem mi fe lől nem kell ag go dal mas -
kod nia, mert a vi lág min den mély sé -
ge, ma gas sá ga, ter mé sze ti adott sá ga
az Is ten ke zé ben van. Ő nem csak te -
rem tő, ha nem meg vál tó és sza ba dí -
tó Is ten is egy sze mély ben.

Aki ilyen tér dep lő hely zet ből lát -
ja az Is tent, an nak meg ada tik a nyu -
ga lom, a bi za lom. Iz rá el né pé nek rá
kel lett jön nie, hogy a vi lág Ura az ő
Is te nük. Mint jó pász tor te rel ge ti, le -
gel te ti a nyá jat, és övéi en ge del me sen
kö vet he tik őt. Idil li kép, sem mi gond,
sem mi prob lé ma. Vagy még is? Igen,
mert ez már unal mas, ezt már ezer -
szer hal lot tuk! (Nem csak Iz rá el né -
pe gon dol ko dott így, de így gon dol -
ko dik a mi né pünk is.) Nem fi gye lünk
oda, hogy Is ten mit mond! Nem va -
gyunk kí ván csi ak tör vé nye i re és elő -
írá sa i ra, mert azo kat már ide jét -
múlt nak tart juk! A ma gunk tör vé nyei
sze rint kí vá nunk él ni! Ele günk van

ab ból, hogy min dig csak en ge del mes -
ked ni kell! És kez dő dik a pa nasz ára -
dat, hogy megint mi lyen drá ga lett ez
meg az, és már elő re fé lünk, hogy mit
hoz a hol nap. És szé pen sor ban oda
ju tunk, mint a pusz tá ban ván dor ló
nép. Sem mi nem jó úgy, ahogy van.
Minden nek Mó zes az oka meg Is ten
– mond ták egy kor! Minden nek más
az oka, csak mi ma gunk nem –
mond juk ma!

Masszá nál és Me ri bá nál Is ten pe -
res ke dett a né pé vel. Eze ken a he lye -
ken oá zi sok vol tak. Jog ese te ket vizs -
gál tak ki itt, ame lye ket is ten íté let út -
ján dön töt tek el. A nép nek ele ge
volt már a ván dor lás ból, szom ja sak,
éhe sek, fá rad tak vol tak. Is ten, bár
bosszan tot ta őt a nép vi sel ke dé se,
még is meg en ged te Mó zes nek, hogy
vi zet fa kasszon a szik lá ból. De Is ten -
nek is ele ge lett be lő lük. A ke mény -
szí vű, gő gös, fenn hé já zó, is ten te len
em be rek nek nem en ged te meg, hogy
be men je nek a tej jel és méz zel fo lyó
föld re. Hi á ba ván do rol tak negy ven
évig! Hi á ba me ne kí tet te meg őket Is -
ten ide gen né pek tá ma dá sa i tól, éh -
ség től, mér ges kí gyók tól, szom jú -
ság tól, még sem hall gat tak rá, és sem -
mi be vet ték a sza vát!

Íme, itt van a le he tő ség! Ma, most,
ami kor az Úr sza vát hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg szí ve te ket, mint az
a nép tet te! Ad dig, amíg tart a ma, ne
te gye tek úgy, mint ha sü ke tek vol ná -
tok! A sü ket ség ből el kell jut ni az Úr
sza vá nak meg hal lá sá ig! 

Jé zus a mag ve tő pél dá za tát is ez -
zel fe je zi be: „Aki nek van fü le a hal -
lás ra, hall ja!” (Lk 8,4–15) Aki nem ér -
ti az Úr sza vát, az kér dez zen utá na,
ér dek lőd jön! Lesz olyan is, aki lát
ugyan, de nem fog ja fel, hall ugyan,
de nem ér ti meg, mert a szí ve ke -

mény és gő gös ma radt. De aki nél jó
föld be esett a mag, az Is ten igé je, an -
nál száz szo ros ter més vár ha tó.

Szük ség van te hát a ta laj elő ké szí -
té sé re: nem csak a ter mé szet ben,
ha nem a sa ját szí vünk ben is. A ter -
mő ta laj nál jó, ha té len át fagy. Az
em ber szív eb ben kü lön bö zik a ter -
mő föld től. Ezért jól tesszük, ha
meg vizs gál juk a szí vün ket: nem fa -
gyott-e be? Nem let tünk-e ér zé ket -
le nek más gond já ra? Ész re vesszük-
e gyer me ke ink és uno ká ink ma gá -
nyos sá gát? Szí ve sen tö rő dünk-e há -
zas tár sunk kal, szü le ink kel? Vagy
egy sze rű en azt mond juk: ve lünk se
tö rő dik sen ki! (Ta lán még Is ten ről is
ezt gon dol juk?)

Na gyon sok szen ve dést okoz nak
kör nye ze tük nek a kő szí vű ek vagy
jég szí vű ek. A zsol tár ból azt hall juk,
hogy még Is ten nek is nagy fáj dal mat
je lent ez. Ő min dent meg tesz azért,
hogy az em ber érez ze az ő sze re te tét,
de az em ber úgy tesz, mint ha ezt
nem ven né ész re. Va kok, sü ke tek, ér -
zé ket le nek le szünk ak kor, ha a szí -
vünk kő ke mény. Is ten vá la sza az:
mi vel az em ber nem tud meg sza ba -
dul ni sa ját bű ne i től, el küld te egy szü -
lött Fi át, hogy ő sza ba dít sa meg a vi -
lá got bű ne i ből. Is ten fél tő sze re te te,
Jé zus en ge del mes ál do za ta a ke resz -
ten és a Szent lé lek hi tet éb resz tő
mun ká ja ol vaszt gat ja a jég szí ve ket.

Tud juk, hogy Is ten tü rel me hosszú,
sze re te te nagy, és ezért né ha fe sze get -
jük en nek ha tá ra it. Fé lünk at tól,

hogy le sújt ránk ha rag ja és íté le te,
még sem vál toz ta tunk bű nös élet -
mó dun kon. A zsol tár ban Is ten fi gyel -
mez tet, hogy bi zony fel ger jed het
ha rag ja. „Meg is es küd tem ha ra gom -
ban, hogy nem me het nek be a nyu ga -
lom he lyé re!” A nyu ga lom he lye ak -
kor a Ká na án volt, de szá munk ra már
egy má sik, nem ide ig va ló or szág az,
amely nek el nye ré se vagy el vesz té se
a tét. 

Na gyon fon tos, hogy ide jé ben
meg hall juk a meg té rés re hí vó sza va -
kat. Is ten ez zel meg akar óv ni ben -
nün ket a pusz tu lás tól, és meg akar -
ja mu tat ni a he lyes utat is. A 95. zsol -
tár ar ra ta nít, hogy ak kor tesszük a
leg job ban, ha az Úr sza vá ra fi gye lünk,
és min de nért há lát adunk ne ki. Aho -
gyan a zsol tár ele jén ol vas suk: a hí -
vő em be rek cso port ja ott tér del Is ten
előtt, bol do gan ad há lát ne ki, és
min den rend ben megy to vább. Min -
den ki tud ja, hol a he lye.

A „ma” és a „most” nem azt su gall -
ja, hogy fék te le nül él vezd csak a
mát, most te gyél meg min den bo -
lond sá got, amíg fi a tal vagy, ne tö rődj
a hol nap pal! Sem a fe le lőt len ség re,
sem a meg gon do lat lan ság ra nem ta -
nít Is ten igé je. Sok kal in kább ar ra,
hogy nyi tott és ér dek lő dő szem mel
és fül lel hall gas suk Is te nünk út mu -
ta tá sát, aki nem akar ja a bű nös em -
ber ha lá lát, ha nem hogy meg tér -
jünk és él jünk.

Há la Is ten nek, még tart a ma,
még tart a ke gyel mi idő, ami kor
még hall gat hat juk Is ten igé jét. Ugye
nem va gyunk sü ke tek? Ugye be sze -
ret nénk jut ni a nyu ga lom he lyé re?

Jé zus sza vai buz dí ta nak min ket.
Ha már van fü lünk, ak kor hall juk is
meg, mit mond a Lé lek!

g Kos kai Er zsé bet

H AT VA NAD VA SÁR NAP  Z S OLT 95,111 

„Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!”
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Fo gadd el ezt a fi gyel mez te tést:
bár mi lyen jól is me red is az igét, sőt
a mes te rek mes te re is le hetsz, ak kor
is ál lan dó an a sá tán or szá gá ban élsz.
Az pe dig nem nyug szik sem éj jel,
sem nap pal, ha nem kör nyé kez té ged,
hogy szí ved ben hi tet len sé get és go -
nosz gon do la to kat éb resszen az ed -
dig fel so rolt és min den más pa ran -
cso lat el len. Is ten igé jé nek ezért
min dig szí ved ben, aj ka don és fü -
led ben kell hang za nia.”

d Lu ther Már ton: Nagy ká té
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

Sze re tő mennyei Atyánk! Kö szön jük
ígé re te det, hogy min den kor bát ran
eléd lép he tünk imád sá ga ink kal. Ké -
rünk, hall gasd meg kö nyör gé sün ket!

Urunk, ha a vi lág ese mé nye i re, a
for ron gá sok ra és a vé res meg tor lá sok -
ra te kin tünk, meg kell lát nunk, mi lyen
sok min den ré mí ti az em be rek szí vét.
Tud juk, hogy te nem csak meg te rem -
tet ted, de min den kor meg is tar tod vi -
lá gun kat és az egész em be ri sé get.
Ké rünk, hogy ol tal ma zó ke zed del
mun kál kodj ott, ahol az erő szak és az
el va kult ha ta lom vágy ár nya ve tül rá
egész né pek min den nap ja i ra. Te adj
böl cses sé get és tisz tán lá tást azok -
nak, akik re a ha ta lom gya kor lá sát
bíz tad. Ta nítsd meg a né pek po li ti kai
és gaz da sá gi ve ze tő it, ho gyan hoz hat -
nak fe le lős, ne ked tet sző dön té se ket.

Kö nyör günk sok seb től vér ző ma -
gyar né pün kért. Ké rünk, adj gyó gyu -
lást a tár sa dal mi fe szült sé ge ink re, az
itt élő em be rek egy re so ka so dó te sti-
lel ki ba ja i ra. Se gíts, hogy lá zas út ke -
re sé sünk köz ben meg ta lál juk azt az
utat, ame lyet te je löl tél ki szá munk ra.

Há lát adunk ne ked egy há zun kért,
hogy le ge lőd nyá já vá tet tél min ket
sze re tett Fi ad, a jó pász tor ál tal.
Meg kell, hogy vall juk előt ted ag go -
dal mun kat az egy re in kább meg fo -
gyat ko zó és el öre ge dő gyü le ke ze -
tek lát tán. Ké rünk, ve zé reld Szent lel -
ked del a pász to ro kat és a kö zös sé gek
ve ze tő it, hogy igé det ne csak sza vak -
kal, de egész éle tük bi zony ság té te lé -
vel hir des sék. Te adj nö ve ke dést az
így el ve tett mag vak nak, hogy mi nél
több em ber el jus son Krisz tus meg -
is me ré sé re, és éle tük sok gyü möl csöt
te rem jen a te di cső sé ged re.

Gon dos ko dó sze re te ted re bíz zuk
mind azo kat, akik ter he ket hor doz -
nak. Ké rünk, légy a be te gek gyó gyí -
tó ja, a ma gá nyo sak úti tár sa, a gyá szo -
lók vi gasz ta ló ja és a hal dok lók re -
mény sé ge. Állj min den szen ve dő
test vé rünk és em ber tár sunk mel lé, és
min ket is in díts el a kö zöt tük vég zett
szol gá lat ra. Se gíts, hogy ne le gyünk
kö zöm bö sek, ami kor má sok hi ányt
szen ved nek ru há ban, éle lem ben vagy
jó szó ban. Hadd le gyünk Jé zus nyom -
do kán ha lad va mi is sze re te ted kö ve -
tei a rá szo ru lók kö zött.

Kö szön jük, Urunk, hogy Jé zus
Krisz tust sza ba dí tá sunk kő szik lá já -
vá tet ted, és hogy er re a szik la szi lárd
alap ra épít het jük az éle tün ket. Ne en -
gedd, hogy csak egy perc re is el fe lejt -
sük, mi lyen árat fi zet tél ér tünk, és
hogy a ti e id va gyunk. Őrizz meg
min ket mennyei or szá god szá má ra,
és ve zé relj a fe léd vi vő úton Jé zus
Krisz tus kö ve té sé ben. Ámen.

Oratio
œcumenica
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É GTÁJOLÓ

Rovatunk – kivételesen –
lapunk 9. oldalán olvasható.

Az ér de kes és ta nul sá gos elő adás
után há rom in téz mény ala pí tá sá nak
ter ve ke rült a zsi nat elé. El ső ként egy
több cé lú bu da pes ti ok ta tá si in téz -
mény ala pí tá sá nak le he tő sé gé ről,
majd két óvo da ala pí tá sá ról tár gyal -
tak a kül döt tek: a Me ző be rény I.
ke rü le ti egy ház köz ség né met nem ze -
ti sé gi óvo dát kí ván in dí ta ni, a veszp -
ré mi egy ház köz ség pe dig – Öröm hír
né ven – evan gé li kus ke resz tény óvo -
dát. Mi u tán mind két in téz mény or -
szá gos fenn tar tá sú, a zsi nat tu do má -
sul vet te a két in téz mény in du lá sát.

Az ülés szak vé gé re ma radt az
egyik leg faj sú lyo sabb té ma, még pe -
dig egy há zunk költ ség ve té si tör vé -

nyé nek tár gya lá sa. Saj nos a fe gyel me -
zet len zsi na ti ta gok mi att a gré mi um
ép pen a költ ség ve tés vi tá já nál ke rült

a sza va zat ké pes ség szé lé re, és kis
hí ja volt csak an nak, hogy – ha tá ro -
zat kép te len ség mi att – ne le gyen
költ ség ve té se egy há zunk nak. Vé gül

a sza va zat ké pes sé get egy zsi na ti pót -
tag gyors be hí vá sá nak kö szön he tő -
en si ke rült meg őriz ni és meg ej te ni a
költ ség ve tés vég sza va zá sát. 

A költ ség ve tést elő ter jesz tő Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő el mond -
ta, hogy a pol gá ri kor mány egy ház po -
li ti ká ja még ki csit bi zony ta lan, ezért
egy há zunk költ ség ve té sé ben is van né -
mi bi zony ta lan ság. Az bi zo nyos, hogy
idén is szi go rú gaz dál ko dás ra van
szük ség. Egy há zunk 2011. évi költ ség -
ve té sét az or szá gos szám ve vő szék ki -
egyen sú lyo zott nak mi nő sí tet te, és az
elő ter jesz tő vel együtt el fo ga dás ra ja -
va sol ta. Ez meg is tör tént – a zsi nat a
költ ség ve tést egy han gú lag, negy ven
igen sza va zat tal hagy ta jó vá.

g Kiss Mik lós

El fo ga dtatott egyházunk költ ség ve té se

b Az idén két száz hu szon öt éves
nyír egy há zi Nagy temp lom ban
a víz ke resz ti ün nep kör utol só
dél előtt jén a föld szin ti pad so ro -
kat tel je sen meg töl töt ték a vá ros
és a kör nye ző bo kor ta nyák –
Kál mán há za, Fel sős ima, Pe tő fi -
ta nya, Bá lint bo kor, Man da bo kor
– evan gé li ku sai. Nagy öröm mel
ad tak há lát Is ten nek azért, hogy
új ra négy pa ró kus lel ké sze van a
múlt ban so kat tűrt, szen ve dett,
de hi té hez hű ma radt lu the rá nus
tir pák ság mai utó da i nak. Zsar -
nai Krisz ti ánt, a há rom és fél éve
itt szol gá ló be osz tott lel készt
Sztan kó Gyön gyi, a Haj dú-Sza -
bol csi Egy ház me gye es pe re se
ik tat ta gyü le ke ze ti lel ké szi hi va -
ta lá ba.  Az egyházközség pa ró -
kus lel ké szei nek sorában ő a
negy  ven ha to dik.

A li tur gi á ban dr. Ko vács Lász ló At ti -
la, a he lyi gyü le ke zet igaz ga tó lel ké -
sze és Győ ri Já nos Sá mu el pest er zsé -
be ti lel kész mű kö dött köz re – Zsar -
nai Krisz ti án még teo ló gus hall ga tó -
ként az ő men tor sá ga alatt vé gez te
ha tod évét. 

Ik ta tó ige hir de té sé ben az es pe res
a meg hí vó ban sze rep lő ige vers alap -
ján szólt: „…akik az Úr ban bíz nak,
ere jük meg újul…” (Ézs 40,31) „Légy Is -
ten em be re, hír nö ke, erő sítsd jó sá gos
sze re te té vel ne héz sé gek kö zött élő
em ber tár sa in kat, építsd egy há zát Jé -

zus di cső sé gé re!” – mond ta Sztan kó
Gyön gyi a fi a tal lel kész nek. 

A lel ké szi meg hí vó le ve let Né meth
Lász ló né, a kör zet fel ügye lő je és Ve -
c zán Zol tán össz gyü le ke ze ti fel ügye -
lő ad ta át az es pe res nek. (A gyü le ke -
zet köz gyű lé se még a múlt év ben
hív ta meg – egy han gú lag – Zsar nai
Krisz ti ánt a pa ró kus lel ké szi hi va tal -
ba.) A Con fir mát hu szon há rom Lu -

ther-ka bá tos lel kész éne kel te, majd az
újon nan be ik ta tott lel ki pász tor hir det -
te Is ten igé jét Ézs 40,29–31 alap ján. 

Ez a nap mér föld kő a lel kész és a
gyü le ke zet éle té ben is – ál la pí tot ta
meg –, ám mi ként ed dig, ez után is
csak a meg fe szí tett Krisz tust s az Úr
ked ves esz ten de jét akar ja hir det ni és
vi gasz tal ni, bá to rí ta ni a gyü le ke ze tet
Is ten igé jé vel: akik az Úr ban bíz nak,
fut nak, és nem fá rad nak el. Fel ele ve -

ní tet te, hogy fel szen te lé sük kor is
ezek kel az igék kel küld te ki őt és fe -
le sé gét, Zsar na i né Ur bán Nó rát dr.
Fa bi ny Ta más püs pök: Vi gasz tal já tok
a nyír egy há zi gyü le ke ze tet, és hir des -
sé tek az Úr evan gé li u mát!

A gyü le ke ze ti ének ka ri és a zá ró ol -
tá ri szol gá lat után rö vid temp lo mi
köz gyű lés kö vet ke zett, ame lyen jegy -
ző könyv ben rög zí tet ték a be ik ta tás

té nyét, és kö szön té sek hang zot tak el.
Vé gül az es pe res min den je len lé vőt
sze re tet ven dég ség re hí vott az evan -
gé li kus is ko la temp lom mal szem -
ben lé vő dísz ter mé be, ahol foly ta tód -
tak a kö szön té sek, és fi nom ebéd vár -
ta a nagy szá mú ün nep lő gyü le ke ze -
tet. (Az is ten tisz te let tel jes hang -
anya ga el ér he tő a tu dó sí tó hon lap ján:
ga ra inyh.hu.)

g Ga rai And rás

A negy ven ha to dikkal újra négyen
Parókus lelkészt iktattak Nyíregyházán

f Folytatás az 1. oldalról

Melanchthon Budakeszin
Az Ágostai hitvallás szerzőjének, Philipp Melanchthonnak a munkásságáról
hall gathatták meg dr. Ittzés Gábor egyetemi docens előadását feb ru ár 17-én,
csütörtökön a Budakeszi Protestáns Kör tagjai.

g Mészáros Gábor felvétele

A kez dő áhí tat után Ral ston Def fen -
baugh – egyéb ként az Ame ri kai
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház tag -
ja – kö szön töt te az egy be gyűl te ket.
Ér dek lő dés sel hall gat ta azo kat a rö -

vid be szá mo ló kat, ame lyek az em -
lék bi zott ság kü lön bö ző mun ka ága -
i nak egy év alatt el ért ered mé nye it,
il let ve to váb bi ter ve it fog lal ta össze.
Az em lék bi zott ság tag jai is hall hat -
tak ar ról, mi lyen stra té gi ai ter vek kel
ké szül az LVSZ a re for má ció kez de -
te öt szá za dik év for du ló já nak meg -
ün nep lé sé re.

A dél előtt to váb bi ré szé ben a na -
pi rend ben meg je lölt pon to kat vet ték
sor ra a részt ve vők. Így szó esett
könyv ki adás ról, ze nei el kép ze lé sek -
ről, pá lyá za tok ról, va la mint el ké szí -
tet ték a re for má ci ói em lék bi zott ság
2011-es költ ség ve té si ter vét is. Az ülés
ke re té ben el fo gad ták a Ba lás Gyu la
és Kon dor Csil la ál tal ko ráb ban be -
ter jesz tett és a mos ta ni al ka lom ra
pon to sí tott lo gó t. Ez a logó fogja kí -
sér ni az ötszáz éves jubileum alkal -

má ból meg ren dezendő programokat,
megjelentetendő kiadványokat.

Az ülés zá ró ak kord ja ként újabb
ven dé gek ér kez tek a Szi lá gyi Er zsé -
bet fa so ri szék ház ba. Man ga si Si -
homb ing ko ráb bi bu da pes ti in do néz

nagy kö ve t és kí sé rői tisz tel ték meg
az al kal mat – Ing grid Ros ali na, az új
in do néz nagy kö vet má sod tit ká ra,
Fal Be á ta, a tol mácsolásban se géd -
ke ző nagykövetségi munkatárs és

Deb re ce ni Ist ván nyu gal ma zott nagy -
kö vet. 

Man ga si Si homb ing ne ve ha zánk
szá mos evan gé li kus gyü le ke ze té ben
is me rő sen cseng, hi szen több mint
há rom éves it te ni hi va ta li mun ká ja
mel lett öröm mel vál lalt egy há zi elő -
adá so kat és ta lál ko zó kat az or szág
bár mely pont ján. Min dig öröm mel
val lott hi té ről és evan gé li kus hát te -
ré ről, va la mint az el sők kö zött tá mo -
gat ta az ár víz so rán meg ron gá ló -
dott sa jó ka zai pa ró kia fel újí tá sát is.
Az em lék bi zott sá gi ülés részt ve vői ér -
de kes elő adást hall hat tak tő le Lu the -
rá nus egy há zak In do né zi á ban: ered -
mé nyek és ki hí vá sok cím mel. 

A Ma gyar or szág ról ha ma ro san
ha za té rő dip lo ma tá nak – az ál ta la
egy há zunk szá má ra nyúj tott szel le mi
és anya gi tá mo ga tás el is me ré se ként

– egyházunk Pró nay Sán dor-em lék -
pla ket tjét adta át Fa bi ny Ta más püs -
pök, il let ve egy 17. szá za di magyar
nyelvű Bib lia ha son más ki adá sá val
aján dé koz ta meg. 

g Bo da Zsu zsa

Re for má ci ói em lék bi zott sá gi ülés
kül ho ni ven dé gek kel

Gen fi szol gá lat
Az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak Köz -
pon ti Bi zott sá ga feb ru ár 16. és 22.
kö zött a gen fi öku me ni kus köz pont -
ban tartotta – másfél évenként össze -
hí vott – ülé sét. Az idei mun ka ér te kez -
le ten egy há zun kat Gáncs Pé ter püs pök
kép vi se lte, aki 19-én, szom ba ton dél -
után a gen fi ma gyar pro tes táns gyü -
le ke zet bib lia órá ján is szol gált. Az al -
ka lom nak a – negy ven ezer kö te tes –
gen fi ma gyar könyv tár adott ott hont.
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b Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott sá gá nak leg utób bi, feb ru ár 16-i
ülé sét mint egy ke ret be fog lal ta Ral ston Def fen baugh-nak, a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) fő tit kár he lyet te sé nek, va la mint Man ga si
Si hom bing nak, az In do néz Köz tár sa ság volt bu da pes ti nagy kö vet ének
és kí sé rő i nek lá to ga tá sa. A ha zá já ba ha ma ro san vissza té rő ba tak evan -
gé li kus dip lo ma tá nak egy há zunk ne vé ben Fa bi ny Ta más püs pök Pró -
nay Sán dor-em lék pla ket tet adott át az észa ki püs pö ki hi va tal ban meg -
tar tott ülé sen.
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A csí pős szél, a szál lon gó hó el le né -
re is meg áll tak a já ró ke lők a bé csi Do -
nau ci ty-temp lom be já ra tá nál feb -
ru ár 17-én, csü tör tö kön ko ra dél után.
A ka pu előtt két egye te mis ta fi a tal iz -
zí tott egy kar dot a tűz ben, hogy az -
tán az ül lőn ka pá kat ko vá csol ja nak
be lő le. E jel ké pes cse le ke det je le ní -
tet te meg a né zők sze me lát tá ra a Mi -
ke ás pró fé tá ra bí zott ígé re tet a bé ke
kor sza ká ról: „Kard ja ik ból ka pá kat
ko vá csol nak, lán dzsá ik ból met sző ké -
se ket. Nép nép re kar dot töb bé nem
emel, ha da ko zást töb bé nem ta nul -
nak.” (Mik 4,3–4) Így in dult a Bé ke -
hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű ren -
dez vény so ro zat auszt ri ai köz pon ti
ün nep sé ge.

A sta fé tát a ba jo rok tól vet ték át
oszt rák test vé re ink. Feb ru ár ban ők
szen tel ték is ten tisz te le ti, bib lia órai al -
kal ma i kat az ar ról va ló meg em lé ke -
zés nek, hogy vi lá gunk ban, ahol egy -
re ter jed az erő szak, Is ten né pé re a
bé ke te rem tés szol gá la ta bí za tott. A
Bécs ben tar tott köz pon ti ren dez vé -
nyen kü lön fé le egy há zi szer ve ze tek
mu tat ták be, ho gyan mun kál kod -

nak az erő szak men tes ség kul tú rá já -
nak meg te rem té sén is ko lák ban, me -
ne kül tek és ra bok kö zött, ro mapasz -

to rá ci ó ban, pros ti tu ál tak lel ki gon do -
zá sa so rán.

A zá ró is ten tisz te le ten dr. Mi loš
Klá tik, Szlo vá kia evan gé li kus el nök-
püs pö ke vet te át – stíl sze rű en – a ha -
jó la pá tot, je lez ve, hogy a „bé ke hul lá -
mok” terjednek to vább. Már ci us 20-

án a Du na part ján fek vő Ko mar nó -
ban ke rül sor a ren dez vény so ro zat
kö vet ke ző al kal má ra.

Áp ri lis ban Ma gyar or szág lesz a há -
zi gaz da. Nagy szer dán, áp ri lis 20-án es -
te 6 órai kez det tel ke rül sor ar ra a „bé -
ke hullámos” is ten tisz te let re, amely re
már most sze re tet tel hív nak és vár nak
min den test vért a ha zai szer ve zők.

g B. Pintér Márta felvétele

Bé ke hul lá mok Bécsben

Az or szág be mu ta tá sá ra ké szül ve
ki sebb faj ta köz vé le mény-ku ta tást
vé gez tem is me rő se im kö zött, hogy
va jon mi jut eszük be Chi le ne vé nek
hal la tán. A föld ren gé se ken és a bá -
nyá szok cso dá la tos sza ba du lá sán túl
az idő seb bek szin te ki vé tel nél kül Au -
gus to Pi no chet tá bor nok ne vét em -
lí tet ték, aki kö zel ti zen hét éven át ve -
zet te dik ta tó ri kus esz kö zök kel az
or szá got, és tar tot ta ret te gés ben a né -
pet. Ural ma alatt ka to nái 2115 em bert
öl tek meg, il let ve kö zel har minc -
ezer em bert kínoztak meg.

Chi le az utób bi év ti ze dek ben so kat
szen ve dett. Nem csu pán a ter mé -
sze ti ka taszt ró fák súj tot ták né pét,
ha nem a tör té ne lem, a kö zel múlt po -
li ti kai vi ha rai is. Az ima nap li tur gi á -
já ban az asszo nyok nem vé let le nül je -
löl ték meg fel ol va sás ra szánt ige sza -
kasz ként Il lés pró fé ta
és a sa rep tai öz vegy -
asszony tör té ne tét. Em -
lék szünk rá: az anya fát
gyűj tött, hogy az utol só
le pényt még meg süt -
hes se ma gá nak és a fi á -
nak. Szer te az or szág -
ban éh ín ség volt. Ná la is
már csak egy adag liszt
akadt a cse rép fa zék ban.
Ek kor ta lál ko zott a pró -
fé tá val, aki en ni va lót
kért tő le. Mi cso da bá -
tor ság és hit kel lett ne -
ki ah hoz, hogy az utol -
só ke nye rét oda mer je
ad ni! Az tán na pon ta át -
él het te a cso dát: a lisz -
tes fa zék és az ola jos -
kor só nem ürült ki.

Chi lé ben az is te ni
gond vi se lés nek ezt a va ló sá gát él ték át
az em be rek a Pi no chet-re zsim alatt.
Ott is öz vegy asszo nyok ka rol ták fel a
bör tön be jut ta tot tak csa lád ját. Ők
lát ták el az ár vá kat éle lem mel, ke nyér -
rel, és meg ta pasz tal ták: az a ke vés,
ami jük van, elég sé ges. So kan ál lít ják,
hogy ez az el szánt ság, egy más meg -
se gí té se, a ba jok kal szem be ni ko nok
el len ál lás já rult hoz zá ah hoz, hogy a
Pi no chet-rend szer bu ká sa után az
or szág fel emel ke dett. 

A Ki te kin tő.hu in ter ne tes új ság
2009-ben ezért ír ha tott így: „A
»rend szer vál tás« óta az or szág gaz -

da sá ga me re de ken nö vek szik, és
egy re na gyobb Chi le re gi o ná lis sze -
re pe is.” A Pi no chet-re zsim bu ká sa
után, a po li ti kai lég kör eny hü lé sé vel
el há rult a kül föl di tő ke be fek te té sek
elő li aka dály. A nö ve ke dés 1990-től
rend sze re sen évi öt szá za lék fe let ti,
gyak ran hét-nyolc szá za lé kos volt.
Ezen az ala pon meg va ló sul hat tak
azok a tár sa dal mi-szo ci á lis jel le gű in -
téz ke dé sek, ame lyek nyo mán szá mos
chi lei pol gár éle te je len tő sen jobb ra
for dult, kö rül be lül egy mil lió la kos
„emel ke dett” a sze gény sé gi kü szöb

fö lé, és a chi lei élet szín vo nal át la ga a
leg ma ga sabb lett Dél-Ame ri ká ban.

A gaz da ság egyik leg in kább ex -
port ké pes ága za ta a bá nyá szat ma -
radt. Chi le to vább ra is vi lág el ső a réz -
érc bá nyá sza tá ban; a nyersanyag
rész ben érc, rész ben ko hó réz for má -
já ban ke rül ex port ra. Ta lán még a
réz nél is fon to sabb a sa lét rom bá nyá -
sza ta és ex port ja, amely nek pi a cán az
or szág egyed ural ko dó. Vi lág el ső még
a mo lib dén ér cé nek ki ter me lé sé ben
is, ezen kí vül bá nyász nak még ne mes -
fé me ket és ko bal tot. A gaz da ság szá -
mot te vő ne héz ipar ral büsz kél ked het,

amely nek a fen tebb fel so rol ta kon
kí vül né mi szén, vas érc és ví zi ener -
gia je len ti a bá zi sát.

A me ző gaz da sá ga olyan erős,
hogy ké pes a tel jes or szá got el lát ni
élel mi szer nö vé nyek kel, bi zo nyos
ter mé ke ket pe dig még ex por tál is. A
fi nom chi lei bo rok szá mos faj tá ja fe -
dez he tő fel Ma gyar or szág leg hét köz -
na pibb be vá sár ló köz pont ja i nak pol -
ca in is. A ta valy ja nu á ri föld ren gés
sok kárt oko zott a sző lős ker tek -
ben. Szá mos bor gaz da ság nak új ra
kel lett kez de nie a nö vé nyek te le pí -
té sét, a gé pek be szer zé sét. „Bor -
zasz tó volt néz nem, ho gyan nye li el
a föld a hor dó i mat. Két és fél mil lió
li ter bor lett a föld ren gés mar ta lé ká -
vá.” Pab lo Mo ran de gaz da sza va it a
The Wa shing ton Post cí mű na pi lap
egyik tu dó sí tó ja je gyez te fel né hány

hét tel a ka taszt ró fa után, majd hoz -
zá tet te: „De Pab lo báty já nak észa -
kabb ra fek szik egy ki sebb gaz da sá -
ga, az sér tet len ma radt.”

Ez utób bi mon dat fel idé zi az öt ezer
em ber meg ven dé ge lé sé nek tör té ne -
tét, amely az idei ima nap pré di ká ci -
ó já nak alap igé je. A ta nít vá nyok ott is
szám ba ve szik az adott sá go kat: öt ke -
nye ret tud nak fel mu tat ni és két ha lat.
A hely zet em be ri leg re mény te len,
de ami kor hit tel meg oszt ják, ami jük
van, ál dás lesz be lő le. Ti zen két ko sár
te lik meg a ma ra dé kok kal.

g B. P. M.

K É SZ Ü LÜNK A NŐK M ÁR C I US 4I  VI  L ÁG IM A NAP JÁ R A

Ko nok re mény ség

b Az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) feb ru ár 19-én
tar tot ta csen des nap pal egy be kö -
tött köz gyű lé sét Bu da pes ten, a
De ák té ri gyü le ke zet nagy ter mé -
ben. Mi vel az Eu ró pai Unió a
2011-es esz ten dőt az ön kén tes -
ség évé nek nyil vá ní tot ta, szin te
ma gá tól adó dott en nek a szom -
ba ti együtt lét nek a té má ja:
Misszió és ön kén tes ség.

El ső ként a nyi tóáhí ta tot tar tó Gerő -
fi né dr. Bre bovsz ky Éva, a ven dég lá -
tó gyü le ke zet lel ki pász to ra szó lí tot -
ta meg az egy be gyűl te ket. A Szent -
írás ból Ézsa i ás el hí vá sá nak tör té ne -
tét ol vas ta fel, és a pró fé tát
szel le me sen az el ső bib li ai
ön kén tes nek ál lí tot ta be. 

Ézsa i ás sok min den ben
pél dá ja le het az Is ten ügyé -
ben ma fá ra do zó mun ka -
tár sak nak. Ab ban, aho gyan
a temp lom ban, az Úr kö zel -
sé gé ben élt. Ez a tör té net
ugyan is nem Ézsa i ás meg té -
ré sé nek a le írá sa, ha nem ar -
ról szól, ho gyan en ged te a
pró fé ta, hogy szol gá la ta, kül -
de té se új irányt ve gyen. Is ten
szent sé gé nek és ön ma ga el -
ve szett ál la po tá nak fel is me -
ré sén túl ugyan is nyi tot tá
vált ar ra, hogy má sok nak
hir des se az Úr üze ne tét, még
ha ez kel le met len volt is,
hi szen az íté let sza vát kel lett
szól nia – mond ta Gerő fi né
Bre bovsz ky Éva. A bib li kus ön kén tes -
ség a lel kész nő sze rint te hát azt je len -
ti, hogy a hí vő em ber ar ra a szol gá -
lat ra mond igent, ame lyet Is ten je löl
ki a szá má ra.

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nö ke, a nap fel kért elő adó ja elő ször
ar ról be szélt, hogy mi lyen mo rá lis
vál ság ban van nak az eu ró pai tár sa -
dal mak. Nem vé let le nül van szük sé -
ge en nek a lel ki leg be teg kon ti nens -
nek – ahol az em be rek ki áb rán dul -
tak, ér ték vesz tet tek – a ci vil szer ve -
ze tek út mu ta tó szol gá la tá ra. Az egy -
ház ma ga is fel fog ha tó ilyen ci vil szer -
ve zet ként, ahol az ön kén tes ség el ve
év szá za dok óta is mert. A pres bi te rek
vagy a kü lön bö ző szol gá ló cso por tok
min dig is el len szol gál ta tás nél kül
mun kál kod tak a gyü le ke ze tek ben.
Ma azon ban még in kább tu da to sí ta -
ni kell, hogy az egy há zak nem pros -
pe rál hatnak a mun ka tár sak be vo -
ná sa nél kül.

A rend szer vál tás óta kor lá tok és
kont roll nél kül vé gez het jük szol gá la -
ta in kat, de ép pen ezért meg is sza po -
rod tak a fel ada tok, ame lye ket a lel -
kész köz pon tú gyü le ke ze ti struk tú rá -
ban már nem le het el lát ni – mond -
ta Sze bik püs pök. Ő ma ga is a né met -
or szá gi Bré má ban megismert mo -
dellt kö vet ve in dí tot ta el ha zánk -
ban a gyü le ke ze ti mun ka társ-kép -
zést, amely nek egyik tan fo lya ma a
köz gyű lés órá i ban is folyt Pi lis csa bán. 

Hang sú lyoz ta az elő adó a bel -
misszi ói szol gá lat erő sí té sé nek fon -
tos sá gát, mert – mint mond ta – ma
már Eu ró pa vált új ra evan gé li zá lan -
dó te rü let té. Köz ben azon ban az
1947-ben meg je lent Misszi ói La pok
el ső szá má ból idé zett egy hol land
teo ló gust, aki a kül misszi ó val kap cso -
lat ban fo gal maz ta meg, hogy a
misszió nem fel adat, ha nem aján dék
és vi gasz ta lás, ame lyen ke resz tül Is -
ten erő sí ti a hi tün ket. Ez zel tá masz -
tot ta alá a püs pök azt az EK ME ál tal
is val lott né ze tet, hogy a har ma dik vi -
lág ban vég zett szol gá la tok jó té ko nyan

hat nak vissza a misszi ót tá mo ga tó
gyü le ke ze tek, kö zös sé gek hit éle té re.

A püs pök elő adá sa után ke rült
sor a köz gyű lés re. Az egye sü let elő -
ző évi szol gá la ta i ról, ter ve i ről Za lán
Pé ter, az EK ME vi lá gi el nö ke szá molt
be. A pénz ügyi zá rás és a költ ség ve -
tés el fo ga dá sa után – rö vid ebéd szü -
ne tet kö ve tő en – ke rült sor egy so -
kak ál tal rég óta várt prog ram pont ra,
He ung Sik Kim ko re ai lel kész be szá -
mo ló já nak meg hall ga tá sá ra.

A ma gát ma gya ro san Kim Pál nak
hí vó fér fi fe le sé gé vel, Ma ri ká val
együtt már több mint húsz esz ten de -
je él Ma gyar or szá gon. Név adó já -
hoz, az apos tol hoz ha son ló an ő is „sá -
tor ké szí tő” misszi o ná ri us, vagy is ci -
vil fog lal ko zá sá ból tart ja fenn négy -

ta gú csa lád ját. Mun ka után azon ban
a fi a ta lok közt szol gál. Ő ma ga el ső -
éves ma te ma ti ka sza kos hall ga tó -
ként ju tott hit re Ko re á ban, az óta
úgy ér zi, „adó sa a fi a ta lok nak, hogy
meg ossza ve lük a Krisz tus ról szó ló
öröm üze ne tet”.

El hí va tá sa után így lett a ma gyar -
or szá gi Di ák Bib li ai Kö zös ség ala pít -
vány (Cam pus Mis si on In ter na ti o nal)
lel ké sze. Még sem a ha zai szol gá la ta -
i ról szólt az egy be gyűl tek nek, ha nem
ar ról az éb re dés ről be szélt, amely
1907-ben in dult el ha zá já ban, az ak -
kor még egy sé ges or szág észa ki fe lén,
a mai Phen jan ban, s amely nek ered -
mé nye ként ma Dél-Ko rea la kos sá gá -
nak ne gye de ke resz tény. 

A Krisz tust kö ve tők szá ma Dél-
Ko re á ban to vább ra is gya rap szik.
Nem vé let le nül. Az éb re dé si idők óta
tö ret len hű ség gel jár nak a ke resz té -
nyek az úgy ne ve zett reg ge li ima al kal -
mak ra, ahol ha zá ju kért és a vi lág más
né pe i ért kö nyö rög nek ki tar tó an. Kim
meg lá tá sa sze rint a ko re ai gaz da ság
szár nya lá sa sem mi fé le kép pen sem
füg get len et től a lel ki meg úju lás tól,
ame lyet a hí vők „az új szív moz gal -
ma ként”, míg a po li ti ku sok „az új ka -
puk moz gal ma ként” em le get nek.
Hat van év vel ez előtt Ko rea az utol -
só előt ti he lyen állt a gaz da sá gi fej lett -
ség te kin te té ben. Ma a vi lág rang lis -
ta he te dik vagy nyol ca dik he lyén áll.
Elő ször az or szág lel ki egész sé gé vel
kell tö rőd nünk, vagy is az üd vös sé -
günk kér dé sé vel – fog lal ta össze
mon da ni va ló ját a lel kész –, s ak kor
meg ta pasz tal hat juk, hogy Is ten meg -
áld ja a gaz da sá gi éle tet is, ad egész -
sé ges csa lá do kat, erős tár sa dal mat.

Az al ka lom zá rá sa ként e so rok
író ja mint az EK ME lel ké szi el nö ke
– a He ung Sik Kim ál tal em lí tett reg -
ge li el csen de se dé se ken fel buz dul va
– az imád ság „ön kén tes” szol gá la tá -
ra bá to rí tot ta az egy be gyűl te ket.
Utalt a hét igé jé re: „Nem a mi tet te -
ink ben, ha nem a te nagy ir gal mad -
ban bíz va visszük eléd kö nyör gé se in -
ket.” (Dán 9,18)

g B. Pin tér Már ta

Fon tos sá gi sor rend
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Lu ther 1523-ban je len tet te meg For -
mu la Mis sae et Com mu ni o nis pro
Ecc le sia Wit tem ber gen si cí mű mű vét,
amely ben el ső ként kö zölt tel jes li tur -
gi kus ren det. A ma gyar nyel ven nap -
ja in kig (!) hoz zá fér he tet len köny vé -
ben a re for má tor nem öt let sze rű en
fér cel ge ti a li tur gi át, nem gyö kér te -
len új don sá go kat akar rá eről tet ni az
egy ház ra – aho gyan azt idő ről idő -
re lát hat juk a kü lön bö ző li tur gi kus re -
for mok ese té ben –, és min de nek előtt
eszé ben sincs az, hogy egy sze rű,
pu ri tán, mind össze ének lés ből és
ige hir de tés ből ál ló li tur gi át al kos son.
Nem is akar „al kot ni”, ha nem Krisz -
tus-köz pon tú vá re for mál ja az is ten -
tisz te le tet, mint aho gyan tet te ma gá -
val az egy ház zal is.

Lu ther la tin mi sé jé ben ben ne
lük tet az elő ző ezer öt száz év élő ke -
resz tény li tur gi á ja, an nak egész di -
na mi ká ja, hul lám zá sa, az egye te mes
egy ház át élt és át imád ko zott ősi
spi ri tu á lis kin cse. Meg re for mált mi -
se ez, amely ben ter mé sze tes mó don
meg ta lál ha tó min den ha gyo má nyos
elem, és minden nek ha tá ro zott irá -
nya van: nem az em ber ál do za tá ról,
val lá sos el szánt sá gá ról, igye ke ze té -
ről, ha nem Krisz tus pá rat lan, sem -
mi hez sem fog ha tó di cső sé gé ről ta -
nús ko dik. Fel épí té se a nyu ga ti ke -
resz tény ség meg szo kott mi se rend -
jét kö ve ti, így he lyet kap ben ne a be -
ve ze tő zsol tár (Int ro i tus), az „Uram,

ir gal mazz” imád ság (Ky rie), a „Di -
cső ség” (Glo ria a La u da mus te-
vel), a rö vid, ép pen tö mör sé gé ben
„ütős” kol lek ta imád ság, a Szent írás -
ból vett ol vas má nyok, az ige hir de -
tés, a Ni ce ai hit val lás. (Hi szen a
temp lo ma ink ban el ter jedt Apos to li
hit val lás nem a mi se, ha nem a ke -
resz te lés hit val lá sa!) 

Ma gá tól ér te tő dik, hogy a For -
mu la Mis saenek az úr va cso ra ün nep -
lé se, az os tyá ban és a bor ban je len lé -
vő Krisz tus sal va ló va ló di kö zös ség
át élé se, a szent ti tok előt ti alá za tos le -
bo ru lás is szer ves ré sze, egyik csúcs -
pont ja. Itt is a ha gyo má nyos ele mek -
kel ta lál ko zunk: az úr va cso rai li tur -
gia be ve ze té sé vel (Pra e fa tio), a ma -
gas ba emelt os tya és bor fe lett el -
hang zó sze rez te té si igék kel (Con -
sec ra tio), az Is ten szent sé gét ének lő
Sanc tusszal, az Úr tól ta nult imád ság -
gal (Pa ter nos ter), Is ten bé kes sé gé nek
hir de té sé vel (Pax), va la mint Krisz tus -
nak, Is ten bá rá nyá nak az éne ké vel
(Ag nus Dei).

El ter jedt kí ván ság nap ja ink ban,
hogy az is ten tisz te let – és egy ál ta lán
az egész egy há zi élet – olyan le -
gyen, hogy a mai kor em be re ott hon
érez ze ma gát ben ne. Má sok mind un -
ta lan va la mi lyen kü lön le ges él mé nye -
ket vár nak a temp lo mi al kal mak tól,
ame lyek ben nincs he lye a ha gyo -
mány nak. 2011-ben la tin nyel ven
mi sét tar ta ni – ez egy ál ta lán nem tű -

nik ott ho nos nak, idő sze rű nek, mo -
dern él ményt nyúj tó nak. A For mu -
la Mis sae ün nep lé se azon ban nem is
kor szel lem hez kö tött, tö ré keny ott -
ho nos sá got adott a részt ve vők nek,
ha nem ere de ti cél já nak meg fe le lő en
fel emel te a lel ke ket az egy ház Urá -
hoz, aki min den is ten tisz te le tün ket
a je len lé té vel szen te li meg, és te szi
idő től, hely től, em be ri ér zé sek től és
vé le mé nyek től füg get le nül jó ér te -
lem ben vett él ménnyé.

A zug lói temp lom ban ün ne pelt
For mu la Mis sae össze ál lí tó ja San da
An na ze ne aka dé mi ai hall ga tó volt,
aki a scho lát, a li tur gi kus kó rust is ve -
zet te, li tur gu sa ként pe dig Jor sits At -
ti la lel kész je lölt, il let ve e so rok író -
ja szol gált, aki nek – és sza bad jon
most az utol só gon do la to kat sze mé -
lyes val lo más sá for mál ni – vissza
nem té rő, szin te hát bor zon ga tó él mé -
nye volt a la tin mi se ce leb rá lá sa. És
nem  csak azért, mert egy mai evan -
gé li kus lel kész meg ha tó dik, ha pon -
to san úgy mi séz het, aho gyan a re for -
má tor tet te 1523-ban a wit ten ber gi
temp lom ban… Sok kal in kább azért,
mert ra ci o na liz mus sal át ita tott vi lá -
gunk ban, il let ve ide gen ha tá sok alatt
síny lő dő is ten tisz te le ti éle tünk ben
meg szok tuk, hogy min dent a jó zan
ész, az ér te lem, a köz ért he tő és min -
den mást hát tér be szo rí tó em be ri szó
fe lől kö ze lít sünk meg. A mi se, az is -
ten tisz te let, a li tur gia pe dig nem
ilyen. Nem is le het, hi szen ben ne
nem az em ber cse lek szik, ha nem
mennyei erők hat nak. Olyan erők és
olyan ese mé nyek, ame lye ket meg ér -
te ni ugyan nem le het, alá zat tal,
öröm mel és ámu lat tal cso dál ni azon -
ban igen.

Lu ther Már ton atyánk na gyon jól
tud ta ezt, és örök sé gül hagy ta ránk.
So ha nem ké ső te hát meg ta nul nunk
tő le új ra és új ra az is ten tisz te let tit -
kát. Fő leg, ha ép pen ség gel már az ide -
je is itt van.

Mert ez tény leg meg ér egy mi sét.
g Tu bán Jó zsef

Megért egy misét
b La tin nyel vű evan gé li kus mi se? El ső hal lás ra bi zony fá ból vas ka ri ka,

gro teszk és ab szurd mon dat. Hol ott az Ágos tai hit val lás ban mély meg -
győ ző dés sel val lot ták ele ink, hogy „a mi se meg ma radt ná lunk, és a
leg na gyobb áhí tat tal ün nep lik”. Ha zánk ban azon ban kü lön fé le, e he -
lyen nem rész le te zen dő tör té nel mi okok ból az el múlt két és fél év szá -
zad so rán ide gen be fo lyás ra tra gi ku san pu ri tán ná sze gé nye dett az evan -
gé li kus is ten tisz te let – és ezen az évek óta tar tó li tur gi kus re form ta -
lán még so ká ig nem tud majd ér dem ben vál toz tat ni. Ezen a hát té ren
bíz vást ne vez het jük tör té nel mi ese mény nek azt, hogy feb ru ár 3-án a
zug lói evan gé li kus temp lom ban – ze ne aka dé mi ai vizs ga ke re té ben –
egy ki sebb gyü le ke zet Lu ther la tin nyel vű, meg re for mált mi se rend -
je sze rint ün ne pel te az is ten tisz te le tet. 

Evan gé li kus di ák lett az
Eu ró pai Bi zott ság Ju ve -
nes Trans la to res el ne ve -
zé sű nem zet kö zi for dí tó -
ver se nyé nek ma gyar or -
szá gi győz te se. Ha zánk -
ban hu szon két kö zép is -
ko la di ák jai in dul tak az
erő pró bán; az el ső he lye -
zést Czen the An na, a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
12/b osz tá lyos ta nu ló ja sze rez te meg. 

A ver seny zők nek két óra állt ren -
del ke zé sük re, hogy írás be li for dí tá -
su kat el ké szít sék. Mind két nyelv -
nek az Eu ró pai Unió hi va ta los nyel -

vei kö zül kel lett ki ke rül -
nie. An na né met ről ma -
gyar ra for dí tott.

A ma gyar or szá gi győz -
tes – hu szon hét te het sé -
ges, ki vá ló ide gen nyelv-
is me ret tel ren del ke ző
fia tal ból ál ló nem zet kö -
zi cso port egyik tag ja -
ként – áp ri lis 6. és 8. kö -

zött brüssze li uta zá son és en nek ke -
re té ben díj át adó ün nep sé gen ve het
részt. A lá to ga tás so rán a fi a ta lok bi -
zott sá gi for dí tók kal is ta lál koz hat nak.

Anna tanára Sólyom Anikó.
d EvÉ let-in fó

A leg job ban for dí tott – brüssze li uta zást nyert

b Amint la punk ja nu ár 30-i szá má -
nak 6. ol da lán hí rül ad tuk, „a
Bib lia egy-egy rész le tét vi szik
szín re szol no ki kö zép is ko lá sok a
szín ház és a fi a ta lok kap cso la tá -
nak erő sí té sé re in dult, Ádá mok
és Évák ün ne pe cí mű ver sen gés
feb ru á ri prog ram já ban a he lyi
Szig li ge ti Szín ház ban”. A cél az,
hogy mi nél több ta nu ló is mer je
meg a szín ház bel ső vi lá gát, a
sze rep lés okoz ta iz gal mat és – jó
pro duk ció ese tén – a si kert. 

A kez de mé nye zés 2009-ben ver -
seny ként in dult. A di á kok ak kor Ma -
dách Im re Az em ber tra gé di á ja cí mű
da rab já nak egy-egy je le ne tét vi het ték
szín re. Az ér dek lő dés igen nagy volt,
s a jó pél da ra ga dós. Idén Za la eger -
szeg től Bé kés csa bá ig szá mos szín ház
tet te ma gá é vá az el gon do lást. 

Az öt let „szü lő ha zá já ban”, Szol no -
kon eb ben az esz ten dő ben a Bib lia
üze ne tét igye kez tek meg fo gal maz ni
a köny vek köny vé nek jel leg ze tes ré -
sze i ből ki in dul va. Ba lázs Pé ter szín -
ház igaz ga tó és Kiss Jó zsef mű vé sze ti
ve ze tő öt le te mö gé iga zi vá ro si össze -
fo gás te rem tő dött. En nek ré sze volt
az is, hogy a te ma ti ka ki dol go zá sá ra
a he lyi öku me ni kus lel kész kört kér -
ték fel. Itt kör vo na la zó dott, hogy a
csa pa tok egy-egy tar tal mi lag össze -
tar to zó ó- és új szö vet sé gi sza kaszt
kap nak. A fel adat nem volt egy sze -
rű: nyolc perc be kel lett össze sű rí te -
niük a mon da ni va lót. 

A nagy ki hí vás nem ri asz tot ta el a
ti zen öt részt ve vő in téz mény több
mint há rom száz di ák ját és a fel ké szí -

tő ta ná ro kat. Óri á si lel ke se dés sel,
nagy oda adás sal ké szül tek az elő adás -
ra hó na po kon át. És a si ker nem is
ma radt el. Hogy is ma rad ha tott vol -
na? Min den együtt volt, ami szük sé -
ges hoz zá. A tech ni kai hát te ret a szín -
ház inf ra struk tú rá ja és sze mély ze te
ad ta. A tá mo ga tók kö zött ott volt a

he lyi ön kor mány zat és a mé dia is. Így
akik feb ru ár 8-án ki szo rul tak a zsú -
fo lá sig meg telt né ző tér ről, s a 15-i elő -
adás ra sem fér tek be, a Szol nok Tv jó -
vol tá ból még is meg te kint he tik a pro -
duk ci ó kat.

A szín ház, a lel kész kör és a vá ro -
si ve ze tés kép vi se lő i ből ál ló zsű ri
eb ben az év ben nem he lye zé se ket ál -
la pí tott meg, ha nem kü lön dí jak kal
igye ke zett ösz tön zést ad ni a ki emel -
ke dő tel je sít ményt nyúj tók nak. Ilyen
te kin tet ben egé szen bi zo nyos, hogy
tu laj don kép pen min den ki dí jat ér de -
melt vol na. Ki azért, mert a több ezer
éves so rok ba cso ma golt mon da ni va -
lót ké pes volt mai, va ló sá gos hely zet -
be ágyaz va meg ele ve ní te ni. Ki azért,
mert szí né szi esz köz tá ra, ka rak ter for -
má ló ké pes sé ge volt rend kí vü li. Ta -
lán az itt sze rep lők kö zül né me lyek -
ről hall ha tunk még pár év múl va?…
Ki azért, mert a min den na pi élet ben
kény sze rű en el szen ve dett hát rá nyo -
kat, a ka ma szos fél szeg sé get és az oly
ál ta lá nos kö zönyt le győz ve vál lal ta a
sze rep lést, sza bad ide jé ből ön ként
sok-sok órát ál doz va a pró bák ra. A
leg na gyobb tap sot ta lán ép pen ők, a
se hol sem ki emel tek ér de mel nék!

Je len lé té vel Jó kai An na is meg tisz -
tel te az elő adást. Hoz zá szó lá sá ban a
Kos suth-dí jas író biz ta tott: nem sza bad
el hin ni, hogy a fi a tal ság csu pán a se ké -
lyes ség re fo gé kony. Itt a bi zo nyí ték!

A szer ve zők a ren dez vény mot tó -
já ul – igen ta lá ló an – Já nos evan gé -
li u má ból vá lasz tot ták Jé zus sza va it:
„Aki pe dig az igaz sá got cse lek szi, az
a vi lá gos ság ra megy…” (3,21; Ká ro li-
for dí tás) A szín ház lám pá i nak fé nyé -
ben a Bib lia üze ne te kelt élet re.
Hisszük, kí ván juk, re mél jük, hogy az

ige iga zi reflek to ra i vá – vissza tük rö -
ző i vé – az élet min den na pi sze re pe -
i ben ép pen ezek a fi a ta lok lesz nek,
aki ket min den bi zonnyal meg érin tett
nem csak a ver seny iz gal ma, ha nem
az is te ni szó is.

g Gy ri Pé ter Ben já min
szol no ki evan gé li kus lel kész

ÁDÁ M OK É S É VÁK ÜN NE PE SZOL NO KON

Ige reflek to rok
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b Öku me né más fél év ez red egy -
há zi mu zsi ká já ban cím mel tar -
tot tak ze nés áhí ta tot múlt va sár -
nap a bu da hegy vi dé ki evan gé li -
kus temp lom ban. A ze nés me di -
tá ció a nem rég zá rult öku me ni -
kus ima hét mél tó foly ta tá sa volt,
hi szen az áhí ta tot kö rül öle lő,
ének szó ban meg je le ní tett imád -
ság csok rot a fel ső-krisz ti na vá ro -
si ró mai ka to li kus plé bá nia fel -
nőtt kó ru sa nyúj tot ta át az egy -
be gyűl tek nek. 

Nem csak esz me i sé gé ben, de szer ve -
zés ben is össze ért a két ese mény: az
ima he ti kö zös al kal mak ad ták az öt -
le tet a temp lom lel ké szé nek, Kecz kó
Pál nak, hogy meg hív ja a kó rust.

A kar ve ze tő, Tő kés Tün de el mond -
ta, hogy 1983-ban ala kul tak gyer mek -
kó rus ként, s az évek alatt „nőt ték ki
ma gu kat” fel nőtt kó rus sá (de a gyer -
mek kó rus is mű kö dik a mai na pig).
Ala ku lá suk kor szol gá lat ra vál lal koz -
tak, így el ső sor ban a li tur gi á ba il lesz -
ke dő gre go ri án dal lam kincs ből me -
rí te nek. A be mu tat ko zás ban utal tak
ar ra – és ezt az ének lés min den pil -
la na tá ban érez het te a hall ga tó ság –,
hogy az Urat szol gál ni csak őszin te
hit ből fa ka dó an és el ső sor ban egy -
mást el fo gad va le het sé ges.

A va sár nap es ti áhí tat ze nei anya -
gát – az es te cí mé hez hű en – fe le ke -

ze ti és mű fa ji sok szí nű ség jel le mez -
te. A mű sor Bach evan gé li ku sok
szá má ra jól is mert Ó, jer tek, éne kel -
jünk cí mű ko rál já val in dult, majd –
je lez ve az egész ke resz tény ség kö zös
gyö ke rét – gre go ri án dal lam hang zott
el. Meg szó lalt a Mint a szép hí ves pa -
tak ra gen fi zsol tár a re for má tus
Marót hi György fel dol go zá sá ban. A
Di cső ült he lye ken zsol tár pa raf rá zis a

Ká jo ni Já nos fe ren ces szer ze tes ál tal
össze ál lí tott éne kes könyv ben je lent
meg elő ször a 17. szá zad ban, és ma az
Evan gé li kus éne kes könyv ben (EÉ 50)
is meg ta lál ha tó.

A szé les ér te lem ben vett öku me -
né je gyé ben fel hang zott Tho mas
Tal lis nak, az ang li kán egy há zi ze ne
ki emel ke dő kép vi se lő jé nek If ye lo ve
me cí mű kórusműve. Hall hat tuk to -
váb bá Mo zart, Wer ner, Men dels sohn
Bart holdy, Sa int-Saëns, El gar, Nystedt
egy-egy da rab ját, il let ve meg szó lal -
tak ma gyar ze ne szer zők – Ko dály
Zol tán és Bár dos La jos – mű vei is.

A kó rus a be mu tat ko zá suk ban ki -
emelt fel nőt té érést iga zol ta elő -
adás mód já val is: ren de zett ség, fe gyel -
me zett ség, egy ben áhí tat jel le mez te.
Így ala kul hat ki az a sza va kon tú li bel -
ső oda fi gye lés, amely az Is ten nel va -
ló pár be széd hez el en ged he tet len.

A mű vek kö zött el hang zott me di -
tá ció is jól il lesz ke dett az is ten ke re -
sés ze nei anya gá hoz. Kecz kó Szil via

lel kész sza va i val az
em be rek bé ke utá ni
vá gyát ku tat ta, lát -
tat va, hogy az el éré -
sé hez az em be ri erő -
fe szí té sek ön ma guk -
ban ke vés nek bi zo -
nyul nak; a bé két csak
az Úr hoz for dul va,
ve le s ben ne lel het jük
meg.

Zá rás ként kó rus és
gyü le ke zet egy or to dox es ti di csé re -
tet éne kelt: Is ten bol dog fé nye, el
nem mú ló szép sé ge, szent és ál dott
Krisz tus!

Az ének kart Tő kés Tün de és Opán -
sz ki Dá vid ve zé nyel te, or go nán He -
gyi Dá ni el és a ven dég lá tó gyü le ke -
zet kán to ra, Ecse di Zsu zsa mű kö dött
köz re.

A mű vek kö zött fel-fel tö rő taps is je -
lez te, hogy a kó rus nak si ke rült az
imád ság sza va it a hall ga tó ság ér zé sei
sze rint meg fo gal maz ni és így va ló di
kö zös sé get for mál ni Bu da hegy vi dé ken.

g Bo ró kay Ré ka

Gre go ri án az evan gé li kus temp lom ban
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„…a ha to dik ko por só ban (…) a mi el -
kö vet ke ző húsz vagy ki tud ja hány
évünk is ott fek szik.” (1989. jú ni us 16.
– Or bán Vik tor be szé déből Nagy
Im re és tár sai új ra te me té sén)

Ma már so kan nem tud ják, mi is az
a kom mu niz mus, azt fő képp nem,
hogy kik az ál do za tai. Pe dig nem
olyan túl sok idő telt el 1989 óta, az
or szág la kos sá gá nak ta lán még min -
dig a több sé ge él te le éle te na gyobb
ré szét ab ban a bi zo nyos „át kos rend -
szer ben”, a „kom mu niz mus ban”. 

Még sem tud ja iga zán át ad ni „él -
mé nye it”, ta pasz ta la ta it a kö vet ke ző
ge ne rá ci ó nak. Hi szen so kak em lé ke -
ze té ben az „át kos nak” az utol só év -
ti ze dei a gu lyás kom mu niz mus ból
fa ka dó an nem is vol tak olyan vé szes -
nek mond ha tó ak: hét vé gi ház, nyu -
ga ti uta zás, ház tá ji, gmk (az az „gaz -
da sá gi mun ka kö zös ség”). Sőt a cen -
zú ra, a „há rom T” (tűrt-til tott-tá mo -
ga tott) vi szo nyai kö zött az éles sze -
mű ek meg ta lál hat ták a kor lá to zott
szel le mi tá jé ko zó dás le he tő sé ge it is.
Vi szony lag tűr he tő  élet volt ez –
lát szó lag.

Az tán jött a(z úgy ne ve zett) rend -
szer vál tás, amely re ke se rű en so kan
azt mond ják: min den meg vál to zott,
hogy sem mi ne vál toz zon. Bár az óta
hi va ta lo san már a ko ráb ban mé lyen
el hall ga tott 1956-ot ün ne pel jük, áp -
ri lis 4-e, no vem ber 7-e pe dig las san
fe le dés be me rül. Va jon a lé nye get
érin tet te a vál to zás? Mi ért egy volt fő -
cen zor du ru zsol ja fü lünk be a de mok -
rá cia nó tá ját, mi ért ve zé nyel sor tü -
zet egy if jú kom mu nis tá ból mil li ár -
dos sá avan zsált szél há mos nem ze ti
ün ne pünk öt ve ne dik év for du ló ján
a meg em lé ke zé sen részt ve vők re,
mi ért a kor rup ció és sza bad rab lás
baj no kai ének lik pá rás szem mel, „hi -
te les arc cal” az éhes pro le tár nem zet -
kö zi da lát? A sor já zó mi ér tek ké tel -
ked ni ta ní ta nak az ered mé nyek ben,
a meg tett út ban.

Ér de mes te hát vissza men ni a ki in -
du ló pont hoz: a hely szín a bu da pes ti
Hő sök te re. 1989. jú ni us 16-a, Nagy
Im ré nek és tár sa i nak az (új ra)te me -
té se, a rend szer vál tás fo lya ma tá nak
szim bo li kus kez de te. A Mű csar nok
osz lo pai fe ke té be csa var va hir det ték
a nem ze ti gyászt. Ott áll tunk meg il -
le tőd ve, úgy hit tük – vagy leg alább -
is úgy re mél tük –, hogy ott és ak kor
for dul va la mi. Fel tűnt a szó no kok kö -
zött egy sza kál las, ro man ti kus ki né -
zetű fi a tal em ber – je len leg Ma gyar -
or szág mi nisz ter el nö ke –, aki szó ki -
mon dó és bá tor be szé dé ben egy -
szer csak azt hoz ta szó ba, hogy bi -
zony a ha to dik ko por só ban ott fek -
szik a jö vőnk, ame lyet ez a le tű nő
rend szer „volt szí ves” el ját sza ni. Az
az óta el telt két év ti zed alatt saj nos ki -
de rült e meg ál la pí tás ala pos sá ga, át -
él het tük a ki jó za no dást, meg él het tük
az il lú zió vesz tést.

A kom mu niz mus ál do za ta i nak
em lék nap ján le het so rol ni a szen ve -
dé se ket, a már tí ro kat, a gyá szos sír -
hal mo kat, ahogy ezt le tűnt, dics te -
len ko ro kat kö ve tő en szok ták. A
fel so ro lást a tár sa da lom azon ban
kis sé olyan ér zés sel hall gat ja, hogy ha
a már tí ro kat el te met jük, a sír hal mo -
kat éven te friss vi rág bo rít ja, a szen -
ve dé sek em lé két az idő majd csak

meg gyó gyít ja. Néz zünk elő re, fe -
lejt sünk, hagy juk a vész ter hes múlt
szá za dot vég re ma gunk mö gött,
hogy fel-fel tá ma dó szel le mei ne jár -
ja nak vissza kí sér te ni, ne za var ják
meg a fej lő dést. Egy szó val: fe lejt sünk,
épít sünk új vi lá got, fo gyasszunk so -
kat, utaz zunk messzi re, ne tö rőd jünk
ilyen ós di, kí nos dol gok kal, mint a
múlt, az em lé kek.

Ta lán a fe lej tés eme kí sér té sei mi -
att még is ér de mes szem be néz ni av -
val a nyo masz tó kér dés sel: va jon mi
és ki fek szik ab ban a bi zo nyos ha to -
dik ko por só ban?

Ugyan is má ra már egé szen bi zo -
nyos nak lát szik, hogy a kom mu niz -
mus ál do za tai kö zött, akik re ma ke -
gye let tel em lé ke zünk, va ló ban ott
fek szik a nem zet sor sa, bol do gu lá sa.
Ta lán ez az ál do zat a leg na gyobb
mind kö zött, ezért na gyon is nem
mind egy, ezért sem sza bad fe lej tés -
re ad ni a fe jün ket. Ezért kell em lé kez -
nünk, azok el le né ben, akik sze ret nék
el fe lej tet ni, mi is tör tént. Akik nek
1945 még min dig fel sza ba du lás, akik -
nek 1956 még min dig gya nús „ese -
mény”. Akik nek „kö szön he tő en” a
tár sa dal mi tu dat még min dig nem
fog ja fel, mi lyen is volt az a pro le tár -
dik ta tú ra, akik mi att az ál do za tok ra
még ma sem em lé kez he tünk mél tón.

Min den per cünk kín zó ki egye zés
– mond ja a köl tő. Ki egye zés azok kal
és az zal, akik kel és ami vel nem vol -
na sza bad ki egyez ni. Akik ön szán tuk -
ból so ha nem fog nak fél re áll ni, el pá -
ro log ni, akik min dig ko lonc lesz nek
az or szág nya kán, akik nem en ge dik
meg, hogy vég re fel egye ne sed jünk,
akik mi att je le nünk si ral mas, jö -
vőnk, gyer me ke ink jö vő je erő sen
két sé ges.

A tet te sek nem csak hogy sza bad -
lá bon van nak, köz tünk él nek – ez
még a ki seb bik baj len ne. A na -
gyobb, hogy még min dig nem hagy -
ták ab ba ál dat lan te vé keny sé gü ket,
ta lán mert ar ra ők kép te le nek. Kép -
te le nek az or szág, a nem zet ér de két
szem előtt tar ta ni, kép te le nek iga zat
mon da ni, kép te le nek le mon da ni a
ha rá csolt és rab lott ja vak ról, az őket
meg nem il le tő elő jo gok ról. 

És kép te le nek nyílt és tisz ta szív -
vel ve lünk em lé kez ni az ál do za tok, az
el sor vasz tot tak nap ján. A kos sut hi
Kasszand ra-szó zat igaz sá gát érez ve
kell rá jön nünk, a ki egye zés nem le -
het egyen lő a meg al ku vás sal.

A szer ző tör té nész-le vél tá ros, az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár igaz -
ga tó ja

Mi fek szik a ha to dik
kopor só ban?

Február 25. – a kommunizmus áldozatainak emléknapja

A sor a szov jet ha di fog lyok kal kez dő -
dött. A nagy hon vé dő há bo rú kez de -
te, 1941. jú ni us 22. és au gusz tus kö -
ze pe kö zött más fél mil lió szov jet
ka to na esett né met fog ság ba. Ek kor
ad ta ki Sztá lin a hír hedt, 270-es szá -
mú pa ran csát: „Meg pa ran cso lom,
hogy (1) bár ki, aki […] meg ad ja ma -
gát, el len sé ges de zer tőr nek te kin -
ten dő, aki nek csa lád ja mint es kü sze -
gő nek és ha za áru ló nak csa lád ja le tar -
tóz ta tan dó. Az ilyen de zer tőr a hely -
szí nen agyon lö ven dő. (2) Azok, aki -
ket be ke rí tet tek, a vég ső kig tar toz nak
har col ni, kü lön ben min den ren del -
ke zés re ál ló esz köz zel meg sem mi sí -
ten dők, mi köz ben csa lád ja ik tól min -
den fé le se gít ség meg vo nan dó.”

Sztá lin kör nye ze té nek is nyo ma té -
ko sí tot ta pa ran csát: „Szov jet ha di fog -
lyok nem lé tez nek, csak áru lók.” (És
ha ar ra gon do lunk, hogy ez csak
egy vér szom jas dik tá tor ál lás pont ja
le het, té ve dünk. Ugyan ez volt a vé -
le mé nye a bol se vis ta fe mi nis tá nak,
Alek szand ra Kol lont aj asszony nak is.)

A sze ren csét len ka to nák meg pró -
bál ta tá sa i nak so ra foly ta tó dott: 1941.
ok tó ber kö ze pé ig már több mint
há rom mil lió, az év vé gé ig pe dig 3,8
mil lió vö rös ka to na ke rült né met fog -
ság ba.

A hi bát hi bá ra hal mo zó, de a ha -
ta lom ban ma ra dá sért re me gő kom -
mu nis ta ve ze tés to váb bi pa ran csok -
kal bom báz ta csa pa ta it. Két pél dát
em lít he tünk: „A le nin grá di front
NKVD kü lön le ges osz tá lya te gyen
azon na li lé pé se ket an nak ér de ké -
ben, hogy a ha za áru ló i nak min den
csa lád tag ját le tar tóz tas sák, és át ad -
ják a had bí ró ság nak.” Ezt a pa ran csot
1941. ok tó ber 5-én ír ta alá Zsu kov
had se reg tá bor nok, egyéb pa rancs no -
kok kal együtt. Er re a drá kói szi gor -
ra az adott okot, hogy a 289. ön ál ló
go lyó szó rós zász ló alj ka to nái a csa -
ta té ren szó ba áll tak a né me tek kel. Az
így el té ve lye dett ka to nák köz vet len
fe let te se it és po li ti kai ve ze tő it ak kor -
ra már át ad ták a had bí ró ság nak és fő -
be lőt ték „a fa sisz ta ször nyek se gí té -
sé ért és bá to rí tá sá ért”.

Né hány nap pal ké sőbb en nél már
sok kal ke ve sebb is elég volt Zsu kov
vér szom já nak ki elé gí té sé re. 1941. ok -
tó ber 13-án azt ad ta pa rancs ba, hogy

„min den gyá vát és pá nik kel tőt a
hely szí nen agyon kell lő ni”. Gon dol -
ha tó, hogy ezek a „gyá vák” azok le -
het tek, akik ész re vet ték, hogy hús da -
rá ló ba ke rül tek, és ezt szó vá is tet ték.

Az egész há bo rú so rán a Vö rös
Had se reg 5,25 mil lió (!) ka to ná ja
esett fog ság ba. Hogy ezt az el ké pesz -
tő szá mot job ban fel fog juk, gon dol -
junk Sztá lin g rád ra, ahol a né me tek
leg hí re sebb ve re sé gü ket szen ved ték
el, és ahol 90 ezer ép és 20 ezer se -

be sült ka to ná juk vált ha di fo gollyá.
Ami te hát a fog ság ba eset tek szá mát
il le ti, a szov jet ka to nák öt ven Sztá lin -
grá dot szen ved tek el!

De az em be ri éle tek kel va ló bá nás -
mód nak még en nél is kri mi ná li sabb
je len sé gé vel ta lál ko zunk, ha össze vet -
jük a szov jet kom mu nis ta nép had se -
reg el esett ka to ná i nak szá mát a ve -
lük el len té tes ol da lon el eset tek szá -
má val. John Mo si er ame ri kai pro -
fesszor a ke le ti front ról írott köny vé -
nek Kö vet kez te té sek cí mű fe je ze té ben
mu ta tott rá: a szov je tek ka to nai vesz -
te sé ge it jel ző 27 mil li ós szá mot mint
mi ni mu mot kell ke zel ni, el len tét -
ben a né me tek re vo nat ko zó 2,5 mil -
li ós szám mal, amely tar tal maz za az
el eset te ket és az el tűn te ket is, va la -
mint a ha di fog lyo kat. Akik kö zü lük
vé gül vissza tér tek a Gu la gról, azok -
kal ez a szám csök ken, vi szont nö vek -
szik a ro mán, ma gyar, olasz, szlo vák
és finn ka to na ha lot ta kk al.

Ha a ten gely ha tal mak összes ka to -
nai vesz te sé gét a ke le ti fron ton há -
rom mil li ó ra ke re kít jük föl, ak kor
ke re ken 9 : 1 az arány – ennyi vel na -
gyobb árat fi zet te tett alatt va ló i val a
sztá li ni ve ze tés a győ ze le mért, mint
Hit ler a ve re sé gért.

Mind ez Sztá lin ge ne ra lisszi musz -
nak és pa rancs no ki ban dá já nak a
lel kén szá rad, akik nem is mer ték fel
a tak ti kai el sza ka dás ka to nai je len tő -
sé gét, ka to nai dokt rí ná juk ká a tá ma -
dást tet ték, in do ko lat lan hely ze tek -
ben is a tá ma dást eről tet ve ál doz ták
fel csa pa ta i kat a su gár zó jö vő ol tá rán.
Hul lám ról hul lám ra tá mad tak, bár -
mely tűz erő el len, de az el ért he lyi si -
ke re ket ké sőbb sok szor nem tud ták
a ma guk ja vá ra for dí ta ni.

Ezek az óri á si szá mok el gon dol koz -
ta tó ak. Fő leg, ha ar ra a stra té gi ai
alap igaz ság ra gon do lunk, hogy ha dá -
sza ti lag vé de kez ni mély ség ben szo kás.
Ez volt az az alap elv, ame lyet Sztá lin
és kom mu nis ta tá bor no kai el mu -
lasz tot tak al kal maz ni. Va jon mi ért?

A Szov jet unió tel je sen ki vér zett ez -
zel az esz te len harc mo dor ral. Mo sier
pro fesszor a ke let-eu ró pai kom mu -
niz mus össze om lá sát is egye ne sen
on nan ve ze ti le, hogy a szov je tek nem
tud ták ki he ver ni az em ber élet ily
mér vű fe le lőt len pa zar lá sát.

Ami kor 1945-ben Ei sen hower ame -
ri kai tá bor nok – ké sőb bi el nök – köz -
vet le nül Zsu ko vot kér dez te azok -
nak a je len té sek nek a va ló ság tar tal -
má ról, ame lyek sze rint a mar sall

alatt szol gá lók kö zül fő be lö vés sel
vé gez nek a gyá vák kal, Zsu kov így vá -
la szolt: „A Vö rös Had se reg ben na -
gyon bá tor nak kell len ni ah hoz, hogy
va la ki gyá va le hes sen.”

A szer ző új ság író, az SBS auszt rál
köz szol gá la ti rá dió ma gyar nyel vű
adá sa i nak nyu gal ma zott fő szer -
kesz tő je
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A kom mu niz mus hő si es ség be
rej tett ál do za ta i 

b A kom mu niz mus ál do za ta i nak em lék nap ja a ta nu lás nap ja is, ami kor
nem árt ki te kin te ni ar ra is, kik vol tak a kü lön bö ző tör té nel mi és föld -
raj zi vi szo nyok kö zött a vi lág kom mu niz mus ál do za tai. Ez út tal olyan
ál do za tok ról sze ret nék meg em lé kez ni, akik ről rend sze rint el fe led ke -
zünk a feb ru ár 25-i ün nep sé gek al kal má val. Mert azt tud juk, hogy kik
vol tak a kom mu nis ták el sőd le ges cél pont jai, ezt ideo ló gi á juk vál tig
han goz tat ta is: ki rá lyok, her ce gek, gró fok, „nap lo pók” és bur zso ák.
Va la mint föld bir to ko sok, gyár tu laj do no sok, ban ká rok, bá nya- és ház -
tu laj do no sok, rend őr- és ka to na tisz tek… Tud juk, hogy ül döz ték az egy -
há zat, a val lá sos em be re ket, a ta ná ro kat és pro fesszo ro kat, a ré gi ve -
ze tő ré teg tag ja it, az új ság író kat, író kat, szí né sze ket, mű vé sze ket. Ül -
döz ték azo kat, akik „rossz” po li ti kai párt hoz tar toz tak, az az akik nem
ele ve kom mu nis ta pár tok ban po li ti zál tak. Kü lö nös fi gyel met szen tel -
tek a pa raszt ság ül dö zé sé nek és a te he tős nek ki ki ál tott, ku lák nak bé -
lyeg zett ré teg meg sem mi sí té sé nek. (A kam bo dzsai kom mu nis ták ez -
zel szem ben ép pen a vá ros la kó kat ül döz ték a meg sem mi sí té sig.) Ezt
mind tud juk, leg alább is tud nunk kel le ne – az em lí tett cso por tok ba
so rol ha tó em be rek nyil ván va ló cél pont jai vol tak a kom mu nis ták nak,
ami kor azok sa ját tár sa dal ma ik el len vív ták szün te len har cu kat. Volt
azon ban egy nagy há bo rú, a szov je tek nagy hon vé dő há bo rú ja,
amely az ál do za tok egy tel je sen új cso port já nak szin te tel jes meg sem -
mi sü lé sé hez ve ze tett. Ez a cso port pe dig ma gá nak a di cső sé ges Vö -
rös Had se reg nek a ka to na sá ga volt.

g Ámon An tal 

g Czen the Mik lós
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Ma az észak-af ri kai ré gi ón (Magh reb)
Egyip to mot, Lí bi át, Tu né zi át, Al gé -
ri át, Ma rok kót, Mau ri tá ni át és Nyu -
gat-Sza ha rát ért jük. E te rü let konflik -
tus té nye zői igen ér de ke sek, nyil ván
so kan ér dek lő dés sel fi gyel ték az el -
múlt he tek tu né zi ai, egyip to mi ese -
mé nye it is. 

Észak-Af ri ká nak Eu ró pa – és Ma -
gyar or szág – szá má ra mind biz ton -
ság po li ti kai, mind gaz da sá gi (mint
fel ve vő pi ac és mint nyers anyag ex por -
tőr), mind pe dig tu risz ti kai szem -
pont ból meg kér dő je lez he tet len je len -
tő sé ge van. Ma, a glo ba li zá ció idő sza -
ká ban a ko ráb ban tá vo li nak szá mí tó
konflik tu sok is kö ze li vé vál tak, ha tás -
sal le het nek a mi ré gi ónk ra is. Biz ton -
ság po li ti kai szem pont ból ag go da -
lom ra ad hat okot az a tény is, hogy
a 2004. már ci us 11-i mad ri di me rény -
le tek el kö ve tői kö zött magh re bi e ket
is azo no sí tot tak. 

Va jon tény leg a ter ro riz mus me -
leg ágya len ne ez a tér ség? Va ló ban
igaz len ne, hogy a he lyi dik tá to rok
min de nütt sár ba ti por ják az em be ri
jo go kat? Tény leg nincs re mény a
de mok ra ti kus in téz mé nyek meg ho -
no sí tá sá ra? Ezek re a kér dé sek re ke -
re sem a vá laszt az aláb bi ak ban.

Isz lám mo der niz mus –
nyu ga ti min tá ra
Észak-Af ri ka (és a tá gabb ér te lem ben
vett Kö zel-Ke let) el ma ra dott sá gá ra a
tör té ne lem ben elő ször a 18. szá zad
vé gi na pó le o ni ter jesz ke dés irá nyí tot -
ta rá a fi gyel met. En nek ha tá sá ra
szin te azon nal re for mok in dul tak
meg a tér ség ben az Osz mán Bi ro da -
lom égi sze alatt, sőt ez zel egy idő ben
a ko ra be li te o re ti ku sok is el kezd ték
a vá lasz ke re sést a prob lé mák ra. 

A 19. szá zad ban te vé keny ke dő
Dzsa mál ad-Dín al-Afg há ní (1839–
1897) és Mu ham mad Ab duh (1845–
1905) a he lyi re form moz gal mak, az az
mind a 19. szá zad ban és a 20. szá zad
el ső fe lé ben meg ha tá ro zó isz lám mo -
der niz mus, mind pe dig a 20. szá zad
má so dik fe lé ben in du ló isz lám fun da -
men ta liz mus aty ja. Afg há ní és Ab duh
ta ní tá sai sze rint az eu ró pai mo dell he -
lyi vi szo nyok ra va ló át ül te té se – kel -
lő kri ti ká val – hoz hat ja meg a várt át -
tö rést. Úgy tűnt, hogy kö ve tők re ta lált
ez a faj ta „mo dern” gon dol ko dás.

A re form moz gal mak el ső ge ne rá -
ci ó ja, vagy is az isz lám mo der niz mus
szá má ra a Nyu gat je len tet te az ab szo -
lút pél dát. Ez a kor szak egy út tal az
arab na ci o na liz mu sok vi rág zá sá nak,
az arab egy ség tö rek vé sek nek is az
idő sza ka. A Nyu gat hoz va ló vi szo -
nyu lás ban a pál for du lást az 1967-es
hat na pos há bo rú hoz ta el, amely
az ál tal, hogy Iz ra el to tá lis ve re sé get
mért há rom musz lim or szág ra –
Egyip tom ra, Szí ri á ra és Jor dá ni á ra –,
rá mu ta tott a nyu ga ti min ták kri ti kát -
lan má so lá sá ban rej lő el lent mon dá -
sok ra. A na ci o na liz mus, a ka pi ta liz -
mus, a szo ci a liz mus és egyéb nyu ga ti
vív má nyok át ül te té sé nek kí sér le te
ku darc cal vég ző dött te hát. 

Az 1960-as évek vé gé től egy má -
ig ha tó, má so dik ge ne rá ci ós re form -
moz ga lom in dult út já ra, az isz lám
fun da men ta liz mus, amely nek leg -
fon to sabb cél ki tű zé se a val lás vissza -
in teg rá lá sa a po li ti ká ba; az irány zat
alap pil lé re ugyan is, hogy a prob lé -
mák ra meg ol dást csak is az isz lám je -
lent het. Má ra már be bi zo nyo so dott,
hogy ez az irány sem hoz ta meg a kí -
vánt ha tást a ré gi ó ban.

Tu né zia mint ki in du ló pont
Tu né zia 1956-ban vív ta ki füg get len -
sé gét Fran cia or szág tól, az or szág az -
óta al kot má nyos köz tár sa ság. El ső el -
nö ke – 1957-től –, Ha bib Bour gu i ba
(1903–2000), el kö te le zett lé vén a
sze ku la ri zá ció mel lett, há rom év ti ze -

des te vé keny sé ge so rán ko moly vál -
to zá so kat in dí tott el. Töb bek kö zött
be ve zet te a kö te le ző és in gye nes ok -
ta tást, és dek la rál ta a nők egyen jo gú -
sá gát. A sa ría – az isz lám egy há zi jog
– sze rint egy musz lim fér fi nak akár
négy fe le sé ge is le het, de Bour gu i ba
e te kin tet ben is ko moly vál to zást
ért el, el tö röl te a po li gá mi át. 

Bour gu i bát Zi ne El Abi di ne Ben
Ali tá vo lí tot ta el a ha ta lom ból 1987-
ben az zal az ürüggyel, hogy a ko ráb -
bi el nök men tá li san már nem al kal -
mas az or szág ve ze té sé re. Ben Ali
Eu ró pá hoz ke res ke del mi szem pont -

ból szo ro san kö tő dő, gaz da sá gi lag
sta bil or szá got örö költ előd jé től, és
foly tat ta az ő sze ku la ri zált po li ti ká -
ját. Az új el nök az al kot má nyos
puccs után nem sok kal be til tot ta az
an-Nah dát (je len té se: „fel éb re dés”),
az or szág leg nép sze rűbb isz lam is ta
moz gal mát.

Tu né zia a tér ség egyik leg sta bi labb
és leg job ban mű kö dő ál la má nak
mond ha tó, az élet szín vo nal te kin te -
té ben is ki emel ke dik. A sza bad ság jo -
gok ér vé nye sü lé se szem pont já ból
azon ban – bár szom szé da i hoz ké pest
e te rü le ten is ve zet – je len tő sen el ma -
rad a Nyu gat tól. Ben Ali, ha bár el nök -
sé gé nek el ső éve i ben de mok ra ti kus
re for mo kat és li be ra li zá ci ót ígért, a
gya kor lat ban el nyom ta az el len zé ket,
és cen zú ráz ta az in for má ció áram lást.
Az al kot mányt már két szer is mó do -
sí tot ták az el nök hi va tal ban ma ra dá -
sá nak ér de ké ben: az or szág alap tör -
vé nye sze rint ugyan az a sze mély egy -
más után két szer tölt het te be az el nö -
ki posz tot; ezt elő ször há rom ra, ké -
sőbb pe dig öt cik lus ra emel ték. 

Jól le het az isz lám ter ro riz mus prob -
lé má ja Tu né zi á ban is lé te zik, de a
2002-ben a gh ri bai zsi na gó gá ban el -
kö ve tett, ti zen ki lenc em ber éle tét kö -
ve te lő rob ban tás után a kor mány zat
olyan szi gor ral lé pett fel el le ne, hogy
je len tő sé ge a tér ség egyéb ál la ma i hoz
vi szo nyít va nem volt szá mot te vő.

Egyip to mi foly ta tás
Egyip tom ban Szayyid Qutb és Ah -
mad Ha szan al-Ban ná 1928-ban
ala kí tot ta meg az isz lám fun da men -
ta liz mus ta la ján ál ló ta lán leg hí re sebb
cso por to su lást, a Musz lim Test vé rek
moz gal mát. Ve ze tő te o re ti ku sa i ként
nagy ha tás sal vol tak Észak-Af ri ka
je len ko ri tör té nel mé re is. Mind ket -
ten bí rál ták a Nyu ga tot, és cé lul tűz -
ték ki a po li ti kai rend szer és a tár sa -
da lom isz la mi zá ci ó ját. 

A szer ve zet 1952-ben a kö zös cél,
vagy is a bri tek ki űzé se, Fárúk ki rály
meg buk ta tá sa és a ki rály ság meg dön -
té se ér de ké ben tá mo gat ta még a ve -
lük el len tét ben sze ku lá ris be ál lí tott -
sá gú Sza bad Tisz tek Moz gal mát is, de
a köz tár sa ság 1953-i évi ki ki ál tá sát, il -
let ve Ga mal Ab den-Nasszer (1918–
1970) 1954-es el nök ké vá lasz tá sát
kö ve tő en az el mé le ti kü lönb sé gek vi -
szo nyuk meg rom lá sá hoz ve zet tek. 

A me rény let kí sér le tek re a ha ta lom
a ve ze tők be bör tön zé sé vel vá la szolt.
A test vé rek tö meg bá zi sa már ek kor

több mil li ós volt. A moz ga lom et től
az idő szak tól kezd ve il le ga li tás ban
mű kö dött, de to vább ra is az isz lám
meg újí tá sát tűz te ki cé lul, és ami a
leg fon to sabb, ka ri ta tív te vé keny sé get
foly ta tott. Qut bot és a töb bi e ket –
egy elő ző évi, Nasszer el len irá nyu -
ló me rény let kí sér let mi att – 1966-ban
ki vé gez ték.

Nasszert Mu ham mad An var asz-
Szá dát (1918–1981) kö vet te az el nö -
ki szék ben (1970–1981). Ő ugyan
szin tén meg til tot ta a párt tá ala ku lást,
de le ga li zál ta a Musz lim Test vé rek
moz gal má nak mű kö dé sét az zal a

fel té tel lel, hogy cse ré be mond jon le
az erő szak al kal ma zá sá ról. A szer ve -
zet vissza nyer te 1954-es be til tá sa
előt ti po zí ci ó it: le gá li san meg je len -
het tek ki ad vá nyai, il let ve ok ta tá si, val -
lá si és ka ri ta tív te vé keny sé get foly tat -
ha tott. Ez azon ban új, még ra di ká li -
sabb fun da men ta lis ta cso por tok lét -
re jöt té hez ve ze tett. 

Az Al-Ga ma’a al-Is la miyya fegy -
ve res isz lám szer ve zet az 1960-as
évek vé gén ala kult. Fő ként a di ák ság
kö ré ben volt nép sze rű, és 1977-től
szin tén kor mány el le nes te vé keny -
ség be kez dett. Ál ta lá nos sá vált a ra -
di ka li zá ló dás a po li ti kai élet ben rész -
ben a már ko ráb ban meg in dí tott
gaz da sá gi re for mok szo ci á lis kö vet -
kez mé nyei, rész ben pe dig Szá dát
nép sze rűt len kül po li ti ká ja mi att
(1977: je ru zsá le mi lá to ga tás; 1978: a
Camp Da vid-i meg ál la po dás; 1979:
bé ke kö tés Iz ra el lel). 1981. ok tó ber 6-
án Szá dá tot meg gyil kol ta az Egyip to -
mi Isz lám Dzsi hád ne vű isz lam is ta
szer ve zet.

Szá dát utó da, Mu ham mad Hosz -
ní Szayyid Mu bá rak (1928–) ez év
feb ru ár 11-i le mon dá sa kor az ötö dik
el nö ki cik lu sát töl töt te. Ha ta lom ra
ke rü lé se kor, 1984-ben je len tős újí tás -
ként kor lá to zott plu ra liz must hir de -
tett, és en ge dé lyez te a par la men ti
vá lasz tá sok meg tar tá sát, a Musz lim
Test vé rek moz gal ma ön ál ló párt -
ként azon ban sem ak kor, sem az óta
nem in dul ha tott, ko a lí ci ó ban vi -
szont a par la men ti man dá tu mok
nö vek vő há nya dát sze rez te meg idő -
ről idő re. 

Az 1980-as és 1990-es évek ben a
rom ló élet kö rül mé nyek a la kos ság -
nak Mu bá rak rend sze ré ből va ló tel -
jes ki áb rán du lá sá hoz ve zet tek, amely
is mét kel lő táp ta lajt kí nált a szél ső -
sé ges irány za tok nak. 1992-ben Fa rag
Fo da (1946–1992) No bel-dí jas író
meg gyil ko lá sá val kez dő dő en több -
éves ter ror hul lám vo nult vé gig az or -
szá gon. Cél pont jai írók, köz éle ti sze -
mé lyi sé gek, kopt ke resz té nyek és
nyu ga ti tu ris ták vol tak. A ter ror -
cse lek mé nyek től az el kö ve tők a rend -
szer bu ká sát re mél ték. A ter ror hul -
lám te tő pont ján az 1997-es lu xo ri me -
rény let öt ven nyolc tu ris ta éle tét kö -
ve tel te. Mu bá rak ek kor be szün tet te
a ko ráb ban en ge dé lye zett plu ra liz -
must, en nek kö vet kez té ben is mét
meg tel tek a bör tö nök.

Egy hosszabb bé kés idő szak kö vet -
ke zett, de 2004-ben a ter ro riz mus új -

ra fel ütöt te a fe jét az or szág ban,
még hoz zá a mind stra té gi ai, mind
geo po li ti kai szem pont ból je len tős
Sí nai-fél szi ge tet cé loz va. A he lyi
konflik tus hát te ré ben ma is az ott élő
pa lesz ti nok és be du i nok, il let ve a fo -
lyó völgy la kói kö zöt ti iden ti tás kü -
lönb ség hú zó dik meg. 

Leg utóbb a 2004–2005-ös al kot -
mány mó do sí tás sal kap cso lat ban for -
dult a nem zet kö zi fi gye lem Egyip tom
fe lé. A mó do sí tás elő ször tet te le he -
tő vé a több je löl tes el nök vá lasz tást. Ez
azon ban csak gesz tus volt, a Nem ze ti
De mok ra ta Párt (NDP) és a kor -
mány zat to vább ra is őriz te fö lé nyét,
a moz du lat lan ság gal azt koc káz tat -
va, hogy az isz lam is ta moz gal mak ban
nem kí vá na tos ten den ci ák erő söd -
het nek fel. A Musz lim Test vé rek
moz gal ma az egyet len tény le ges el -
len zék, amely nek az ere jét csak a plu -
ra liz mus sal le het ne gyen gí te ni, vagy -
is az zal, ha párt tá ala kul hat na úgy,
hogy mel let te más el len zé ki pár tok is
szerveződhetnek. Ez va ló já ban meg -
oszt hat ná a rend szer el le nes erő ket.

Lí bia mint vég ki fej let?
Lí bia 1951-ben vív ta ki füg get len sé -
gét Olasz or szág tól. A füg get len ség el -
nye ré sé ben fon tos sze re pet ját szott
a lí bi ai úgy ne ve zett szú fi irány zat. En -
nek kö ve tői dön tő több sé gük ben az
isz lám hí ve i nek vall ják ma gu kat, il -
let ve erő sen misz ti kus jel leg gel az isz -
lám ezo te ri kus igaz sá gát hir de tik. 

Az or szág nak ha tal mas föld gáz-, il -
let ve kő olaj tar ta lé kai van nak, ez je -
len ti a gaz da ság alap ját 1959, vagy is
a kő olaj le lő he lyek fel fe de zé se óta. Az
ak kor hu szon hét éves Mu am mar
al-Kad ha fi 1969-ben meg dön töt te I.
Id ris ki rály ural mát. Az új rend szer -
ben a he lyé re uno ka öccsét, Sza íd
her ce get ül tet ték a trón ra, őt azon -
ban há zi őri zet ben tar tot ták, és ki -
mond ták a mo nar chia el tör lé sét.

Kad ha fi isz lám szo ci a lis ta ál lam -
rend meg va ló sí tá sát hir det te meg, de
tá mo gat ta a pán ara biz mus és a pán -
isz la miz mus ideo ló gi á ját is. Kad ha fi
az úgy ne ve zett Zöld köny vé ben fej tet -
te ki el mé le tét a po li ti kai in téz mé nyek
sze re pé ről. Le szö ge zi pél dá ul, hogy
a mo dern po li ti kai pár tok nem al kal -
ma sak a nép ér de ke i nek ér vé nye sí té -
sé re. Az or szág hi va ta los el ne ve zé sé -
ben is a „köz vet len nép ha ta lom”
(dzsa má hi ríya) sze re pel, va ló já ban
azon ban az or szág sa já tos dik ta tó ri -
kus köz tár sa ság. Annyi ban ro kon
vo ná so kat mu tat a ko ráb bi arab szo -
ci a liz mu sok kal is, hogy re to ri ká já ban
bal ol da li, il let ve hogy épít a nép
köz vet len rész vé te lé re.

Az 1990-es évek má so dik fe lét
meg elő ző en nem volt fel hőt len a vi -
szony Lí bia és a Nyu gat kö zött, az
olaj árak csök ke né se vi szont azt ered -
mé nyez te, hogy má ra egy faj ta kon -
szo li dá ló dás, híd épí tés fi gyel he tő
meg Kad ha fi ré szé ről, mely nek ered -
mé nye képp ta valy má jus ban Lí bia le -
ke rült a ter ro riz must tá mo ga tó or szá -
gok lis tá já ról.

Tün te té sek – és mi lesz utá nuk?
A tün te té sek 2010 de cem be ré ben
Tu né zi á ban kez dőd tek, on nan ter jed -
tek át Egyip tom ra. Ha son ló meg moz -
du lá sok ról ér kez tek már hí rek Jor dá -
ni á ból, Je men ből és Szu dán ból is. Sőt
ezek az ese mé nyek Al gé ri á ra is át ter -
jed het nek. Min den ki Egyip tom ra fi -
gyel, hi szen ez a leg na gyobb né pes -
sé gű és kul tu rá lis ki su gár zá sú arab
or szág. Geo stra té gi ai hely ze te rend -
kí vül fon tos, rá adá sul az Egye sült Ál -
la mok leg fon to sabb arab ka to nai
part ne re.

Fel ve tő dik a kér dés, hogy mi volt

a fő oka en nek a fo lya mat nak. Er re a
fen tebb ír tak ból rész ben meg kap hat -
tuk a vá laszt, azon ban van még más
is a hát tér ben. Ál ta lá ban em lí te ni le -
het az érin tett or szá gok ra jel lem ző
szo ci á lis vi szo nyo kat és a gaz da sá gi
ál la po to kat. Tu né zi á ban és Egyip -
tom ban is na gyon ma gas a mun ka -
nél kü li ek szá ma. Az előb bi ben hi va -
ta lo san 14,1 szá za lé kos a mun ka nél -
kü li ek ará nya, a nem hi va ta los ada -
tok sze rint vi szont 24-25 szá za lék.
Egyip tom ban hi va ta lo san az ak tív né -
pes ség tíz szá za lé ka mun ka nél kü li,
va ló já ban azon ban en nél jó val töb ben
nem tud nak el he lyez ked ni. Kü lö nö -
sen fon tos meg em lí te ni, hogy a
nyolc van mil li ós egyip to mi né pes -
ség fe le a sze gény sé gi kü szöb alatt
vagy an nak kö ze lé ben él, és gya ko ri -
ak a kor rup ci ó val kap cso la tos hí rek.
Na gyon sú lyos gon dot je lent az,
hogy sok egye te met vég zett fi a tal
nem tud el he lyez ked ni. A tu né zi ai
ese mé nyek lán co la tát is egy dip lo más
fi a tal em ber vég ső el ke se re dé sé ben el -
kö ve tett ön gyil kos sá ga in dí tot ta el ta -
valy de cem ber 17-én, s a tör tén tek ez
év ja nu ár 14-én az ad di gi el nök, Ben
Ali bu ká sá hoz ve zet tek. 

Ezek ben a tár sa dal mak ban a po li -
ti kai rend szer nek na gyon szűk a já -
ték te re, ezért is szük ség van a vál to -
zá sok ra. A két or szág ban le zaj lott (il -
let ve je len leg is zaj ló) ese mé nyek és
előz mé nye ik kö zött azon ban je len tős
kü lönb sé gek fe dez he tők fel. Amíg
Tu né zi á ban „le fe jez ték” az isz lam is -
ta erő ket, ad dig Egyip tom ban a leg -
be fo lyá so sabb isz lam is ta cso por to su -
lás fél le gá lis stá tust és a la kos ság je -
len tős ré szé nek tá mo ga tá sát él vez te.

Emel lett az or szá gok had se re gei
kö zött is alap ve tő kü lönb sé gek van -
nak. Tu né zia 36 ez res had erőt tart
fenn, amely ből a szá raz föl di erők
lét szá ma nem ha lad ja meg a 30 ezer
főt. A biz ton sá gi erők lét szá ma sok -
szo ro sa a had se re gé nek, ame lyet az
el múlt évek ben nem is na gyon fej -
lesz tet tek. Ez zel szem ben Egyip to mé
a tér ség leg erő sebb had se re ge (leg -
alább is arab vi szony lat ban), amely
468 ezer em ber ből áll, s a szá raz föl -
di erők lét szá ma meg ha lad ja a 340
ez ret. Mind ezek mel lett a bel biz ton -
sá gi erők lét szá ma is je len tős.

Mu bá rak feb ru ár 11-én tá vo zott az
el nö ki poszt ról, a ha tal mat ide ig le -
ne sen, az el nök vá lasz tás le bo nyo lí -
tá sá ig (fél év re) a had se reg vet te át.
Mu ham mad Musz ta fá al-Ba rá de i -
nek (1942–), a Nem zet kö zi Atom -
ener gia-ügy nök ség volt fő igaz ga tó -
já nak a sze mé lye – aki mint le het sé -
ges el len zé ki ve ze tő tért ha za –
meg oszt ja az el len zé ket, Egyip tom -
ban so kan nem sze ret nék őt ve ze tő
tiszt ség ben lát ni. 

Lí bi á ban több el len zé ki cso por to -
su lás mű kö dik. 1993 ok tó be ré ben
ka to nák egy cso port ja me rény le tet
kö ve tett el Kad ha fi el len, 1996 jú li u -
sá ban egy fut ball meccs után pe dig
vé res össze csa pás ba tor kol ló til ta ko -
zá sok kez dőd tek a ve ze tő el len. 

E cikk írá sa kor ép pen Kad ha fi ál -
lam fő há zá hoz szer vez nek til ta ko zást
a lí bi ai kor mány el le nes tün te tők, aki -
ket az el múlt hét vé gén éles lő szer rel
lőt tek a lí bi ai rend fenn tar tók. Kí sért
a múlt, hi szen Kad ha fi is az egyip to -
mi ha tár tól nem messze fek vő Ben -
gá zi ból in dult 1959-ben, és most
ugyan itt kez dőd tek a tün te té sek. Má -
ra pe dig el ér ték a fő vá rost, Tri po lit is.
A meg moz du lá sok már olyan in ten -
zi tá sú ak, hogy meg bon tot ták a lí bi -
ai ve ze tők egy sé gét is: egy mi nisz ter
és egy nagy kö vet le mon dott, és több
ka to na is a fel ke lők ol da lá ra állt. 

Az or szág la kos sá ga és a kül föld
egy aránt kí ván csi an vár ja, mit hoz a
jö vő az észak-af ri kai or szág ban.

A szer ző evan gé li kus lel kész, kül ügyi
és biz ton ság po li ti kai szak ér tő

Észak-af ri kai forrongások
g Dr. Fischl Vil mos
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Nagy baj van! Nagy já ból ez zel az egy
mon dat tal ér tek egyet ifj. dr. Ha fen -
scher Ká roly nak az Evan gé li kus Élet
2011/6. szá má ban meg je lent cik ké -
ben, ame lyet vá la szul szánt az elő ző
szám ban kö zölt írá som ra. Csak hogy
a bajt nem ott lá tom, ahol ő: sze rin -
tem a baj ott van, hogy mi, la i ku sok
és a lel ké szek nem egé szen ugyan azt
a nyel vet be szél jük, ezért az tán ne -
he zen ért jük meg, il let ve könnyen fél -
re ért jük egy mást. (Il luszt rá ci ó nak
ér de mes el ol vas ni ugyan eb ben a
szám ban az el ső ol da lon a No é mi
temp lom ban cí mű cik ket.) 

Néz zük, mi is tör tént va ló já ban!
Részt vet tem egy olyan is ten tisz te le -
ten, ame lyet nyu god tan ne vez he -
tünk az is ten tisz te let ki gú nyo lá sá nak,
pa ró di á já nak, be csa pás nak, kép mu -
ta tás nak (ezt sen ki sem vi tat ta). A
leg na gyobb prob lé má nak azt érez -
tem, hogy min dent ol vas tak. A kér -
dés fog lal koz tat ni kez dett, mert egy
idő ben én is na gyon so kat ol vas tam
fel me sé ket, re gé nye ket – oly kor
órá kon át – gyer me ke im nek, uno ká -
im nak. Ta pasz tal tam, hogy min den
igye ke ze tem el le né re elég so kat hi -
báz tam, és azt is, hogy bár az ol va -
sott szö veg tar tal ma el ju tott a tu da -
to mig, azért messze volt a hi te les tol -
má cso lás tól. Ne héz do log is me ret len
szö ve get fel ol vas ni! Gya kor lott ze nész
va gyok, ezért tisz tá ban va gyok az zal,
hogy mi a kü lönb ség blat to lás és elő -
adás kö zött, de a szín ház ban is be -
csap va érez nénk ma gun kat, ha nor -
má lis elő adás he lyett csak egy ol va -
só pró bát kap nánk a pén zün kért.

Mi vel az évek so rán több ször is ta -
lál koz tam ha son ló is ten tisz te le ti gya -
kor lat tal, a kér dés nem ha gyott nyu -
god ni, és vé gül eb ből szü le tett a
(F)el ol va sott is ten tisz te le tek cí mű
írá som.

Az, hogy cik ke im időn ként vi tát
vál ta nak ki, nem szo kat lan szá mom -
ra, hi szen több ször vá lasz tot tam
már ta bu nak szá mí tó té mát, amely -
ről – ma még szo kat lan mó don –
őszin tén pró bál tam ír ni. Ilyen kor a
szer kesz tő ség is oda szok ta ír ni,
hogy vi ta in dí tó nak szán ja. Leg utób -
bi cik kem ese té ben azon ban nem
vár tam vi tát, és a szer kesz tő ség sem

így kö zöl te. Úgy gon dol tam, hogy az
ál szent sé get, a kép mu ta tást el ítél ni
ke resz tény egy ház ban olyan ma gá tól
ér te tő dő do log, hogy eb ben a kér dés -
ben el té rő vé le mé nyek re nem na gyon
le het szá mí ta ni. Ma már tu dom,
hogy ez is ta bu té ma…

A cikk meg je le né sét kö ve tő en szá -
mos gra tu lá ci ót és kö szö ne tet kap -
tam is me rő se im től is, de is me ret le -
nek től is. Töb ben is úgy ta lál ták,
mint ha csak a sa ját gon do la ta i kat lát -
nák le ír va. Más kor is elő for dult már
ilyen, de nem ilyen nagy szám ban.
Ter mé sze te sen örül tem an nak, hogy
meg ér tet tek, és egyet ér tet tek ve lem.
(Meg jegy zem, hogy a gra tu lá lók
mind la i ku sok vol tak.)

Né hány nap pal ké sőbb idő sebb
dr. Ha fen scher Ká roly ke re sett meg
az zal, hogy bánt ja a cik kem ben az,
hogy a le jegy zett imád sá go kat ér ték -
te len nek mi nő sí tem, és ne ki száz húsz
kö te tet meg ha la dó imád sá gos gyűj -
te mé nye van, ame lyet nagy ér ték nek
tart. Te kin tet tel ar ra, hogy Kar csi bá -
csi hit ok ta tóm is volt, így az imád ság -
ról is sok min dent tő le ta nul tam,
rosszul esett, hogy meg bán tot tam.
Meg be szél tük, hogy nem a le írt
imád sá go kat, ha nem csak azok nak lé -
lek te len fel ol va sás sal va ló hasz ná la -
tát kri ti zál tam. Ő is egyet ér tett ve lem
ab ban, hogy az a lel kész, aki „imád -
ság” köz ben a pa pír ja it ren dez ge ti az
ol tá ron, va ló já ban nem imád ko zik.
Azt gon do lom, hogy Kar csi bá csi val
vé gül tisz táz tuk a fél re ér tést, és sze -
re tet ben vál tunk el (vé gig köl csö nös
sze re tet tel és tisz te let tel be szél tünk
egy más sal).

* * *

If jabb dr. Ha fen scher Ká roly (a to váb -
bi ak ban lel kész test vé rem) cik ke hi -
deg zu hany ként ért. Be val lom, hogy
na gyon rosszul esett az, hogy bár
gyer mek ko runk óta is mer jük egy -
mást, nem ke re sett meg elő ze te sen,
hogy sze mé lye sen meg be szél jük az
eset le ges fél re ér té se ket, ha nem dur -
ván rám tá madt. Ki nyi tot tam Pan do -
ra sze len cé jét? 

Úgy ér zem, hogy cik ke met tel jes
egé szé ben fél re ér tet te. Egy ál ta lán
nem az új li tur gia bí rá la ta volt a cé -

lom, ha nem az ál szent kép mu ta tás
bi zo nyos for má i ra hív tam fel a fi gyel -
met. Il luszt rá ci ó ként utal tam a vá -
la szol ga tós imád ság ra és a kéz fo gás -
ra, mint ami akár ka to li kus szo kás -
ként is fel fog ha tó (én is ka to li kus
temp lom ban ta lál koz tam ve le elő -
ször), meg sem em lí tet tem az új li -
tur gi át. Őt, mint az új li tur gia be ve -
ze té sé nek egyik kez de mé nye ző jét,
olyan ér zé ke nyen érint het te a szer -
kesz tő ség ál tal ki emelt idé zet, hogy
el vesz tet te a hig gadt sá gát a cikk vé -
gig ol va sá sá hoz és meg ér té sé hez.
Nem vett ész re bi zo nyos gon do la to -
kat, más részt vi szont be le ol va sott
olyat is, ami nincs ben ne. Én az új li -
tur gi á val nem tud tam meg ba rát -
koz ni. Ná lunk ha von ta mind össze
egy szer hasz nál ják, így nem ne héz el -
ke rül nöm. Nem lá tok azon ban olyan
„ve szélyt” se, hogy egy szer majd ál -
ta lá no san el ter jed. 

Néz zük lel kész test vé rem meg ál -
la pí tá sa it!

* * *

Nagy baj van, ha már az egy ház alap -
ve tő élet funk ci ó ját is meg kér dő je le zik.
Va ló ban nagy baj len ne, ha ezt tet tem
vol na, csak hogy ép pen az is ten tisz -
te let ér de ké ben ír tam, nem pe dig el -
le ne. Úgy gon do lom, hogy ha az ál -
szent kép mu ta tást szám űz zük, az zal
is ten tisz te le te ink gaz da gab bak lesz -
nek és nem sze gé nyeb bek.

Lel kész test vé rem em le get va la mi -
fé le egy há zon be lü li kam pányt, és úgy
lá tom, hogy be ava tott (lel kész) test -
vé re im tud ják is, hogy mi ről van
szó. Mi, la i ku sok vi szont csak cso dál -
ko zunk: mi be si ke rült be le nyúl nom?
Őszin tén mon dom, hogy én ilyes mi -
ről nem tud tam, és ha tud tam vol na
is, sem mi kép pen sem avat koz tam
vol na be le szak em be rek vi tá já ba.

A le kö zölt anyag ugyan is nem hor -
doz sem po zi tí vu mot, sem pe dig jobb
meg ol dást. Nem tu dom, hogy a kép -
mu ta tás sal kap cso lat ban le het-e egy -
ál ta lán po zi tí vu mot ta lál ni, ne kem
nem si ke rült. Úgy gon do lom, hogy a
szo ci a liz mus ban hasz nált „épí tő”
kri ti kát nyu god tan el fe lejt het jük.
Egy kri ti ká nak nem kell fel tét le nül
po zi tív ki csen gés sel vég ződ nie. Ha

Bi zony nag
Viszonválasz a január 30-ai lapszámban – (F)elolvasott istent

(F)el ol va sott is ten tisz te le tek cím mel
He ré nyi Ist ván olyan gon do la to kat ve -
tett fel, ame lyek az év szá za dok so rán
vél he tő en már so ka kat iz gat tak. Ne -
héz a dön tés ezek ben a kér dé sek ben,
mert a le het sé ges vá la szok mind -
egyi ke hor doz hat po zi tí vu mo kat és
ne ga tí vu mo kat is. Az aláb bi ak ban a
kép mu ta tás, a fél re ért he tő ség és a fel -
ol va sott ság prob lé má já ra té rek ki.

Az, hogy is ten tisz te le te ink kép mu -
ta tás ra ne vel nek, szá mom ra saj nos
va sár na pon kén ti va ló ság. A bűn val -
lás sal kap cso la tos kér dé sek mell be vá -
gó an sú lyo sak. Csak a har ma di kat
eme lem ki, azt, hogy meg bo csá tot -
tam-e. Mennyei se gít ség gel küz dök
ezért, és időn ként már szá mom ra is
meg le pő, hogy mit meg tu dok bo csá -
ta ni, sőt hogy jó ér zés sel tu dok meg -
bo csá ta ni. De min dig van nak fo lya -
mat ban lé vő ügye im; ta lán van olyan
is, amely ben so sem le szek ké pes
meg bo csá ta ni – mind ezek mi att nem
mond ha tom kép mu ta tás nél kül, hogy
meg bo csá tot tam. 

Mi tör tén ne, ha egy szer min den -
ki őszin tén vá la szol na? Ha öt kér dés -
re az ige nek és ne mek egy be mo só dó
mo raj lá sa hang za na föl? A lel kész úgy
foly tat ná, hogy „aki az öt kér dés ből
leg alább négy re igen nel vá la szolt…”?
A má so dik és ne gye dik kér dés sem
sok kal könnyebb, mert fenn áll az ön -
ál ta tás ve szé lye a meg bá nás mély sé -
gét és az igye ke zet ko moly sá gát il le -
tő en. Az el ső és az ötö dik kér dés hez
vi szont va ló ban ele gen dő az őszin te
hit, mert ezek hit val lá si kér dé sek. 

Ami lyen kí nos szá mom ra az öt
kér dés, olyan fel eme lő a gyó nó imád -
ság, amely nek min den gon do la tát
őszin tén mon dom. Kü lö nö sen sze re -
tem, hogy a „gon do lat tal, szó val és
cse le ke det tel” rész nél ott a gon do lat
is, mert sok rossz gyö ke re a bű nös
gon do lat.

Is ten tisz te le te ink fél re ért he tő sé -
gét, a több ér tel mű ség prob lé má ját
nem in téz het jük el az zal, hogy az is -
ten tisz te le ten kí vül tu dunk teo ló gi a -
i lag ala pos ma gya rá zat tal szol gál ni ar -
ra, hogy a több le het sé ges ér tel me zés
kö zül me lyik re gon do lunk az is ten -
tisz te let alatt. Rá adá sul a vi ta tott
szö ve ge ink nem csu pán fél re ért he tő -
ek, ha nem az el ső hal lás ra adó dó ter -
mé sze tes ér tel me zé sük ép pen el len -
té tes a hit té te le ink kel. Mi ért ve szé lyes
ez? Mert hit vi lá gunk ér tel me zé si
rend sze re ha son la tos egy olyan gó ti -
kus bolt ív hez, amely össze om lik, ha
egy-két kö vet – ese tünk ben egy-két
ér tel me zést – ép pen meg for dít va
épí tünk be. Hány em bert űz tünk a ké -
tel ke dők és út ke re sők tá bo rá ba fél re -
ért he tő szö ve ge ink kel? (Ter je del mi
okok ból a konk rét szö veg pél dá kat
mel lő zöm.)

Az is ten tisz te le te ken tör té nő fel -
ol va sás ugyanolyan kér dés, mint az,
hogy a gyü le ke zet mi kor áll fel, a lel -
kész mi kor for dul meg. Je len té se
van an nak, hogy ép pen mi lyen irány -
ba néz ve szol gál a lel kész, hogy ép -
pen áll-e a gyü le ke zet, és hogy ép pen
mi képp hang zik el egy szö veg. A fel -
ol va sás nak és az élő be széd nek el té -
rő je len té se és üze ne te van. E ket tő
nem cse re sza ba tos egy más sal. Az
is ten tisz te let szin te bár mely pont ján
le het he lye a fel ol va sás nak is, és az
élő be széd nek is, alig van ki vé tel.
(Van egy köz tes le he tő ség is, az em -
lé ke zet ből fel mon dott szö veg. De
ez zel most ne bo nyo lít suk az át gon -
dol ni va lón kat.) Le egy sze rű sít ve azt
mond hat juk, hogy a fel ol va sott szö -
veg egy, a fel ol va sást meg elő ző en vég -
le ge sí tett pro duk tum, gon do la ti ív.
Ez zel el len tét ben az élő be széd – a ru -
tin jel le gű be té tek el le né re is – ott és
ak kor vég le ges sé ala ku ló szö veg,
gon do la ti ív. Rá adá sul a hall ga tó ság
vi sel ke dé sé től is füg gő en ala kul vég -
le ges sé. Et től le het az ilyen re sok kal
könnyeb ben oda fi gyel ni és a ben ne
je lent ke ző gon do la to kat át ven ni, el -
gon dol kod ni raj tuk.

Nem csak pré di ká ci ók ese tén gond
a fel ol va sás. Ma gam pél dá ul azért
ma ra doz tam el egy szá mom ra tar tal -
mi lag na gyon is ér de kes tu do mány -
fi lo zó fi ai sze mi ná ri um ról, mert az iz -
gal mas kér dé se ket bon col ga tó elő -
adá so kat fel ol vas ták, így én, bár a tar -
tal muk iránt ér dek lőd tem, hall ga tá -
suk köz ben csil la pít ha tat lan nak tű -
nő ál mos ság gal küsz köd tem. Nem
tud tam fi gyel ni, nem sok ma radt
meg az egész ből. Nem úgy, mint
ami kor va la ki úgy ad elő pa pír nél kül,
pon to sab ban úgy ma gya ráz a hall ga -
tó sá gá nak, hogy ott a kö zös kép ze -
let ben, a kö zös gon do la ti tér ben jól
lát ha tó an ki épül az a gon do la ti rend -
szer, amely ről be szél. Ezen elő adók (a
ne ve ket szán dé ko san nem so ro lom
fel) kö zös tu laj don sá ga, hogy ami ről
be szél nek, az a min den na pi éle tük is
egy ben. Aki fo lya ma to san meg éli
azt, ami ről időn ként elő ad, an nak
nem csak hogy megy pa pír nél kül is,
ha nem ki fe je zet ten za var ná is a pa -
pír, mert be lé foj ta ná a szót, meg öl -
né az elő adó és hall ga tó sá ga kö zöt ti
élő szel le mi kap cso la tot.

Vagy is: azok a hit bé li dol gok,
ame lye ket a lel kész el akar ne künk
ma gya ráz ni, meg akar ve lünk ér tet -
ni, le gye nek annyi ra a sa ját jai – le -
gye nek az éle te so rán sok szor meg -
él tek és sok szem szög ből át gon dol -
tak –, hogy a Bib lia és az idé ze tek
mel lett egy kis em lé kez te tő pa pír is
ele gen dő le gyen pré di ká ci ó ja me der -
ben tar tá sá hoz. 

g Prh le Pé ter (Bu da pest)

Élő szel le mi kap cso lat

Tisz telt Szer kesz tő ség! Min den év -
ben meg hall ga tom a Já nos-pas si ót a
De ák té ri temp lom ban, a vi lág hí rű
Lu the rá nia ének kar elő adá sá ban. A
kó rus tag jai kö zött min dig öröm mel
fe dez tem fel He ré nyi Ist vánt is. A
pas sió min den ko rál ja elő re meg fo -
gal ma zott, le írt és meg ze né sí tett
imád ság.

Na gyon saj ná lom He ré nyi Ist vánt,
hogy ő nem tud „ol vas va imád koz ni”,
és hogy azt hi szi, más sem tud.

Ma gam nap köz ben sa ját sza va im -
mal imád ko zom, pél dá ul a té vé hír adó
né zé se köz ben or szá gunk, Eu ró pa s az
egész vi lág prob lé má i nak meg ol dá sá -
ért és a ka taszt ró fa súj tot ta kért. Éj sza -

ka, ha föl éb re dek, be teg is me rő se i mért
imád ko zom. De min den reg ge li áhí -
ta tom vé gén egy imád sá gos könyv vel
együtt imád ko zom, mely nek elő sza vát
Or dass La jos püs pök ír ta. Eb ből idé -
zek: „A két ezer éves ke resz tyén múlt
sok imád ko zó já nak ke ze nyúl most fe -
léd eb ből az imád ság gyűj te mény ből,
hogy Meg vál tó urunk aka ra ta sze rint
be von jon a bel ső szo bád ba.”

Ké rem Is tent, hogy He ré nyi Ist ván
test vé rem nek is ad ja meg a ré gi és a
mos ta ni ige hir de tők kel va ló együtt
imád ko zás öröm te li él mé nyét.

Tisz te let tel:
g Do bó Jó zsef né

pres bi ter (Bu da pest)

Ad ja meg Is ten az együtt
imád ko zás öröm te li él mé nyét!
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gy baj van…
tiszteletek címmel – megjelent írásomra érkezett reagálásokra

va la mi rossz, ne szé pít sük, ha nem
mond juk ki, hogy rossz! A kép mu ta -
tást nem le het „meg job bí ta ni”, el
kell dob ni. 

A jobb meg ol dást va ló ban nem ír -
tam le, mert azt gon dol tam, hogy fe -
les le ges, hi szen ma gá tól ér te tő dő.
Most azért le írom: ke rül jük el az ál -
szent kép mu ta tást is ten tisz te le te in -
ken! Nem tu dom ezek után, hogy hol
ol vas ta a cik kem ben lel kész test vé -
rem azt, hogy az is ten tisz te let kép mu -
ta tás ra ne vel. Azt gon do lom, hogy
amit vi szont le ír tam, az nem vi tat ha -
tó: „…mi nél több ak tív köz re mű kö dést
kí vá nunk meg a gyü le ke zet tag ja i tól,
an nál több esélyt adunk a kép mu ta -
tás ra.”

Lel kész test vé rem ír ja, hogy az
egy ház nak sa ját nyel ve van, és ha az
is ten tisz te le ten nem kí vül ál ló ként
aka runk részt ven ni, ak kor ké pez -
nünk kell ma gun kat, el sa já tí ta ni a
nyel vet, meg kell is mer ni a dra ma tur -
gi á ját, egyes je le it és tu da tos fo lya ma -
ta it. Ez zel rész ben egyet ér tek, de
azért fel sze ret ném hív ni a fi gyel met
ar ra, hogy ré gen az apos to lok ta nul -
ták meg a gyü le ke zet nyel vét és nem
for dít va. Most is egy sze rűbb len ne,
mert ma még a la i ku sok van nak
töb ben…

Lel kész test vé rem nek iga za van,
va ló ban nem tu dok ol vas va imád -
koz ni, mert a nyi tott szem el von ja
a fi gyel me met, és ta pasz ta la tom
sze rint a blat tol va fel ol va sott ima
csu pán lel ket len sza vak egy más -
után ja. Ne he zen is tu dom el kép zel -
ni, hogy má sok ho gyan csi nál ják.
Akik től imád koz ni ta nul tam, azok
csu kott szem mel imád koz nak. En -
nek el le né re nem ér zem ma ga mat
fo gya té kos nak ami att, hogy ol vas -
va ne kem nem megy: nem ta nul tam
meg ezt se, mint szá mos egyéb
hasz nos dol got. 

Bár lel kész test vé rem úgy gon dol -
ja, hogy ilyen még nem for dult elő,
vá la szol ga tós imád ság ese tén hal -
lot tam már olyan ké rést, ame lyet
nem tud tam vál lal ni. Pél dá ul vá lasz -
tá si kam pány ide jén a lel kész az
imád ság ban hoz ta a gyü le ke zet tu do -
má sá ra, hogy ho va kell ten ni a ke -
resz tet sza va zás kor, de más kor is

volt már olyan él mé nyem, hogy az
imád ság nem Is ten hez szólt, ha nem
„imád ság” köz ben a lel kész tu laj -
don kép pen a gyü le ke zet nek ho zott
va la mit a tu do má sá ra (mi ről ho -
gyan kell vé le ked ni, adott kér dés ben
ho gyan kell ál lást fog lal ni).

Egyet ér tek lel kész test vé rem mel
ab ban, hogy az imád ság ra ké szül ni
kell. Kü lö nö sen ak kor, ha nem sa ját
sza va ink kal imád ko zunk: úgy meg
kell ta nul ni az imád sá got, hogy sa ját
sza va ink ként tud juk el mon da ni.

* * *

Lel kész test vé rem cso dál ko zik azon,
hogy nem vol tam tisz tá ban a pax (a
li tur gia ke re té ben tör té nő kéz fo gás)
lé nye gé vel. Gyors köz vé le mény-ku -
ta tá som ered mé nye az lett, hogy
kö ze li is me rő se im kö zött sen ki sem
volt tisz tá ban ve le (pe dig a meg kér -
de zet tek kö zül min den ki vett már
részt ilyen is ten tisz te le ten). Mit mu -
lasz tot tunk el? Hol kel lett vol na
meg ta nul nunk? Az én időm ben a
kon fir má ci ói ok ta tás anya gá ban még
nem sze re pelt. 

Én ezt ír tam: „Ha a gyü le ke ze tet
»kul ti kus« cse le ke de tek re szó lít juk
fel, ak kor ma gya ráz zuk is meg en nek
az ér tel mét!” Nincs iga zam? Ha az ér -
tel mét nem is mer ve részt ve szek va -
la mi lyen „kul ti kus” cse le ke det ben,
ak kor nem va gyok kép mu ta tó (úgy
te szek, mint ha tud nám az ér tel mét)
vagy egy sze rű en bal ga? 

Meg kell je gyez nem, hogy lel -
kész test vé rem a cik ké ben sem tet -
te tel je sen ért he tő vé szá mom ra a
pax lé nye gét. Ilyen kér dé se im tá -
mad tak: Mi ért kell az Is ten bé kes sé -
gét is me ret len test vé rem nek to -
vább ad nom? Ő nem ka pott? Ha ő is
ka pott, ak kor ne kem mi ért kell to -
vább ad nom? Le het, hogy lel kész
szá má ra ne vet sé ges nek hang za nak
ezek a kér dé sek, de mi, la i ku sok
igen is ér te ni sze ret nénk!

Azt, hogy cik kem utol só be kez dé -
sé ben lel kész test vé rem mit ta lál
bán tó nak, va ló ban nem ér tem. Ez zel
a cik kem mel is, akár csak az elő ző ek -
kel, az egy ház ja vát sze ret tem vol na
szol gál ni, nem pe dig csú fo lód ni vagy
ítél kez ni. Több nyi re nem is csak a sa -
ját gon do la ta i mat írom le, ha nem la -
i kus test vé rek kel foly ta tott be szél ge -
té se im ered mé nyét. Ha ezt va la ki fél -
re ér ti, ak kor va ló ban nagy baj van.
Le het sé ges, hogy én a la i ku sok nyel -
vén szó lok, és ezért ők ér tik, a nem
la i ku sok pe dig fél re ér tik?

* * *

Ed dig tar tott if jabb dr. Ha fen scher
Ká roly cik ké re ké szí tett vá la szom. 

A hoz zá szó lá so kat ki vál tó, ere -
de ti cik kem a ja nu ár vé gi meg je le né -
se óta im már nem ar ról szól, mint
szólt ak kor, ami kor meg ír tam. Néz -
zük, mi tör tént az óta!

Ki de rült, hogy a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ben fo lyó püs -
pök vá lasz tás ba va ló be le avat ko zá si
szán dék kal gya nú sí ta nak. Til ta ko -
zom a gya nú sí tás el len: nem ab ba az
egy ház ke rü let be tar to zom, és a püs -
pök je löl te ket sem is me rem. Mi ért ár -
ta nám be le ma gam ilyen ügy be?

Vissza tért más fó ru mon is az a vád,
hogy az új li tur gi át tá ma dom, és ez -
zel meg bán tom azo kat a test vé re i -
met, akik ezt a for mát sze re tik. Nem
volt szán dé kom ban sen kit se meg -
bán ta ni! Azt már el árul tam, hogy én
nem szí ve sen ve szek részt ilyen al kal -
ma kon, de van nak más is ten tisz te le ti
for mák is, ame lye ket in kább el ke rü -
lök. A sza va mat leg fel jebb ak kor

emel ném fel el le nük, ha ál ta lá nos sá
vál ná nak, vagy kö te le ző vé ten nék
őket. Ál szent, kép mu ta tó vi sel ke -
dés sel pe dig a „ha gyo má nyos” is ten -
tisz te le te ken is le het ta lál koz ni.

Té ved tem, ami kor azt ír tam, hogy
a la i ku sok meg ér te nek, nem la i ku sok
tá mad nak, mert van olyan lel kész is,
aki a vé del mé be vett, és hal lot tam
olyan la i ku sok ról is, akik nem ér te -
nek ve lem egyet. Igaz, ez utób bi ak
ese té ben azt ér zem, hogy nem a cik -
kem lé nye gét vi tat ják, ha nem meg -
ra gad tak olyan rész le tek nél, mint
pél dá ul az ol va sás kér dé se az is ten -
tisz te le te ken. Az ő ked vü kért hadd
idéz zem cik kem ből a kö vet ke ző ket:
„Jo go san kér dez he tik most: va ló ban
olyan fon tos az, hogy ol vas nak va la -
mit, vagy »fej ből« mond ják? At tól
jobb lesz va la mi, ha »be ma gol ják«, és
úgy ad ják elő? Nem hi szem. Csak hogy
nem is ez a kér dés lé nye ge! Sok kal fon -
to sabb azt vizs gál nunk, hogy mennyi
az őszin te ség, és mennyi a kép mu ta -
tás, mennyi az igaz és mennyi a ha -
mis pil la nat is ten tisz te le te in ken.”

* * *

Az Evan gé li kus Élet 2011/7. szá má ban
je lent meg Tu bán Jó zsef lel kész cik -
ke, amely ben írá som ra re a gál. Úgy ér -
zem, hogy rö vi den ne ki is vá la szol -
nom kell.

Kezd jük a vé gén! Tu bán Jó zsef, ha
fi no man is, de ar ra biz tat, hogy ne
má sok ban ke res sem a hi bát, ha
nem ér zem jól ma gam egy is ten tisz -
te le ten. Le het, hogy ve lem nincs
min den rend ben. Nem vi ta tom, iga -
za le het. Én is utal tam er re, ha nem
is ilyen sze mé lye sen: „Is ten tisz te le -
te ken va jon mi a hely zet? Nyil ván el -
ső sor ban az is ten tisz te let részt ve vő -
i től függ…” Eb be be le ér tet tem ma ga -
mat is (és per sze a lel készt is), de
egy részt nem ez zel a kér dés sel sze -
ret tem vol na fog lal koz ni, más részt
úgy ér zem, hogy sok min den nel
vá dol hat nak, de ál szent kép mu ta tás -
sal nem. 

Tu bán Jó zsef cik ké ben teo ló gus -
hoz il lő mó don fej te ge ti az is ten tisz -
te let el mé le tét. Én vi szont in kább a
gya kor la tá val fog lal koz tam, így az tán
va ló já ban nem is na gyon vi tat ko zunk
egy más sal (teo ló gi ai vi ták ba – hoz -
zá ér tés hí ján – amúgy se bo csát koz -
nék). Ami kor vi szont azt ír ja: „Igaz,
ez – már mint hogy az el mé let meg -
va ló sul-e a gya kor lat ban – ma (!!!)
saj nos nem jel lem ző egy há zunk ra”,
mint ha ne kem ad na iga zat: ami kor a
gya kor lat meg ha zud tol ja az el mé le -
tet (és úgy te szünk, mint ha nem
ven nénk ész re), vagy nem va gyunk
tisz tá ban a gya kor lat mö gött meg hú -
zó dó el mé let tel, az a kép mu ta tás
gyö ke re. Ér de kes, hogy a hi bák oka it
Tu bán Jó zsef is kí vül ke re si (ra ci o na -
liz mus, re for má tus ha tás, a li tur gia
meg cson kí tá sa)… Nem még is in -
kább az őszin te ség és a kép mu ta tás
kér dé se a lé nyeg?

Vé gül anél kül, hogy hí vat lan pró -
ká to ra sze ret nék len ni az Evan gé li kus
Élet szer kesz tő i nek if jabb dr. Ha -
fen scher Ká rollyal szem ben, úgy ér -
zem, hogy nagy hi ba len ne, ha min -
dig csak „po zi tív ki csen gé sű”, ke -
gyes hang vé te lű és ki zá ró lag az
öröm re okot adó cik kek je len het né -
nek meg a lap ban a „min den rend ben
van” ha mis ér zé sét kelt ve, a vi tá kat el -
ke rül ve. Nem hi szem, hogy egy há -
zunk ja vát szol gál ná az ilyen kép mu -
ta tás. Ha pe dig a kép mu ta tás kér dé -
se ilyen meg osz tó egy há zunk ban,
ak kor bi zony nagy baj van…

g He ré nyi Ist ván
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Ta lán nem  csak ne kem tű nik na gyon
hosszú nak az idei tél, va la hogy las -
san ér ke zik a ta vasz. Vár juk a rügy -
fa kasz tó nap fényt, a böj ti sze lek él -
te tő le he le tét, de még min dig két hó -
nap vá laszt el min ket a fel tá ma dás
ün ne pé től.

Pe dig hat va nad va sár nap ján, a mag -
ve tő, a mag ve tés, az ige hir de tés va sár -
nap ján akár érez het nénk is már a le -
ve gő ben a fagy szo rí tá sa után fel en -
ge dő föld friss il la tát. Új ra ér de mes ne -
ki fog ni a ta laj mű ve lés nek. Ak kor is, ha
az őszi ve tést el pusz tí tot ta a zord tél,
a kí mé let len bel víz, ak kor is, ha min -
dent új ra elöl ről kell kez de nünk.

Mind ezt ha son ló an él jük meg a
spi ri tu á lis mag ve tés sel, az ige hir de -
tés sel kap cso lat ban. Ezen a te rü le ten
is gya ko ri a fagy kár, a pusz tí tó bel víz
és egyéb „ter mé sze ti” csa pás. A va -
sár nap jé zu si pél dá za tá ban jel zett
ve szé lyek nap ja ink ban is ko moly ri -
zi kót je len te nek. A drá ga ve tő ma got
fel za bá ló ma da rak né pes se re ge ma
is les ben áll. A sar ja dó ve tést bru tá -
li san le gá zo ló lá bak is min dig be ve -
tés re ké szek. A szár ba szök ke nő ga -
bo nát meg foj tó tö vi sek sem pusz tul -
tak ki…

Meg győ ző dé sem, hogy még is ér -
de mes új ra meg új ra ne ki fe szül ni a
ke mény ta laj nak. Ér de mes ala po san
fel ké szül ni a mag ve tés re és új ra szó -
szék re lép ni, mert so kan éhe zik az
élet be szé dét, az öröm hírt. Szom jaz -
zák a gyó gyí tó igét, az egy ház leg na -
gyobb kin csét, „Is ten di cső sé gé nek és
ke gyel mé nek szent evan gé li u mát”
(Lu ther Már ton: 62. té tel).

Hi szen er ről szól, er ről kel le ne,
hogy szól jon az egy ház! Hi szen eb -
ből él és él tet, eb ből él het ne és él tet -
het ne má so kat is az egy ház. Bi zony,
nem árt oly kor em lé kez tet ni ma gun -
kat er re a lu the rá nus, evan gé li kus,
evan gé li u mi fun da men tum ra. Kü lö -
nö sen olyan kor, ami kor egy há zunk -
ban is mé tel ten egy más nak fe szül nek
az in du la tok akár li tur gi kai vagy
ép pen struk tu rá lis kér dé sek ben.

Há lás va gyok bölcs kol lé gám nak,
Kräh ling Dá ni el nek, aki a leg utób bi
ilyen „vi har” le csen de sí té se ér de ké -
ben – ne mes egy sze rű ség gel – szó
sze rint  idéz te az út baiga zí tó, „tá jo ló”
lé nye get a lel ké szek in ter ne tes le ve -
le ző lis táján. Egy há zunk név adó hit -
val lá sá ban, az Ágos tai hit val lás ban
ugyan is ki jó za ní tó tö mör ség gel ezt
ol vas suk: „Az egy ház va ló di egy sé gé -
hez ele gen dő, hogy egyet ér tés le gyen
az evan gé li um ta ní tá sá ban és a szent -
sé gek ki szol gál ta tá sá ban. De nem
szük sé ges, hogy az em be ri ha gyo má -
nyok, vagy is az em be ri ere de tű egy -
há zi szo ká sok és szer tar tá sok min de -
nütt egy for mák le gye nek.” (Confessio
Augustana, VII.)

Ne fe led jük, egy há zunk ban ez az
év – töb bek kö zött – a re for má ció és
a sza bad ság aján dé ká ról szól. A re for -
má ci ó ban vissza nyert krisz tu si sza -
bad ság ban bát ran kon cent rál ha tunk
leg fon to sabb szol gá la tunk ra, a vi va
vox evan ge lii, az evan gé li um élő, él -
te tő hang já nak meg szó lal ta tá sá ra.

El mé le ti leg ta nul tuk és tud juk, a
gya kor lat ban még is új ra meg új ra el -
fe led jük, hogy egy há zun kat se ré gi,
se új li tur gia, se ré gi, se új struk tú ra,
se egy, se ti zen egy püs pök, de még át -
vett in téz mé nyek so ka sá ga sem ké -
pes meg tar ta ni, ha nem egye dül a re -
ánk bí zott, élő és ha tó evan gé li um!

S ha va la kit meg kí sér te ne a két ség,
hogy ko runk ban ta lán már nincs is
ere je, nincs is ha tá sa a gyö ke res,
mag vas szó nak, an nak sze ret nék fi -
gyel mé be aján la ni egy kö zel múlt -
ban be mu ta tott re mek  al ko tást, A ki -
rály be szé de cí mű an gol fil met. A hi -
te les tör té net a má so dik vi lág há bo -
rú ide jén ját szó dik, ami kor a sú lyos
be széd hi bá val küsz kö dő, erő sen da -
do gó VI. György ke rül Nagy-Britan -
nia trónjá ra. Né pe jog gal vár ja, hogy
a ki rály sza va ad jon út mu ta tást, vi -
gasz ta lást, bá to rí tást, re mény sé get a
há bo rú pok lá ban. Az ural ko dó nak
azon ban, fő leg a na gyobb nyil vá -
nos ság előtt, új ra meg új ra el akad a
nyel ve, szin te min den szó ért ke ser -
ve sen meg kell küz de nie…

So kunk szá má ra nem is me ret len
ez a kín: va jon el tud juk-e mon da ni
a re ánk bí zott drá ga üze ne tet? Nem -
csak egy ko ri pró fé ták, apos to lok di -
lem má ja ez, ha nem mai ige hir de tők
sok szor ne he zen, da dog va be val lott
két sé ge.

VI. Györgyön egy tü rel mes, szel -
le me sen kre a tív lo go pé dus se gít, aki
min de nek előtt igyek szik ki űz ni a
bé ní tó szo ron gás gör csét az ele in te
igen csak da cos, együtt mű kö dés re
kép te len, re mény vesz tett ural ko dó -
ból. A film iga zi hap py end del zá rul:
a ki rály da do gás nél kül tud ja fel ol vas -
ni tör té nel mi rá di ós be szé dét,
amellyel lel ket önt a há bo rú sö tét ár -
nya i tól meg ret tent né pé be.

De va jon mi ben re mény ked he -
tünk mi, mai ige hir de tők, akik sze ret -
nénk tol má csol ni a Ki rály, a ki rá lyok
Ki rá lya be szé dét? S mi ben bíz hat nak
mind azok, akik vi gasz ta ló, erőt adó
pré di ká ci ó ra vá gya koz va ül nek szó -
szé ke ink alatt?

A jó hír, hogy mi is re mény ked he -
tünk egy tü rel mes, szel le me sen kre -
a tív „lo go pé dus ban”. Ada tik va la ki, aki
kész se gí te ni, hogy a meg fe le lő he lyen
és pil la nat ban ki tud juk mon da ni a
gyó gyí tó szót. Ígé re tünk van, hogy el -
jön ő, a Vi gasz ta ló, a Párt fo gó, aki
eszünk be jut tat ja és szánk ba ad ja a
Mes ter, a Ki rály be szé dét!

Nem a szo ron ga tó fé le lem, ha nem
az erő, a sze ret és a jó zan ság Lel két
kap hat juk meg. Ha bölcs mag ve tő -
ként nem a fa gyos szán tó föld re, nem
a gyar ló szer szá mok ra, nem a kül ső
kö rül mény re né zünk, ha nem te kin -
te tün ket bi za lom mal az ég re emel jük.
On nan, fe lül ről kér jük és vár juk az ál -
dást: az éle tet hor do zó ma got és az
azt ki sar jasz tó égi har ma tot!

„Lo go pé dus ra” vár va…
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Amint két he te je lez tük, szer kesz tő sé günk feb ru ár 20-ig fo gad ta ol va só ink
hoz zá szó lá sa it He ré nyi Ist ván ja nu ár 30-i lap szá munk ban meg je lent, szá mos
egy há zi fó ru mon élén ken tár gyalt cik ké hez. Jól le het a hoz zánk névvel és cím -
mel el jut ta tott két le vél lel, il let ve a szer ző vi szon vá la szá val (és az Ég tá jo ló
ro vat nak ez al ka lom mal a pa no rá maol dal ra „köl töz te tett” írá sá val) e vi tát le -
zárt nak te kint jük, az egy há zunk, hit éle tünk meg úju lá sát cél zó, kö zös gon -
dol ko dás ra kész te tő írá sok nak a jö vő ben is kész ség gel adunk he lyet. – A szerk.
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b Kü lön bö ző meg győ ző dé sű em -
be rek kel foly ta tott be szél ge té se -
im so rán gyak ran mel lem nek
sze gez ték a kér dést: mi az oka
an nak, hogy a ma gyar re for má -
tus egy ház tag sá ga, egyéb, ki -
sebb fe le ke ze tek kel el len tét ben,
nem nö vek szik, sőt egy há zun kat
egy re töb ben el hagy ják? Ez a
kö rül mény in dí tott ar ra, hogy
fog lal koz zak ez zel a nem lé -
nyeg te len prob lé ma kör rel. (…) A
cím ben fel tett kér dés re el ső sor -
ban öt ven éves lel ki pász to ri
mun kám ta pasz ta la tai és a Bib -
lia szö vet ség hez be ér ke zett in for -
má ci ók alap ján sze ret nék vá -
laszt ke res ni és ad ni, ter mé sze -
te sen nem zár va ki a té ve dés le -
he tő sé gét sem.

Ki in du ló pon tun kat az aláb bi, ren del -
ke zé sünk re ál ló sta tisz ti kai ada tok je -
len tik. A leg utób bi nép szám lá lás
ada tai sze rint ha zánk ban re for má -
tus nak val lot ta ma gát 1,623 mil lió ál -
lam pol gár. Eb ből a re for má tus egy -
ház gyü le ke ze te i ben kö te le ző en ve -
ze tett úgy ne ve zett vá lasz tói név -
jegy zék ben 410 ezer egy ház tag sze -
re pel. (Hol van a hi ány zó 1,2 mil lió?)
A 410 ezer nyil ván tar tott egy ház tag -
ból a va sár nap dél előt ti is ten tisz te -
le te ken az egész or szág ban részt
vesz 120 ezer em ber (1200 gyü le ke -
zet ben!). Eb ből a 120 ezer temp lom -
lá to ga tó ból het ven öt év fe let ti egy -
ház tag 73 200. (…)

* * *

A fo gyás egyik for má ja az, ami kor
va la ki tu da to san ki lép az egy ház ból,
mert – úgy mond – nem ért egyet az
egy ház ta ní tá sa i val. Ezek szá má ról
azért tu dunk na gyon ke ve set, mert
a Je ho va Ta nú in kí vül egy fe le ke zet
sem vár ja el a hoz zá juk té rők től,
hogy ná lunk is je lent sék be ki lé pé -
sü ket. Azt te hát nem tud juk, hogy
há nyan lép tek ki tu da to san egy há -
zunk ból.

A fo gyás má sik for má ja a passzív,
kö zöny ből fa ka dó ki ma ra dás. Ezek -
nek a név le ges, a nép szám lá lás ide -
jén ma gu kat re for má tus nak mon dó
passzív, kö zö nyös egy ház ta gok nak a
szá mát még fel mér ni sem tud juk.

A fo gyás har ma dik for má ja, ami -
kor va la ki va la mi lyen ok ból más
fe le ke zet hez csat la ko zik. Gon do -
lunk itt a rend szer vál tás után ala kult
és az óta „fel vi rág zott” kü lön fé le ka -
riz ma ti kus kö zös sé gek re, me lyek
kö zül leg is mer tebb a Hit Gyü le ke -
ze te. (…)

Sem mi lyen ada tunk nincs azok -
ról a re for má tus nak ke resz telt em -
be rek ről sem, akik va la mi lyen nem
ke resz tyén val lás tag jai let tek. So kat
sej te tő tény, hogy ha zánk ban a sze -
mé lyi jö ve de lem adó egy há zak nak
fel ajánl ha tó 1-ából a leg na gyobb
összeg gel – a há rom tör té nel mi
egy ház után – ne gye dik ként a Ma -
gyar or szá gi Kris na-tu da tú Hí vők
Kö zös sé ge (az az hin du is ta kö zös -
ség) ré sze sült. De tud juk, hogy lé -
te zik már ma gyar isz lám kö zös ség
és a budd hiz mus több irány za tát
kép vi se lő ma gyar kö zös ség is. Fo gal -
munk sincs te hát ar ról, hogy a re -
for má tus egy ház ban meg ke resz tel -
tek kö zül há nyan lép tek be ezek be
a nem ke resz tyén kö zös sé gek be.
(…)

Mi vel je len írá som nak nem az a
cél ja, hogy meg is mé tel jem egyes

egy há zi elem zők unos-un ta lan han -
goz ta tott vé de ke zé sét, mi sze rint az
el ide ge ne dés leg főbb oka a sze ku la -
ri zá ció és a poszt mo dern ideo ló gia,
ezért én most en nek a krí zis hely zet -
nek a teo ló gi ai-ekk le zio ló gi ai elem -
zé sét kí sér lem meg. An nak a kér dés -
nek a meg vá la szo lá sá ra vál lal ko -
zom, hogy be lül ről néz ve, ma gun kat
vizs gál va mi egy há zunk ban a fo -
gyás oka. 

1.
A fo gyás el ső ko moly oká nak azt lá -
tom, hogy az egy há zunk gyü le ke ze -
te i nek túl nyo mó több sé gé ben fo lyó
úgy ne ve zett „lel ki mun ka” nem
Krisz tus-köz pon tú, ha nem egy re in -
kább em ber köz pon tú vá vá lik. Azt ér -
tem ezen, hogy gyü le ke ze te ink több -
sé gé ben nyíl tan, ki mond va is min den
az em be rért van, min den az em ber
kö rül fo rog. Ez ér vé nyes az ige hir de -
té sek re, a szent sé gek, az az a ke reszt -
ség és az úr va cso ra ki szol gál ta tá sá -
ra néz ve is. 

Ami kor egy gyü le ke zet éle tét meg -
vizs gál ják az egy há zi ha tó sá gok,
min dig a sta tisz ti kai ada tok után
ér dek lőd nek. Meg tar tot tak-e min den
is ten tisz te le tet, bib lia órát, van-e
gyer mek-is ten tisz te let, ifi óra, hány
ke resz te lő volt, és mennyi en vet tek
úr va cso rát, há nyan kon fir mál tak,
stb. Ha a sta tisz ti kai ada tok vi szony -
lag el fo gad ha tó ak, min den rend ben
van. Saj nos a szol gá la tok lel ki tar tal -
ma, vagy is hogy mi hang zik el eze ken
az al kal ma kon, az – szin te – sen kit
nem ér de kel.

A pres bi te ri és egyéb egy há zi gyű -
lé sek fő sze rep lő je sem Krisz tus és az
ő aka ra ta. Nem az a fő kér dés, hogy
ő mit akar, ha nem leg több ször a
több ség na gyon is em be ri aka ra ta ha -
tá roz meg min dent. Már pe dig az
iga zi egy ház vonz ere je a gyü le ke zet -
ben je len le vő élő Krisz tus, aki Lel -
ke ál tal kor má nyoz za az ő tes tét. A
gyü le ke zet Krisz tus nél kül olyan,
mint a mág ne ses ere jét el ve szí tett
vas da rab: nincs von zá sa. 

Ha egy gyü le ke zet lel ki pász to ra
vagy pres bi te rei eset leg szo mor -
kod nak a részt ve vők cse kély, il le tő -
leg fo gyó lét szá ma mi att, rög tön va -
la mi lát vá nyos mód szer vagy va la -
mi fé le li tur gi ai újí tás al kal ma zá sát
fon tol gat ják, mellyel a lét szá mot
nö vel ni le het ne. (Leg több ször va la -
mi lyen si ker ori en tált ame ri kai, well -
nesske resz tyén tí pu sú meg a gyü le ke -
zet mód sze re it akar ják „le kop pin ta -
ni”.) A „Hogy ad hat nánk töb bet
Krisz tus ból?” kér dé se igen ke vés
he lyen ke rül elő.

2.
A fo gyás má sik és igen ko moly oka
az ige hir de té sek teo ló gi ai és lel ki
súly ta lan sá ga. Egy re ke ve sebb ige -
hir de tő vall ja azt, amit Pál így fo gal -
ma zott meg: „Mi pe dig Krisz tust
pré di kál juk, mint meg fe szí tet tet…”
(1Kor 1,23) Pe dig ha azt kér dez zük,
hogy mi tesz min den idő ben von zó -
vá egy ige hir de tést, csak azt fe lel het -
jük, hogy Krisz tus. Ehe lyett – jobb
eset ben – Krisz tus aján dé ka i ról
szól a ke gyes ige hir de tő, de a Krisz -
tus sal va ló sze mé lyes kö zös ség, a
Krisz tus ban va ló ré sze sü lés lé nye -
gé ről és ér tel mé ről alig hang zik
ige hir de tés.

Az át la gos ige hir de té sek nek azon -
ban nem csak a teo ló gi ai szín vo na -
luk igen ala csony (ezen azt ér tem,
hogy az el hang zó pré di ká ci ó nak a
leg több ször nem sok kö ze van a fel -
ol va sott igé hez!), de re to ri kai ér te -
lem ben is ért he tet lenek, ren de zet -
lenek és mér he tet le nül unal masak.

Ezt iga zol ja vissza a részt ve vők fo -
gyat ko zó lét szá ma is.

Eb ből a fo gyás ból saj nos egy re
több lel ki pász tor azt a té ves kö vet -
kez te tést von ja le, hogy nem kell
annyi ra eről tet ni az ige hir de tést,
mert ez ma már nem von zó, sem
ko runk em be re, még ke vés bé ko -
runk fi a tal jai szá má ra. Így az ige hir -
de tés ről a hang súly egy re több he -
lyen va la mi lyen pót szer irá nyá ba
(ze ne, já ték, szín da rab, szó ra ko -
zás, sze rep já ték stb.) to ló dik el.
Egy re job ban jel lem zi ez a nyu ga ti
egy há zak hoz ha son ló an a ha zai if -
jú sá gi mun kát is.

Pe dig az egy ház nak nincs más
fegy ve re, mint az ige hir de tés, mert
„tet szék az Is ten nek, hogy az ige hir -
de tés bo lond sá ga ál tal tart sa meg a
hí vő ket” (1Kor 1,21). Ahol vi szont az
ige hir de tés ben Krisz tus szó lal meg,
oda men nek az em be rek, sőt hit re
jut nak, és meg ele ve ne dik a lel ki élet.
Te hát nem a re for má tusok fogy tak el
ha zánk ban, ha nem az ige hir de té sek
súly ta lan sá ga, szak sze rűt len sé ge és
unal mas ért he tet len sé ge mi att
süllyed nek egy re töb ben ér dek te len
kö zöny be, vagy men nek el más hely -
re „le gel ni”. 

Ál lít juk, hogy ahol az élő Krisz tus
be szé de hang zik, oda ma is men nek
az em be rek. Sú lyos mon da tot mon -
dok: Krisz tus ról hi te le sen be szél ni vi -
szont csak új já szü le tett, Krisz tus sal
sze mé lyes kap cso lat ban élő ige hir de -
tők tud nak!

3.
A fo gyás kö vet ke ző oka, hogy gyü le -
ke ze te ink éle té ből hi ány zik a csa lá -
di as sze re tet lég kö re. Kü lö nö sen is a
vá ro si gyü le ke ze tek nagy hi á nyos sá -
ga ez. Pe dig a mai em ber szí ve a meg -
rom lott vagy el ve szí tett kap cso la tai
mi att vér zik. Ha va la ki a re for má tus
gyü le ke zet ben nem ta lál ja meg azt a
sze re tet kap cso la tot, amely re min -
den em ber nek szük sé ge van, amely -
nek for rá sa Jé zus sze re te te, ak kor el
fog men ni más ho va. 

Ha egy gyü le ke zet nem for dít
gon dot a sze re tet kap cso lat meg va ló -
sí tá sá ra, és nem biz to sít elég fé szek -
me le get a gyü le ke zet tag ja i nak, ha -
nem a plety ká val vagy kö zönnyel
még aka dá lyoz za is en nek ki ala ku lá -
sát, ak kor ne cso dál koz zon sen ki a fo -
gyá son. De ak kor se cso dál koz zunk
a fo gyá son, ha egy gyü le ke zet ben az
ima- és kö zös ige meg be szé lő kö -
zös ség re vá gyó em be rek ben a lel kész
szek tá ri us el len sé get lát, sőt ige hir -
de té sé ben nyil vá no san ki pel len gé re -
zi őket.

4.
Az a gyü le ke zet és egy ház, mely nek
nincs vi lá gos misszi ói ví zi ó ja (más
szó val: misszi ói kon cep ci ó ja), szin tén
szá mol hat to vább ra is az egy re na -
gyobb fo gyás sal. Már pe dig a ta pasz -
ta lat azt mu tat ja, hogy a lel ki pász to -
rok több sé gé nek nincs misszi ói cél -
lá tá sa (ví zi ó ja), az az nem tud ja meg -
mon da ni, hogy mit akar el ér ni, mi -
lyen lel ki há zat akar fel épí te ni, ho va
akar el jut ni. Ezért az tán nem tud ja a
meg fe le lő esz kö zö ket sem ki vá lasz -
ta ni, s ezért kap kod száz fe lé. 

Pe dig a lel ki pász tor egyik fon tos
fel ada ta ép pen az len ne, hogy misszi -
ói lá tá sát, ví zi ó ját is mer tes se és meg -
be szél je elő ször a pres bi te rek kel,
utá na pe dig az egész gyü le ke zet tel.
En nek hi á nyá ban ugyan is a gyü le ke -
zet tag jai sem ér tik, hogy ho va is tar -
ta nak, és mi a gyü le ke ze ti élet tu laj -
don kép pe ni cél ja. (Zá ró jel ben meg -
je gyzem, hogy a gyü le ke ze ti élet cél -
ja nem a sta tisz ti kai szá mok eme lé -

se!) Ha egy szer ve zet nem tud vi lá -
gos célt mu tat ni tag sá gá nak, on nan
el kop nak az em be rek.

5.
A más fe le ke ze tek hez csat la ko zó re -
for má tu sok nak fel tett ama kér dé -
sünk re, hogy meg té ré sük után mi ért
hagy ták el egy há zun kat, gyak ran
kap tuk és kap juk azt a vá laszt, hogy
azért, mert egy há zunk gyü le ke ze te -
i ben nem le het to vább nö ve ked ni
sem az is me ret ben, sem a hit ben. Ezt
a vá laszt el ső sor ban olya nok tól hall -
juk, akik va la mi mó don élő hit re ju -
tot tak, akár ná lunk, akár más kö zös -
sé gek ben meg tér tek, és sze ret né nek
a hit ben to vább nö ve ked ni. Mi vel er -
re – saj nos – gyü le ke ze te ink dön tő
több sé gé ben nem sok le he tő ség van,
ezért el men nek más ho va. 

Ál lí tom, hogy ezért ve szí tet te és
ve szí ti el egy há zunk a meg tért ér tel -
mi sé gi ek – kö zöt tük igen sok fi a tal
ér tel mi sé gi – nagy ré szét. (Meg -
győ ző dé sünk, hogy a Bib lia szö vet ség
ép pen an nak kö szön he ti bib lia is -
ko lai prog ram ja i nak egy re na gyobb
nép sze rű sé gét, hogy en nek a hit re ju -
tott ér tel mi sé gi ré teg nek kí nál le he -
tő sé get a hit ben va ló nö ve ke dés -
hez. Je len leg csak a bu da pes ti bib lia -
is ko lánk nak több mint két száz hall -
ga tó ja van, akik nek dön tő több sé ge
re for má tus, s akik vál lal ták, hogy há -
rom éven ke resz tül min den hó nap -
ban egy szom ba tot er re a ta nu lás ra
ál doz nak!) 

Tu do má sul kel le ne vég re ven ni,
hogy min den élő hit re ju tott em ber -
nek szük sé ge van a „ke mé nyebb ele -
del re”, nem csak a szün te len meg té -
rés re hí vó evan gé li zá ci ó ra.

6.
Az élő hit re ju tott és a Bib li át már ta -
nul má nyo zó hí vők egy re töb ben
hagy ják el egy há zun kat azért is, mert
gyü le ke ze te ink, mint az egy kor le -
rom bolt Je ru zsá lem, ke rí tés fal és
ka pu nél kü li vé vál tak. A gyü le ke ze -
tek ben alig ta lál ko zunk bel ső fe gye -
lem mel. A leg több gyü le ke zet ben
im már szin te sem mi fel té te le nincs
a pres bi ter ség nek, a ke reszt ség vagy
az úr va cso ra ki szol gál ta tá sá nak, nem
te szik már szó vá a gyü le ke zet tag ja -
i nak nyil ván va ló an er kölcs te len élet -
vi te lét. A pres bi té ri um sok he lyen
ész re sem ve szi, hogy lel ki pász to ra a
Bib li á val és re for má tus hit val lá sa ink -
kal el len té tes ta no kat hir det, nem ér -
dek li őket, hogy pász to ruk már má -
sod szor ra vagy ép pen har mad szor -
ra nő sül, eset leg ép pen most megy
má sod szor ra férj hez, stb. A te me té -
se ken el vár ják, hogy a lel ki pász tor
min den kit üd vö zít sen, ami sok szor
meg is tör té nik. Mind ez az is te ni sze -
re tet re tör té nő hi vat ko zás sal tör té nik.
De mi kö ze van en nek az is te ni sze -
re tet hez? Va jon nem hu ma niz mus
(te remt mény imá dat) ez a ja vá ból?

A ta pasz ta lat pe dig vi lág vi szony -
lat ban is azt mu tat ja, hogy mi nél li -
ber ti nu sabb egy egy ház, mi nél in kább
egy áru ház hoz vagy egy szol gál ta tó
kft.-hez ha son lít, a kez de ti si ke rek
után an nál több ta got ve szít. Nem vé -
let len, hogy a re for má tus egy ház te -
kin té lye sok gon dol ko dó em ber sze -
mé ben a rend szer vál tás után is csak
to vább süllyedt. Kár len ne en nek
el len ke ző jé vel ál tat ni ma gun kat.

7.
A kö vet ke ző, em be re ket tő lünk egy -
re job ban el ide ge ní tő ok: egy há zunk
és gyü le ke ze te ink kle ri ka liz mu sa,
lel kész cent ri kus sá ga. Ezen azt az ál -
la po tot ér tem, ami kor min den a lel -
kész kö rül fo rog, min dent ő dönt el,

min dent ő akar el in téz ni, és min den
kér dés ben ő akar ja meg mon da ni a
„tu tit”. En nek lett az egyik kö vet kez -
mé nye, hogy a pres bi té ri u mok egy
ré sze mun ka tár si és imád ko zó kö zös -
ség ből „bó lo ga tó Já no sok” csa pa tá -
vá vált, míg a má sik kö vet kez mény az
lett, hogy a lel kész a vé gén egye dül
ma radt. 

Össze gez ve: így vált sok he lyen a
lel kész vagy dik tá tor rá, vagy vé rig
sér tett, duz zo gó em ber ré, avagy min -
den ki ked vét be te ge sen ke re ső, szá -
nal mas cse léd dé. Mind ezt egy re több
em ber lát ja, ki mond ja és un ja, és
„nem kér be lő le”.

8.
Hosszabb tá von ha tó, ta szí tó té -
nye ző egy há zunk ban az azo no sít ha -
tat la nul szür ke lel ki ség. Egy ház tag -
ja ink – és saj nos lel ké sze ink – nagy
ré sze már nem tud ja meg mon da ni,
hogy mi től va gyunk mi re for má tu -
sok, mi lyen a re for má tus lel ki élet,
mi lyen az egész sé ges re for má tus
ke gyes ség. (…)

9.
Vé gül, de nem utol só sor ban ta szí tó
té nye ző az is, ha egy gyü le ke zet ben
nem tud ják meg győz ni a ta go kat,
hogy itt szük ség van rá juk (nem
csu pán a pén zük re!), és ha nem tud -
ják meg mon da ni azt sem, hogy hol,
mi ben van rá juk szük ség. Az a szlo -
gen, hogy „Szol gálj az Úr nak!”, ön ma -
gá ban sem mit nem mond. 

A gyü le ke ze tet épí te ni kell, és ez
azt is je len ti, hogy a gyü le ke zet tag -
ja i nak meg mond ják, hogy mi ben
len ne rá juk szük ség. A szol gá lat ra ki
kell ké pez ni az em be re ket, rá juk kell
bíz ni a gyü le ke zet ben fo lyó misszi -
ói mun ka va la me lyik te rü le tét, hi szen
nem csak fej re vagy kéz re, de szem -
re, száj ra, hü velyk ujj ra stb. is szük sé -
ge van a Krisz tus-test nek. A ta gok
passzi vi tá sa a gyü le ke ze ti élet hal dok -
lá sá hoz ve zet. A gyü le ke zet ér té kei,
kin csei az ak tív, szol gá ló gyü le ke ze ti
ta gok. Ha va la ki nek ezt nem mond -
ják meg az egy ház ban, egy idő után
fe les le ges nek ér zi ma gát, és el megy.

* * *

Min den kép pen el kell te hát gon dol -
kod ni azon, hogy mi ért nem nö vek -
sze nek gyü le ke ze te ink, il let ve mi ért
fogy a gyü le ke ze tek tag sá gá nak lét -
szá ma.

Ha nem elég szünk meg szo cio ló -
gi ai vá la szok kal, ha nem teo ló gi ai,
ekk le zio ló gi ai vá la szo kat is aka runk
kap ni kér dé sünk re, ak kor azt is
mond hat nánk som má san, hogy Is -
ten Lel ke nem áll oda egyet len olyan
egy ház vagy gyü le ke zet mel lé sem,
amely ben Is ten igé jét és an nak te -
kin té lyét nem tisz te lik, és ez ál tal
nem en ge dik Jé zus Krisz tust kö -
zép re áll ni. Vagy is ahol az igét nem
hir de tik meg al ku vás nél kül, az egy -
ház ta gok pe dig nem hall gat ják en -
ge del mes szív vel, és ez ál tal nem
be csü lik azt.

Ha pe dig va la ki azt kér dez né,
hogy ha így men nek to vább dol ga ink,
mi lesz a vé ge, an nak azt vá la szol -
nánk, hogy ter mé sze te sen az igaz
egy ház so ha nem fogy el, sőt a vi lág
vé ge ze té ig szün te len nö vek szik. Az
igaz egy ház so ha nem tű nik el, az igaz
egy ház örök. Kér dés csu pán az, hogy
hol nö vek szik. Ab ban az egy ház -
test ben vagy gyü le ke zet ben, amely -
ben mi is élünk és dol go zunk, vagy
más hol?

A szer ző nyu gal ma zott re for má tus lel -
ki pász tor, a Bib lia szö vet ség fő tit ká ra

Mi ért hagy ják el ma em be rek az egy há zat?

g Dr. Sí pos Ete Ál mos

K ITEK INTŐ… Az aláb bi írás a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház hoz kö tő dő Pa ro kia.hu in ter ne tes por tá lon kö zölt elő adás szö ve gé nek szer kesz tett vál to za ta
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„Ma, ha az ő hang ját hall já tok,
ne ke mé nyít sé tek meg a szí ve -
te ket.” (Zsid 3,15)

Hat va nad he té ben, a böjt elő
kö ze pén az Út mu ta tó reg ge li
és he ti igéi az ige egy há za
tag ja i nak hir de tik: böjt fe lé ha lad va jus sunk el igaz meg té rés ál -
tal a lel ki sü ket ség ből az ige meg hal lá sá ra, meg ér té sé re és meg -
élé sé re! Mert bol do gok, akik nem csak hall gat ják, de meg is tart -
ják az Is ten igé jét (lásd Lk 11,28), mely cse lek vést, tör té nést és
örök lé te zést mun kál az em be ri szí vek ben. „Is ten sok szor és sok -
fé le kép pen szólt az atyák hoz a pró fé ták ál tal, ezek ben az utol -
só idők ben pe dig az ő Fia ál tal szólt hoz zánk.” (Zsid 1,1.2; LK)
Ő meg té rés re hív ja a bű nö sö ket, ma gá ra vet te bű ne ink ter hét,
és meg nyi tot ta Is ten or szá gát a bűn bá nók nak. Ám Is ten or szá -
gá nak tit ka, Jé zus csak azok szá má ra lesz nyil ván va ló vá, akik
szí vé ben a mag, Is ten igé je „jó föld be esett, és ami kor fel nö ve -
ke dett, száz szo ros ter mést ho zott”. A mag ve tő pél dá za ta Is ten igé -
jé nek sor sá ról szól eb ben a vi lág ban: „Aki nek van fü le a hal lás -
ra, hall ja!” (Lk 8,8) Ne légy ke mény szí vű (lásd Zsolt 95,8); „mert
Is ten igé je élő és ha tó, (…) és meg íté li a szív gon do la ta it és szán -
dé ka it” (Zsid 4,12). Lu ther ta ná csa: „Is ten igé jét ne okos kodd
el, se fe lő le ne vi tázz – egy sze rű en csak hall gasd! Ak kor majd
jön a Szent lé lek, és el ké szí ti a szí ve det, hogy Is ten igé jé nek hir -
de té sét szív ből hin ni tud jad, és tisz tán meg értsd. Új já szül jó -
tet szé sé ből. Ma is!” És át éled: „Ki ál tok a ma gas sá gos Is ten hez,
ő mel lém áll min den kor.” (GyLK 712) Ha lá la előtt Mó zes ezt
üzen te: „Szív lel jé tek meg mind azo kat az igé ket, ame lyek kel ma
in te lek ben ne te ket: (…) mert nem üres be széd az szá mo tok ra, ha -
nem éle tet je lent nek tek.” (5Móz 32,46.47) Egyip tom ki rá lyá nak
a szí vét Is ten ko nok ká tet te, hogy ne en ged je el or szá gá ból Iz -
rá el né pét. Mó zes és Áron cso dái el le né re „a fá raó szí ve azon -
ban ke mény ma radt, és nem hall ga tott rá juk” (2Móz 7,13). Ná -
zá ret ben meg bot rán koz tak Jé zus ban: „Nem ve tik meg a pró fé -
tát má sutt, csak a ha zá já ban… Cso dál ko zott is hi tet len sé gü kön.”
(Mk 6,4.6) Ami lyen a fa, olyan a gyü möl cse; „mert ami vel csor -
dul tig van a szív, azt szól ja a száj”. És aki nem csak hall gat ja Jé -
zus be szé dét, de asze rint cse lek szik is, az „ha son ló ah hoz a ház -
épí tő em ber hez, aki (…) a kő szik lá ra ala po zott” (Lk 6,45.48). A
ke resz tény éle té nek egye dül Krisz tus az alap ja, ő a vi lág vi lá -
gos sá ga; de a hi tet len ség oka a ke mény szív! „Amíg ná la tok van
a vi lá gos ság, higgye tek a vi lá gos ság ban, hogy a vi lá gos ság fi ai
le gye tek!” (Jn 12,36) „Az em be re ket gyá va sá guk zár ja ki az üd -
vös ség ből; s hogy töb bet je lent szá muk ra, ha hoz zá juk ha son -
ló di cső í ti őket, mint ha Is ten ten né ezt.” (Bib lia – Ma gya rá zó
jegy ze tek kel, 1278. o.) Jé zus pél dá za tok ban ta ní tot ta a so ka sá -
got; pél dá ul: „Ha son ló a mennyek or szá ga a mus tár mag hoz, (…)
a ko vász hoz…” (Mt 13,31.33) „Mert pél dá zat ra nyi tom szá mat,
ős ré gi tit ko kat aka rok hir det ni.” (Zsolt 78,2) Mi már tud hat juk
a Szent írás ból, hogy Is ten igé jé nek ki je len tett tit ka: Krisz tus kö -
zöt tünk van (lásd Kol 1,25–28). „Van örök kin csünk, be cse sebb
/ Nincs ná la (…) / Ez örök égi aján dék / Az Is ten szent igé je.”
(EÉ 286,1) Ol va sod na pon ta?! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Lát szott raj ta, hogy haj lék ta -
lan. Jól le het mi kor az is ko la
elé jött a lá nyá ért, nem hoz -
ta ma gá val a pil la nat nyi tár -
sa dal mi hely ze té ről árul ko dó
re lik vi á it, a zsák ból le vá gott –
haj lék ta la nok ra oly jel lem ző
– fü les szaty rot, üres üve -
gek kel, la pí tott kon zerv do -
bo zok kal és össze nyo mott
üdí tős fla ko nok kal te le. Ru há -
za ta, bi zony ta lan ma ga tar tá -
sa, el ha nya golt kül se je, im -
boly gó já rá sa s a mus lin ca csa -
lo ga tó fel hő azon ban nem
ha gyott két sé get ho va tar to zá -
sá ról. 

Pe dig igye ke zett tar ta ni ma -
gát, s job bá ra si ke rült is helyt -
áll nia. Pisz kos ru há ja és mo -
sat lan ke zei szem mel lát ha tó -
an ta szí tot ták a gyer me kü ket
vá ró szü lő ket, de bé ké ben
meg vol tak ve le. Nem szólt
sen ki hez, csak állt ki fe je zés te -
len arc cal a vá ra ko zás ra ki je -
lölt elő tér sar ká ba hú zód va, s
ki ma radt a gyer me kü ket vá rók
könnyed be szél ge té sé ből. Hi -
szen őt so ha nem szó lí tot ta
meg sen ki.

Kis vár tat va meg szó lalt a
csen gő, a por tás né ni ki nyi tot -
ta az aj tót – ahol szü lő nek ti -
los be men ni –, és szép sor ban
meg je len tek az osz tá lyok, hogy
a kö zös el kö szö nés után meg -
ló dul jon a zsi bon gó gye rek had
ki fe lé, s ar cu kon bol dog mo -
sollyal, fel sza ba dul tan, han go -
san csi vi tel ve, szü le ik ol da lán
el hagy ják az is ko lát. Szin te
egy szer re hang zot tak el a szo -
ká sos kér dé sek: „Mi volt ma,
mi van az üze nő ben, meg van
min de ned?” Tá vo lo dó ban szó -
fosz lá nyokat hal la ni ebéd ről, je -
gyek ről és a há zi fel adat ról.

A haj lék ta lan apu ka azon -
ban kü lön le ges el bá nást él -
ve zett a por tás né ni jó vol tá ból,
mert ami kor a gye re kek de rék -

ha da már ki raj zott, ő be me he -
tett a föld szin ti au lá ba, hogy
ott vár ja meg el sős kis lá nyát.
Ahol az után le ül tek egy pad -
ra, így ta lál koz va na pon ta –
leg alább egy rö vid idő re –
apa és lá nya. 

A kis lány min dig sze ré -
nyen, de tisz tán, ren de sen volt
fel öl töz ve. Lát szott, nem azo -
nos kö rül mé nyek kö zött él nek,
de ab ban ha son lí tot tak egy -
más ra, hogy a gyer mek is hall -
ga tag, csen des volt. Szót la -
nul, sze ré nyen ült ap ja mel lett,
s rö vi den vá la szolt, ha az kér -
de zett va la mit. Há ti tás ká ját

ma ga mel lé tet te, elő vet te a
há zi fel ada tos fü ze te ket. Az
apa pe dig egy cso mag mé zes
pu szed lit ha lá szott elő a zse -
bé ből, és nyá jas sza vak kal
nyúj tot ta gyer me ke fe lé. „Tes -
sék, egyél, di rekt ne ked vet -
tem, tu dom, hogy sze re ted…”
A lány ka nem szólt sem mit,
egy ha tá ro zott moz du lat tal
meg ra gad ta a zacs kót, és jó ét -
vággyal ne ki lá tott el pusz tí ta -
ni a tar tal mát. Köz ben meg kí -
nál ta ap ját. „Nem, kö szö nöm,
nem ké rek” – há rí tot ta el ő a
fi nom fa la to kat. 

Eköz ben a kis lány ne ki lá tott
– a tér dén ír va – meg ol da ni a
há zi fel ada tot. Ap ja csend ben
fi gyel te, s ha el akadt, ked ves
sza vak kal, vég te len tü re lem mel
és sze re tet tel, né hány ügyes
mon dat tal se gí tet te a ki csi
lányt a he lyes meg ol dás fe lé. 

Mi kor a gye rek el ké szült,
össze cso ma golt, fel öl tö zött.
Han gos kö szö nés után kéz a
kéz ben in dul tak el a ki já rat fe -
lé. Tisz tán hal lat szott, ahogy
ap ja meg kér de zi: „Mi volt ma,
mi van az üze nő ben, meg van
min de ned?” S tá vo lo dó ban
szó fosz lá nyok ebéd ről, je -
gyek ről és a há zi fel adat ról.

g Gyar ma ti Gá bor

Apa haj lék ta lan
Februárvég –
valami lehetetlenség
történik mindjárt.
Duzzad a rügy,
az ágak az égbe markolásznak.
Minden lángol, feszül.
Ó, hogy akarnék
én is, én is
valami lehetetlenség lenni,
kitágulni, megtisztulni.

Ha Január-rém megy és Február-kedves jön,
a földről a téli szenny eltűn,
bűn és mocsok –
én az erdőhátról hóvirágot hozok.
A zord árkokból dűl a szent tavasz-szag –
Ó, hogy akarnék
én is, én is
valami új lenni,
újjá válni, megszületni.
Ha jönnek napvilágos ébredések.
Reggel ágyamból kikelek,
ragyog a kert.
A lég tiszta azúr.

A fénylő fán kis madárka szól
s kalóz tavaszi szél suhint frissen, csípve
a fák közt és új lázakat szór –

Ó, hogy akarnék én is akkor
valami szép, ifjú, tiszta lázban égni,
föltámadni, felfrissülni,
megízlelni és megmutatni,
megteremteni és megalkotni
a legigazabbat, a legélőbbet,
a legnagyobbat, a legeslegszebbet.

és Isten elébe letenni
és világ elébe letenni
és szívem elébe letenni
és térdepelni és imádkozni
és imádkozni és leborulni.

Bartalis János

Isten elébe letenni
Zelk Zoltán

Kegyelem
Soha se lép gyíkra, csigára
soha egy föltámadt fűszálra
a földön járó Isten lába
de vétkeinket eltapossa
mert vétkeinket megbocsátja.

Prohászka Ottokár

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Va la mi vel ki sebb, mint a fe ke teri gó,
fe lül me leg föld bar na, alul pe dig fe -
hér ala pon szív ala kú bar na pettyek -
kel min tá zott. Vo nu ló ma dár, ok tó -
ber ben, ak kor is éj sza ka re pül dél fe -
lé. Csen des es té ken akár a vá ro sok fe -
lett is le het hal la ni a ma da rak „cipp”
hang ja it. A te let Eu ró pa dé li fe lén –
saj nos fő leg Olasz or szág ban – töl tik,
ahol va dász nak rá juk, és ren ge te get
el is pusz tí ta nak. Egyik-má sik tá vo -
labb ra is el jut. Ma gyar or szá gon gyű -
rű zött éne kes ri gót ta lál tak már
Észak-Af ri ká ban, Tu né zi á ban is. 

Már ci us ban ér ke zik hoz zánk, ek -
kor le het hal la ni a hí mek cso dá la tos
kon cert jét. Nem fu vo lázik, mint a fe -
ke teri gó, ha nem ta golt, is mé telt han -
gos stró fák ból áll az éne ke.

Egy szép már ci u si es tén va dász
ba rá tom mal az Ócsa kör nyé ki éger -
lá pon jár tunk. Ba rá tom sza lon kát
sze re tett vol na lő ni, ezek a hosszú cső -
rű ván do rok ugyan is ilyen kor re pül -
nek át Ma gyar or szá gon. Én per sze ne -
kik druk kol tam, és jól, mert el ke rül -
tek min ket, egyet sem lát tunk. Al ko -
nyo dott, gu mi csiz má ban áll tunk egy
tisz tás szé lén a tisz ta láp víz ben, ami -
kor meg szó lalt az el ső éne kes ri gó.
Nyom ban kö vet te a má so dik, a har -
ma dik, és per ce ken be lül cso dá la tos
kó ru suk ban gyö nyör köd het tünk. A
még ko pasz éger er dő mö gött ak kor

süllyedt a vér vö rös fel hők be a nap –
fe lejt he tet len es te volt.

Az éne kes ri gó a dús alj nö vény -
ze tű er dők la kó ja. A pá rok a fe ke -
teri gó éhoz ha son ló fész kü ket bok -
rok, fák ága i ra épí tik. A csé szét
azon ban nem bé le lik ki, a to jó nyá -
lá val ke vert fa zú za lék kal és sár ral ta -
paszt ja si má ra. Éven te két szer köl -
te nek, egy szer re négy-öt fi ó kát ne -
vel nek. Ezek tizenkét-tizenhá rom
nap alatt kel nek ki, és már ti zen há -
rom-tizennégy na pos ko ruk ban ki -
ug rál nak, el hagy ják a fész ket. Eve -
ző tol la ik ek kor még rö vi dek, far kuk
olyan pi ci, hogy alig lát ni, és nem
vagy alig tud nak re pül ni. A bok rok
alatt buj kál nak, ahol szü le ik to -

vább ete tik őket. Az ilyen, lát szó lag
el ha gyott kis ri gó nem ár va, még jó
szán dék kal sem sza bad ha za vin ni!
A szü lők gi lisz ták kal, ro va rok kal,
csi gák kal táp lál ják őket. 

Az éne kes ri gó na gyon sze re ti a
csi gát. Er dei uta kon le het ta lál ni
olyan he lye ket, ahol na gyobb kő
vagy gyö kér áll ki a föld ből, mel let -
te pe dig sok szét tört csi ga héj fek szik.
Ez az éne kes ri gó „mű he lye”. Au gusz -
tus tól, ami kor már ja vá ban érik a bo -
dza, szí ve sen csi pe ge ti a lé dús fe ke -
te bo gyó kat is.

Az éne kes ri gó Nyu gat-Eu ró pá ban
több he lyen – a fe ke teri gó hoz ha son -
ló an – vá ro si ma dár rá vált. Ná lunk
ez a fo lya mat csak most kez dő dik.

Évek kel ez előtt Ba la to na ka rattyán
lát tam a for gal mas gya log jár da men ti
kis kert ben egy fi a tal fe nyő fát, ágai kö -
zött épült fész ké ben az éne kes ri gó
a to já sa it me len get te.

g Schmidt Egon

Kér dé sek:
1. Mit gon dolsz, mi lyen szí nű ek az

éne kes ri gó to já sai?
2. Va jon med dig él egy éne kes ri gó?
3. Mit gon dolsz, hány éne kes ri gót

pusz tí ta nak el éven te Dél-Eu ró -
pában?

Éne kes ri gó

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

(Vá la szok: 1. zöl des kék ala pon bar ná -
san pettye zettek; 2. át la go san csak 2-
3, de ki vé te le sen 13-14 évig is; 3. saj -
nos több tíz mil li ót)
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b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk -
ban Il lés pró fé ta tör té ne tét ele -
ve nít jük fel. Min den rész hez
tar to zik egy rejt vény is. Old já tok
meg, és a he lyes meg fej té se ket
össze gyűjt ve küld jé tek el szer -
kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

3. 
A Kar mel-he gyi ese mé nyek után
Aháb ki rály és fe le sé ge, Je zá bel még
in kább ül döz te Il lést, mert nem tud -

ták ne ki meg bo csá ta ni, hogy olyan
sok Baál-pap halt meg. Il lés el is buj -
do sott ha rag juk elől.

Egy nap azt pa ran csol ta ne ki az Úr,
hogy kel jen út ra, és men jen el Da -
masz kusz ba. Ott két fér fit kel lett
ki rály nak fel ken nie, Eli ze ust pe dig a
ma ga utód já ul pró fé tá nak.

Il lés azt tet te, amit az Úr mon dott
ne ki. Rá is ta lált Eli ze us ra, aki ép -
pen szán tott. Ti zen két iga ökör
volt be fog va az eké hez. Ami kor Il -
lés oda ért hoz zá, rá dob ta a pa lást -
ját. Eb ből Eli ze us tud ta, hogy az Úr
ki vá lasz tot ta és pró fé tai fel adat tal
bíz ta meg őt. Mi előtt azon ban kö -
vet te vol na Il lést, el bú csú zott szü -

le i től, le vá gott egy pár ök röt, amely -
ből fi nom ételt fő zött, és együtt et -
te meg a nép pel.

Ke res sé tek meg a kép kö zöt ti tíz kü -
lönb sé get!

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

12 e 2011. február 27. Evangélikus Életgyermekoldal
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A vasúti kocsikat nem jó sorrendben kapcsolták a mozdonyhoz. Milyen sorrendben kellene követniük
egymást, hogy a rajtuk található szavakból a 135. zsoltár egyik sorát olvashassuk össze?

Dicsérjétek

azUrat,
jó

mert
Úr.

az
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Be ve ze tés ként az elő adó ar ról szólt,
hogy ma már – több mint két év ti -
zed ta pasz ta la tá val a há tunk mö gött
– ár nyal tab ban lát hat juk, ho gyan
le het nek je len az egy há zak a tár sa da -
lom ban. Ez a kér dés kü lö nö sen is ak -
tu á lis, hi szen Sa la mon Lász ló, az
Or szág gyű lés al kot mány-elő ké szí tő
ese ti bi zott sá gá nak el nö ke fel kér te az
egy há zak ve ze tő it, hogy ve gye nek
részt a ké szü lő új alap tör vény meg -
szö ve ge zé sé ben, il let ve ar ra is le he -
tő sé get kap tak, hogy vé le mé nyez zék
a már össze ál lí tott ter ve ze tet. 

Az egy há zak nak nem le het fel ada -
tuk – hív ta föl a fi gyel met Bé res Ta -
más –, hogy a po li ti ka hul lá ma in ér -
vé nye sít sék ér de ke i ket, ha nem a ke -
resz tény em be re ken ke resz tül kell el -
ér ni ük és meg vál toz tat ni uk a tár sa -
dal mat. Az e vi szo nyu lás mö gött ál -
ló teo ló gi ai meg fon to lás – az úgy ne -
ve zett „pub lic theo logy”, az az a köz -
éle ti teo ló gia – né met or szá gi és
ame ri kai min tá ra a tár sa da lom be lül -
ről ala kít ha tó pont ja it ke re si.

Az al kot mány normaszö ve gé ben
a leg na gyobb kér dés az egy há zak
szá má ra, hogy Is ten ne ve be ke rül jön-
e a pre am bu lum ba, és ha igen, mi lyen
for má ban. Az elő adó pél da ként két
eu ró pai al kot mány – a né met és a
len gyel – előszaváról szólt. A né met
al kot mány ban sze re pel az „Is ten és
em ber előt ti fe le lős sé günk tu da tá ban”
meg fo gal ma zás, így az a sze mé lyes
fe le lős ség tu da tot hang sú lyoz za, va -
la mint az Is ten és em ber előt ti meg -
iga zu lást. Az egyén sa ját ak ti vi tá sá -
ra, al ko tó mun ká já ra hív ja fel a fi gyel -
met. A len gyel alap tör vény elő sza va
vi szont így fog ja össze az ál lam pol -
gá ro kat: „akik hisz nek Is ten ben mint
az igaz ság, szép ség és jó ság for rá sá -
ban”, il let ve „akik nem osz toz nak
eb ben a hit ben, de tisz te let ben tar -
ta nak más for rá sok ból szár ma zó
egye te mes ér té ke ket”. Mind ezek fé -
nyé ben a pre am bu lum meg szö ve ge -
zé se kor a leg szé le sebb tár sa dal mi
egyet ér tés kel le ne Is ten ne vé nek be -

le fog la lá sá hoz, hogy ne le gyen meg -
osz tó ha tá sú – hang sú lyoz ta az elő -
adó –, így ő a né met min ta mel lett
tet te le a vok sát. 

Bé res Ta más az evan gé li kus egy -
ház ja vas la tát is is mer tet te, ame lyet
múlt év szep tem be ré ben nyúj tot tak
be az al kot mány-elő ké szí tő ese ti bi -
zott ság nak: 

„A ma gyar nép
– há lá val az ezer éves Ma gyar or -

szá gért, ame lyet a ma gyar ki rá lyok
ősi ko ro ná ja jel ké pez,

– tisz te leg ve mind azok ál do za ta
előtt, akik ezért az or szá gért és né pért
él tek, szen ved tek és meg hal tak,

– meg be csül ve és meg őriz ve ko -
ráb bi nem ze dé kek örö kül ha gyott
anya gi és szel le mi ér té ke it,

– fel is mer ve, hogy a múlt hi bá i ból
ta nul ni kell,

– fel tét len tisz te let tel for dul va az
élet min den for má ja fe lé,

– fe le lős ség gel a je len és a jö vő
nem ze dé kek (ön ma gunk és utó da -
ink) sza bad sá ga és bol dog sá ga iránt 

[…]
ki nyil vá nít ja és el fo gad ja az aláb -

bi al kot mányt, amely tör vé nye min -
den to váb bi tör vény nek.” 

Az elő adó ki emel te, hogy a ja vas -
lat ban a múlt, je len és jö vő egy ség -
ben sze re pel, re ményt és nyi tott sá got
su gall va a jö vő re.

Elő adá sá ban Béres Tamás ki tért az
alap tör vény töb bi ré szé nek ter ve ze -
té re is, és ki emel te, hogy az al kot -
mány ban az egy ház szó he lyett az
egy há zak és val lá si kö zös sé gek ki fe -
je zés len ne meg fe le lőbb, ám ez el len
az újabb egy há zak til ta koz nak. Az
egy ház szó ere de tét te kint ve szó -
össze té tel: ma ön ál ló an már nem
élő elő tag ja, az egy- – avagy igy-, id-,
amely pél dá ul ün nep sza vunk ban is
benne rejlik – „szent, ma gasz tos” je -
len té sű, így jól mu tat ta, hogy az üd -
vös ség a val lás meg ha tá ro zó ré sze.
Ez zel szem ben ma szá mos olyan
egy há zat tar ta nak nyil ván, amely nek
ta ní tá sá ban nem vagy csak alig van

szó üd vös ség ről. Ez a szó te hát szá -
muk ra diszk ri mi na tív, még ha ők
ép pen a val lá si kö zös sé gek el ne ve zés
el len til ta koz nak is – vagy is nincs ki -
for rott vé le mény e te kin tet ben.

A há zas ság és a csa lád in téz mé nye
az alap ve tő ren del ke zé sek kö zött je le -
nik meg az al kot mány  normaszöve gé -
ben, és ki emelt vé de lem ben ré sze sül
mint a tár sa da lom alap egy sé ge. Emel -
lett még a mag za ti élet vé del me ka pott
ilyen meg kü lön böz te tett tá mo ga tást.

Elő adá sa vé gén Bé res Ta más fel hív -
ta a hall ga tók fi gyel mét egy nyi lat ko -
zat ra, me lyet Fü löp Sán dor, a jö vő
nem ze dé kek or szág gyű lé si biz to sa
adott ki. A biz tos sze rint az al kot -
mány ban az alap ve tő jo gok és kö te les -
sé gek kö zé kel le ne ven ni „min den ki
jo gát az egész sé ges kör nye zet hez”, il -
let ve ren del kez ni kel le ne ar ról, hogy
„min den ki nek jo ga van a kör nye ze tét
érin tő dön tés ho za tal ban va ló rész vé -
tel re”, to váb bá hogy „az ál lam kö te les
a nem ze ti va gyon nal a jö vő nem ze dé -
kek ér de ke it biz to sít va gaz dál kod ni”. 

Az elő adás után az egy be gyűl tek
kér dé se ket te het tek föl az elő adó nak.
Szó ba ke rült a né met pre am bu lum „át -
ül te té sé nek” esé lye, az egy há zak el is -
me ré sé nek vál to zá sa, va la mint a hit-
és er kölcs tan ta ní tá sá nak kér dé se.

Lo ránt Gá bor, az Új pest-Bel ső -
vá ro si Re for má tus Egy ház köz ség lel -
ké sze hoz zá szó lá sá ban azt ve tet te fel,
hogy az alkotmány előszavában a mai
tör vé nyek for rá sa ként Is tent és a
Tíz pa ran cso la tot kel le ne meg je löl ni
mint ami egye dü li út mu ta tó ul szol -
gál hat olyan kér dé sek ben, mint a
ho mo sze xu á lis há zas ság el is me ré se
vagy a nem ke resz tény val lá si ün ne -
pek be ve ze té se ál la mi ün ne pek ként. 

Mé szá ros Kor nél, a bap tis ta gyü le -
ke zet lel ki pász to ra és a bap tis ta egy -
ház fő tit ká ra er re vá la szol va is mer tet -
te a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -
gek Szö vet sé ge ál tal be nyúj tott ja vas -
la tot, amely ki tér a „Szí náj-he gyi” tör -
vé nyek alap ve tő fon tos sá gá ra is. El -
mond ta to váb bá, hogy az al kot mány
szö ve gé ben egy ér tel műbb len ne a
há zas ság fo gal má nak meg ha tá ro zá -
sa, ha a je len le gi ja vas lat („fér fi és nő
kö zött jö het lét re”) he lyett „egy fér fi
és egy nő” meg ha tá ro zás sze re pel ne.

A pres bi te rek, elöl já rók ta lál ko zó -
ját most is, mint min den év ben, sze -
re tet ven dég ség és be szél ge tés zár ta,
erősítve a test vé ri kap cso la tokat, va -
la mint azt a meg győ ző dést, kül de tés -
tu da tot, hogy Is ten szol gá la tá ban
ál ló mun ká sok ként az őr ál ló sze re pét
kell be töl te nünk. 

g Mé szá ros Jo han na

Egyházak és alkotmányozás
Előadás a pro tes táns pres bi te ri ta lál ko zón

b Im már ha gyo mány nak szá mít Új pes ten, hogy min den év ben össze -
gyűl nek a ke rü let pro tes táns gyü le ke ze te i nek lel ké szei és elöl já rói, és
egy-egy olyan kér dés ről tá jé ko zód nak, be szél get nek, amely az evan -
gé li kus, a re for má tus és a bap tis ta hí vő ket egy aránt érin ti. Az idei ta -
lál ko zó nak feb ru ár 13-án az evan gé li kus gyü le ke zet adott ott hont. Mi -
u tán a ven dég lá tó lel kész, Soly már Pé ter kö szön töt te az egy be gyűl -
te ket, fon tos és ak tu á lis köz éle ti té mát ál lí tott az est kö zép pont já ba:
az egy há zak szá má ra ugyan is nagy le he tő ség, hogy részt ve het nek az
al kot má nyo zás fo lya ma tá ban. Ez zel kap cso lat ban tar tott elő adást a
találkozón dr. Bé res Ta más do cens, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Rend sze res Teo ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je. 

Las san ma gunk mö gött hagy juk té li
ün ne pe in ket. Ez azt jel zi, hogy kö ze -
leg a ta vasz, a meg úju lás idő sza ka. A
ter mé szet harc ra kelt két év sza ka, a
ta vasz és a tél sze münk előtt vív ja
meg ha tal mas csa tá ját.

Ami óta vi lág a vi lág, az em ber azt
hi szi, hogy be fo lyá sol ni tud ja va la mi -
lyen mó don a ter mé szet erő i nek
mun ká ját. Nem ki vé tel ez alól ha zánk
sem, ahol meg annyi szo kás és ün nep -
kör szí ne sí ti a nap tá ri évet. Az el ső és
hosszabb ide ig tar tó ün nep kör a far -
sang, amely ja nu ár 6-tól, víz ke reszt
nap já tól egé szen a hús vé tot meg elő -
ző negy ven na pos böjt kez de té ig tart.
Ma ga a far sang a vi gas ság, mu la to zás
idő sza ka, de ré gen úgy is tar tot ták,
hogy kü lön bö ző mas ka rák ba öl töz ve
el ijeszt jük a te let, és ez zel elő csa lo gat -
juk a me leg nap su ga ra kat. Míg ré gen

a fel nőt tek is részt vet tek a far san gi
szo ká sok ban, ma már szin te csak a
gyer me kek öl te nek ma guk ra jel mezt.

A Csa bacsü di Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ben feb ru ár ele jén meg ren de -
zett egy há zi far san gon is sok kis gyer -
mek tett ele get a far sang „sza bá lya i nak”,
és bújt mas ka rá ba. Ki kö tés volt a bib -
li ai té má jú jel me zek vi se lé se, de ez nem
oko zott gon dot a kicsiknek. Fel so ra -
koz tak a Bib li á ból jól is mert sze mé -
lyek: ott volt pél dá ul Má ria és Jó zsef,
pász to rok, an gya lok, a kő táb lá ját ma -
gá val ho zó Mó zes, és még le het ne so -
rol ni a szí nes tár sa ság tag ja it.

Az egy ház köz ség pres bi té ri u ma
iga zi csa bacsü di sza la gos fánk kal és
fi nom te á val ven dé gel te meg a meg -
je len te ket. A far san gi prog ra mot kü -
lön bö ző tár sas já té kok kal és mu lat sá -
gos ve tél ke dő vel tet te gaz da gab bá

Láng Pál he lyi lel kész és fe le sé ge,
Láng Eme se, aki nem csak a gyer me -
ke ket, de a szü lő ket is be von ta a já -
té kok ba, az együtt ének lés örö mé be.
Min den gyer mek ar con ott volt a fel -
sza ba dult jó kedv, a mu lat ság és a ve -
tél ke dés kel tet te iz ga lom.

A zsű ri nek nem volt könnyű dol -
ga a jel me zek dí ja zá sa kor, hi szen
egyik szebb és öt le te sebb volt, mint
a má sik. De sen ki nem tért ha za üres
kéz zel: a zsű ri min den kit egy for -
mán egy-egy könyv vel és cso ko lá dé -
val ju tal ma zott.

El mond hat juk, hogy a csa bacsü di
pres bi té ri um, a lel kész és fe le sé ge is -
mét olyan prog ra mot szer ve zett,
amely meg töl töt te az ima há zat, és
ame lyen fel nőtt-gyer mek egy aránt jól
érez te ma gát.

g Lisz kai Ág nes

Itt a far sang, áll a bál…

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
7- 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!

»MERT AMI VEL CSOR DUL TIG VAN A SZÍV, AZT SZÓL JA A SZÁ J« (MT 12,34B)

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
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I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. (vespera) Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193.,
Fébé de. 10. Zászkaliczky Pál; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gáncs Péter; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du.
6. (orgonazenés áhítat) Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai
Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller
u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6.
(vespera) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera)
Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Rákospalota, XV.,
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. Zsíros András; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Zsíros András;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri
Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de.
8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.); Budaörs, Szabadság út 75. de. 10.
Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2011. február 27.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Nyolc van éve, 1931. feb ru ár 12-én
kezd te meg adá sát a Va ti ká ni Rá dió,
a Szent szék hi va ta los „hang ja”.

A rá dió lét re ho zá sá nak öt le te
már 1925-ben fel me rült, a Va ti kán
két év vel ké sőbb lé pett érint ke zés -
be a vi lág hí rű tu dós sal, Gug li el mo
Mar co ni val. A mun ká la tok
azon ban csak 1929. feb ru ár
11. után kez dőd tek meg, mi -
u tán az Olasz or szág és a
Szent szék köz ötti egyez mény
alá írá sá val lét re jött a Va ti -
kán vá ro si Ál lam.

Négy nap pal ké sőbb Mar -
co ni – aki nem tar tott igényt
fi zet ség re – már a va ti ká ni
ker tek ben ke res te a rá dió szá -
má ra meg fe le lő he lyet. A
mun ká la to kat sze mé lye sen XI. Pi us
pá pa fel ügyel te, aki a hír adás és az
evan gé li zá ció le he tő sé gén túl va ló szí -
nű leg a Szent szék lel ki, szel le mi füg -
get len sé gé nek je lét is lát hat ta az adó -
ál lo más ban. A rá dió el ső igaz ga tó ját
1930. szep tem ber 21-én ne vez ték ki
Gi u sep pe Gi an fran cesc hi je zsu i ta
atya, tu dós, a pá pai egye tem rek to ra,
Um ber to No bi le észa ki-sar ki ex pe dí -
ci ó já nak részt ve vő je sze mé lyé ben.

A rá di ót 1931. feb ru ár 12-én dél után
fél öt kor avat ták fel, az adó be ren de -
zé se ket XI. Pi us he lyez te mű kö dés be.
Elő ször a mor ze ábé cé be tű i vel „Az Úr
ne vé ben, ámen” sza va kat rö pí tet ték

az éter be, majd az egy házfő el mond -
ta az el ső pá pai rá dió üze ne tet. (Az
épü let ben ma is őr zik az általa hasz -
nált fe hér mik ro font.) A hely szí nen
szá mos fil mes stáb for ga tott, Ró má -
ban vá ros szer te han gos be szé lő ket
he lyez tek ki, Lon don ban há rom ezer-

öt száz hí vő vá ra ko zott órá kig a West -
mins ter-ka ted rá lis ban, hogy hall ják a
ka to li kus egy ház fe jét.

A rá di ót ala pí tá sa óta a je zsu i ta
rend ve ze ti, bár az adá sok elő ál lí tá -
sá ban sok nem je zsu i ta egy há zi sze -
mély és még több vi lá gi is köz re mű -
kö dik. Az ál lo más fő ként egy há zi és
val lá si hí re ket, a pá pá val és a Szent -
szék kel kap cso la tos in for má ci ó kat
kö zöl, de po li ti kai, gaz da sá gi és tár -
sa dal mi té mák kal is fog lal ko zik. A li -
tur gi ai prog ra mok ré vén a ma gá nyos
és el szi ge telt hí vők nek is le he tő sé get
ad az imá ra és a spi ri tu á lis el mé lyü -
lés re. A prog ram ké szí tők kü lö nös fi -

gyel met for dí ta nak az öku me ni kus és
a val lás kö zi kap cso la to kat erő sí tő
mű so rok ra.

A rá dió, amely 1939-ben a Va ti ká -
ni Csil lag vizs gá ló volt épü le té be köl -
tö zött, ma már negy ven öt nyel ven su -
gá roz na pon ta a rö vid- és a kö zép hul -

lá mon, az URH-n, to váb bá
mű hol don – így a vi lág szin -
te min den tá ját el éri. A hall -
ga tók szá ma több tíz mil li ó ra
te he tő. Az adá so kat egy re
több he lyi, zö mé ben ka to li -
kus rá dió is mét li meg, de
újab ban – a tech ni ka fej lő dé -
sé nek kö szön he tő en – már
in ter ne ten is hall ha tók, sőt ol -
vas ha tók a mű sor szá mok. A
hí re ket és mű so ro kat né hány

éve di gi tá lis tech ni ká val, hír le ve lek -
ben, pod cast for má tum ban is ter jesz -
tik, sőt a Va ti ká ni Rá di ó nak már van
You Tu be-csa tor ná ja, és je len van a
Twit te ren is.

Ma gyar szó elő ször 1939. már ci us
2-án hang zott fel a rá di ó ban, ami kor
be je len tet ték XII. Pi us pá pa meg vá -
lasz tá sát. A rend sze res ma gyar adás
Mind szenty Jó zsef bí bo ros szor gal ma -
zá sá ra 1946-ban in dult meg, ak kor
még he ten te egy szer. 1949-től su gá -
roz zák na pon ta. Az adás már hall ha -
tó a Ma gyar Ka to li kus Rá dió és a
Szent Ist ván Rá dió hul lám hossza in is.

d MTI

Nyolc van éve szó lalt meg elő ször
a Va ti ká ni Rá dió

Da ri usz Ko wal czyk SJ, a ró mai Pá -
pai Ger gely Egye tem pro fesszo ra a
Va ti ká ni Rá dió ál tal kö zölt so ro za -
tá nak ti zen ne gye dik ré szé ben a ke -
resz tény ség és a nem ke resz tény
val lá sok kap cso la tá ról fej ti ki gon -
do la ta it.

Min den val lás egy for ma? Min den
val lás igaz? – ve ti fel a kér dést a je -
zsu i ta szer ze tes. A vá lasz ezek re a kér -
dé sek re sze rin te: nem. Nem le het
ugyan is jó zan ésszel ki je len te ni, hogy
a „Jé zus Krisz tus Is ten” és a „Jé zus
Krisz tus nem Is ten” ál lí tá sok egyen -
lő ér té kű ek és egy for mán meg fe lel nek
az igaz ság nak – fej ti ki.

Ak kor te hát me lyik az iga zi val lás?
A II. va ti ká ni zsi nat ta ní tá sa sze rint
az az iga zi val lás, amely ben „Is ten
ma ga is mer tet te meg az em be ri nem -
mel az utat, me lyen az em be rek
Krisz tus ban ne ki szol gál va üd vö zül -
het nek és bol do gok le het nek” (Dig -
nitatis Hum a nae – Nyi lat ko zat a val -
lás sza bad ság ról, 1. pont). Ugyan ak -

kor a Nost ra aeta te kez de tű nyi lat ko -
zat ban a zsi nat meg ál la pít ja, hogy „a
Ka to li kus Egy ház sem mit sem uta sít
el ab ból, ami – más val lá sok ban –
igaz és szent, és ame lyek nem rit kán
tük rö zik an nak az Igaz ság nak a su -
ga rát, aki meg vi lá go sít min den em -
bert” (2. pont).

Így te hát a val lás kö zi pár be széd
nem azt je len ti, hogy min den val lást
azo nos szint re he lye zünk, ha nem
azt, hogy kö zö sen ke res sük az igaz -
sá got, és kö zö sen cse lek szünk min -
den ki ja vát szol gál va. A pár be széd
azon ban nem von ja két ség be az
egy ház fel ada tát, ami nem más,
mint hogy szün te le nül hir des se
Krisz tust, aki az út, az igaz ság és az
élet (2. pont).

A Nost ra aeta te fő leg az isz lám -
ra és a zsi dó val lás ra vo nat ko zik.
„Az egy ház meg be csü lés sel te kint a
musz li mok ra, akik az egyet len Is tent
imád ják” (3. pont). XVI. Be ne dek
meg is mét li ezt az ál lí tást, meg je -

gyez ve, hogy az isz lám mal foly ta tott
pár be széd nek „a sza bad ság és az
igaz ság kö zös ér tel me zé sén kell ala -
pul nia” (A vi lág vi lá gos sá ga, 9. fe je -
zet). Ami a zsi dó sá got il le ti, a zsi nat
em lé kez tet rá, hogy a ke resz té nyek
lé lek ben kap cso lód nak „Áb ra hám
tör zsé hez” (4. pont). Tehát az an ti -
sze mi tiz mus min den meg nyil vá nu -
lá sát erő tel je sen el íté li. A II. va ti ká -
ni zsi nat azon ban nem kí ván ja le -
szű kí te ni a zsi dók kal va ló pár be szé -
det a ho lo kauszt tra gé di á já ra, és
meg ál la pít ja, hogy a köl csö nös tisz -
te le tet min de nek előtt a „Szent írás
ta nul má nyo zá sá val, a teo ló gi ai és
test vé ri pár be szé dek kel le het el ér ni”
(4. pont).

Bár a val lá sok kö zöt ti ta lál ko zá -
sok al kal má val nem le het el ke rül ni
a po li ti kát, még is Is ten az, aki a val -
lás kö zi pár be széd kö zép pont já ban
áll – fe je zi be el mél ke dé sét Da ri usz
Ko wal czyk len gyel je zsu i ta.
d Va ti ká ni Rá dió – Ma gyar Ku rír

Min den val lás igaz?

Erő for rá sa ink a lel ké szi hi va tás ban
Az evan gé li kus Lel kész aka dé mia új mun ka ága, az Evan gé li kus Hi va tás -
gon do zó Szol gá lat és a Gyök össy End re Lel ki gon do zói és Szu per viz o -
ri In té zet szer ve zé sé ben sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt el ső ta -
nul má nyi na punk ra. Idő pont: már ci us 26. Hely szín: Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. A nap té má ja: Erő -
for rá sa ink a lel ké szi hi va tás ban.

PROG RAM
10.00: Kö szön tés, be ve ze tő gon do la tok – Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá -

gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke és Tóth Já nos re for má tus lel kész,
a Gyök össy-in té zet ve ze tő je

10.15–13.00: Be ve ze tő elő adá sok
10.15–10.45: dr. Kor zensz ky Ri chárd OSB ben cés szer ze tes, a ti ha nyi apát -

ság ve ze tő je: A ben cés lel ki ség öku me ni kus táv la tai
10.45–11.15: dr. Csep re gi Zol tán, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem

egy ház tör té net-pro fesszo ra: Lu ther lel ki örök sé ge, az evan gé li kus
lel ki ség for rá sai

11.15–11.45: Mu csi Zsó fia re for má tus lel kész, a Kál vin Ki adó mun ka tár -
sa: Kál vin lel ki örök sé ge, a re for má tus lel ki ség for rá sai

11.45–12.15: Szü net
12.15–12.45: dr. Nagy Zol tán ideg- és el me gyó gyász, egye te mi ta nár:

Kiéghet-e a lel kész?
13.00–14.00: Ebéd
14.00–16.30: Lel ki gya kor lat: A Csend és a Je len lét – be ve ze tés a ke resz -

tény ima for mák ba
14.00–15.00: Lé nárt Vik tor evan gé li kus lel kész, pszi cho drá ma-ve ze -
tő, tré ner ve ze té sé vel
15.30–16.30: dr. Percze Sán dor evan gé li kus lel kész ve ze té sé vel

Al ter na tív le he tő ség: La bi rin tus-me di tá ció – fo lya ma to san
16.45–17.45: Fó rum be szél ge tés a nap ta pasz ta la ta i ról és a jö vő ter ve i ről
17.45–18.00: Zár szó, út rava ló ál dás

To váb bi in for má ci ók, je lent ke zés:
Var ga Gyön gyi: ba ra ka gyongy@gmail.com,
Tóth Já nos: thjs@gy okossyin te zet.hu.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat ta va szi két na pos kon fe -
ren ci á ját már ci us 4-én és 5-én, pén tek dél után 3 órától szom bat dél után
3 órá ig tart ja Le ány fa lun, a Szent Gel lért Lelkigyakorlatos Ház ban (Mó -
ricz Zsig mond u. 141.). Té ma: Fé le lem.

PROG RAM
• Óvó-ár tó fé le lem – Hei ne mann Il di kó kór ház lel kész, csa lád te ra pe u ta
• A fé le lem ar cai – Ri deg Gyu la kór ház lel kész, lel ki gon do zó
• Be mu tat ko zás – Né meth né Tóth Szil via kór há zi lel ki gon do zó

(gyermek on ko ló gia, Pécs)
• Igei el mél ke dés – Lip ták né Gaj dács Má ria kór ház lel kész
• Pszi cho dra ma ti kus já ték – Ba logh Éva kór ház lel kész, men tál hi gi é nés

szak em ber
• A fé le lem ből ki ve ze tő utak – Hon ti Irén kór ház lel kész, lo go te ra pe u ta

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo -
kor@gmail.com; Hon ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu; Hei ne -
mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu.

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és a té ma iránt ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S

Far san gi ima hét Csö mö rön
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den kit már ci us 6. és 13. kö zött ha gyo -
má nyos, far san got bú csúz ta tó, böjt re ké szü lő ima he tünk re. Az al kal mak
– a záró is ten tisz te let ki vé te lé vel – es te 6 óra kor kez dőd nek a gyü le ke -
ze ti ház ban.

Az ima hét ven dég szol gá lói
• Már ci us 6., va sár nap: Esz ter gály Előd Gá bor re for má tus lel ki pász tor,

Csö mör–Nagy tar csa
• Már ci us 7., hét fő: dr. Cser há ti né Sza bó Iza bel la lel kész, Fót
• Már ci us 8., kedd: Do mo kos Ti bor ha tod éves teo ló gi ai hall ga tó, Csö mör
• Már ci us 9., szer da: No votny Dá ni el lel kész, Észak-Pest Me gyei

Egyház me gye
• Már ci us 10., csü tör tök: Chi kán Ka ta lin lel kész, Du na ke szi
• Már ci us 11., pén tek: Bó di Eme se la tin- és mű vé szet tör té net-ta nár,

Evangé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
• Már ci us 12., szom bat: Esz lé nyi Lász ló lel kész, Cso mád
• Már ci us 13-án, böjt 1. va sár nap ján a fél 11-kor kez dő dő úr va cso rás is ten -

tisz te le ten dr. Reuss And rás, az EHE pro fes sor eme ri tu sa hir de ti az igét.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A sop ro ni Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko lai Kép zé sért Ala pít vány
(9400 Sopron, Hu nya di Já nos u.
8–10.) tisz te let tel vár ja azon adó -
zók 1-os fel aján lá sát, akik az
óvo dai, is ko lai kép zés szín vo na -
lá nak eme lé sét, a hát rá nyos hely -
ze tű gyer me kek tá bo roz ta tá sát,
ét kez te té sét tá mo gat ni sze ret -
nék. Az ala pít vány adó szá ma:
18539965-1-08. Fel aján lá su kat elő -
re is kö szön jük!

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S

Liszt Fe renc és a ko rál cím mel or -
go na ze nés áhí tat lesz feb ru ár
27-én es te 6 órai kez det tel a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban. Köz re mű kö dik: Szo tyo ri
Nagy Gá bor.

H I R D E T É S
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Az egy há zi nyug díj va gyon vé del mé ben
Tisz telt Szer kesz tő ség! Az Evan gé li kus Élet 2011. évi 6. szá má ban ol vas tam
a szo li da ri tá si tör vény for má ló dá sá ról (For má ló dik a szo li da ri tá si tör vény, 14.
o.). Na gyon jó volt vég re a tör vény ne vé hez il lő en szo li da ri tá si szem pon to kat
is lát ni az alap el vek kö zött. Azt is jó volt ol vas ni, hogy a kö vet ke ző ülé sük re
már konk rét, az új alap el vek sze rin ti szá mí tá so kat is kap hat nak es pe re se ink.

A Szo li da ri tá si Alap tör vé nyé nek in du ló vi tá já ban leg hang sú lyo sab ban a
tör vény azon ré szét ki fo gá sol tuk, amely az orszá gos egy ház nyug díj va gyo ná -
nak vé del mét sza bá lyoz ta, il let ve nem sza bá lyoz ta. Ezért sze ret nék né hány
na gyon fon tos szem pont sze rint se gí te ni, hogy a meg ren dült bi za lom hely -
re áll has son az egy ház ta gok és egy ház ve ze tő ink kö zött.

To vább ra sem lá tom, hogy ha meg ma rad a há rom fős ve ze tés tör vény sze -
rin ti össze té te le (leg alább egy szak ér tő és két nem szak ér tő), ho gyan tud ja
el len sú lyoz ni a két nem szak ér tő a szak ér tő eset le ges té ve dé sét? A há rom
kö zül ki lesz az iga zi fe le lős? Egyet len szót sem ol vas hat tunk a sze mé lyes fe -
le lős ség irá nyá ba tett el moz du lás ról! Fel ol dás ként ja vas lom, hogy szá mon kér -
he tő en fe le lős egyet len szak em bert ne vez ze nek ki a nyug díj alap élé re.

Se gí tő szán dé ko mról nem most hall hat nak elő ször ve ze tő ink és tör vény -
ho zó ink, hi szen már két egy ház me gyénk ben és or szá gos fel ügye lői kon fe ren -
ci án kon is is mer tet tem ál lás fog la lá so mat, me lyet zsi na tunk és összes ve ze tőnk
kü lön-kü lön is meg kap ott. Hogy sze mé lyes, tör vény sze rin ti fe le lő sei le gye nek
az egy há zi nyug díj va gyon meg őr zé sé nek, ket tőz ni kell a fe le lős sé get. Az egyik
sze mély a Szo li da ri tá si Alap ve ze tő je. A má sik pe dig egy sze mély or szá gos el -
nök sé günk ből, aki azért is fe lel, hogy meg fe le lő vég zett ség gel és szak tu dás sal ren -
del kez zen az előb bi. Ez zel és a vé de lem tör vény be ik ta tá sá val tud juk csak leg -
alább el vi leg meg vé de ni a ki fi ze ten dő nyug dí ja kat, és így le het csak biz to sí -
ta ni, hogy ne ke rül hes sen egy há zunk nyug díj va gyo na kül ső pénz ke ze lők höz.

Amíg egy há zunk nyug díj va gyo na (a már meg lé vő és a ké sőbb be fi ze ten dő
já ru lék) nem vé dett meg fe le lő en, ad dig fe les le ges az el osz tá sát ter vez ni, és fe -
les le ges bár mi lyen szem pon tú szá mí tá so kat pre zen tál ni. Olyan ez, mint ha a
süllye dő ha jón ar ról vi tat koz nánk, hogy mi lyen szí nű re fes sük a kor lá tot.

Az egy há zi nyug díj alap ba be fi ze tett pénz is má sok pén ze. Én azt ta nul -
tam, hogy má sok rám bí zott ér té ke i re még a sa já tom nál is gon do sab ban kell
ügyel nem. Ezért vá rom el már az alap el vek től, hogy azok ban a vé de lem na -
gyon gon do san ki dol go zott tör vény ként sze re pel jen!

Csak is a sze mé lyes fe le lős ség tör vény ben is meg ha tá ro zott ki je lö lé se mel -
lett áll hat hely re a bi za lom. Fő leg azért, mert csak az élénk til ta ko zá sa ink mi -
att nem va ló sult meg az el ső, fe le lős nél kü li pró bál ko zás.

Ne is mé tel jük meg az ed dig már több ször jel zett hi bá kat, hi szen azok így
még in kább szán dé kos nak mi nő sül nek. Mint be fi ze tők mi is fe le lő sek va gyunk
azért, hogy a nyug dí jas kort meg érők tény leg kap ja nak a já ru lék be sze dő hely -
től nyug dí jat majd an nak ide jén. 

Nem hi szem, hogy a bi za lom nem ér meg ek ko ra szem lé let vál tást, és nem
hi szem, hogy ér de mes ilyen kis vál toz ta tás mi att tá mad ha tó nak hagy ni egy
már ja vu ló szem lé le tű kez de mé nye zést.

Bé kés Ta más fel ügye lő (Pestúj hely)

Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat, hogy csak a valós névvel és címmel érkezett
olvasói leveleket és hozzászólásokat tudjuk figyelembe venni. – A szerk.

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 40 dkg liszt,
15 dkg por cu kor, 5 dkg mar ga rin, 1 to -
jás, 1 te ás ka nál sü tő por, 1 evő ka nál ka -
kaó por, kb. 1-1,5 dl tej. A krém hez: 1 li -
ter tej, 3 cso mag va ní li ás pu ding por, 25
dkg mar ga rin, 25 dkg por cu kor, 1 cso -
mag va ní li ás cu kor. A te te jé re: 1 cso -
mag ke rek pis kó ta tal lér. A máz hoz: 2
evő ka nál ka kaó, 2 evő ka nál por cu kor,
3 dkg vaj, egy ke vés tej. (A máz hoz cso -
ko lá dé be vo nót is hasz nál ha tunk.)

Össze gyúr juk a tész ta hoz zá va ló -
it. Annyi te jet te szünk hoz zá, hogy
könnyen nyújt ha tó, de nem túl ra ga -
dós masszát kap junk. A tész tá ból két
la pot nyúj tunk, és a nagy sü tő tep si
há tul ján, elő me le gí tett sü tő ben meg -

süt jük őket. (Vi gyáz zunk, mert ha -
mar meg sül nek!)

A krém hez fel főz zük a pu din go kat
a tej jel, majd ki hűt jük. A mar ga rint
ala po san ki ke ver jük a por cu kor ral és
a va ní li ás cu kor ral, majd hoz zá ke ver -
jük a ki hűlt pu din got.

A kré met két fe lé oszt juk, s az
egyik fe lét a két lap kö zé, a má si kat
a fel ső lap te te jé re si mít juk. A sü te -
mény te te jé re pis kó ta tal lé ro kat te -
szünk (ha fé lünk, hogy nem lesz nek
elég pu hák, ak kor előbb egy pil la nat -
ra tej be márt juk őket), vé gül meg ken -
jük a ka ka ós (vagy cso ko lá dés) máz -
zal. Pi hen te tés után tá lal juk.

SZERETET VENDÉGSÉGRE
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Ta lán gyen gü lő ben van már Tél tá -
bor nok ere je, nem fog dön tő ro ha -
mot in dí ta ni a bel- és ára dó vi zek től
súj tott ma gyar föld el len. Hi szen
már ed di gi mun ká ja is sú lyos ká ro -
kat oko zott – ál la pít hat tuk meg, mi -
köz ben au tónk a ve rő fé nyes té li nap -
sü tés ben Abony fe lé ro bo gott az or -
szág úton. El szo mo rí tó a lát vány: hol
fa gyot tan, hol pe dig szél fút ta víz tü -
kör rel, de na gyon sok he lyen ten ger -
ként áll a víz a föl de ken. 

A ve re tes múl tú me ző vá ros, Abony
csen de sen hú zó dik meg az Al föld pe -
re mén nagy test vé re, az alig több mint
kő ha jí tás nyi ra lé vő Szol nok ár nyé ká -
ban. Már nem áll a ré gi nép dal: a maj -
lan di har minc ket tő el le né ben már itt
sem csak két to rony lát szik, hi szen
épült egy har ma dik is, egy mo dern
víz to rony. De nem emi att ke re sik fel
az utób bi évek ben egy re töb ben a vá -
rost, ha nem az új lát vá nyos ság vonz -
za a lá to ga tó kat, a hi va ta lo san Ma -
gán tu laj do nú Ál lat- és Sza bad idő -
park nak ne ve zett ál lat kert.

Nem ne héz meg ta lál ni, hi szen az
egy ko ri M4-es (ma 40-es) úton – a
vá rost Szol nok fe lé majd nem el hagy -
va – táb la jel zi, hol kell jobb ra le for -
dul ni, majd né hány mé ter után be is
par kol ha tunk a ke rí tés elé. Ta lán
jobb szá raz idő ben fel ke res ni, mert
szó, ami szó, a sár va ló ban ven dég ma -
rasz ta ló, de egy kis ügyes ség gel meg
le het ta lál ni a já rást a tó csák kö zött.
S mert té len is nyit va van, ki vá ló úti
cél, ok a ki moz du lás ra, jó le he tő ség
egy kis moz gás ra a sza bad le ve gőn.

Szám ta lan hír adás ban meg je lent
már, hogy kis tig ri sek ér kez tek az
or szág leg na gyobb ma gán ál lat kert jé -
be, nem cso da hát, hogy Te o dó rá nak

és Szi bír nek né pes ra jon gó tá bo ra
van, nagy irán tuk az ér dek lő dés. Ám
mi előtt fel ke res nénk a ked ves ra ga -
do zó kat, ér de mes meg néz ni az ér té -
kes gyűj te mény töb bi pél dá nyát is, hi -
szen számos, az Al föl dön nem igen
ős ho nos faj tá val ta lál koz ha tunk. 

A sé ta egy él ve ze tes bio ló gia óra él -
mé nyét ígé ri, így alig ha vé let len, ha

Ceg léd től Kis új szál lá sig szin te nincs
olyan pe da gó gus, aki ne mu tat ná
meg di ák ja i nak az ál la to kat. Mert hol
ta lál koz hat ná nak az al föl di ne bu lók
ily egy sze rű en olyan eg zo ti kus fa jok -
kal, mint a zeb ra, az emu vagy a ma -
jom? De ré gen nem le gel nek már
szür ke mar ha-gu lyák sem a te le pü lé -
sek ha tá rá ban, itt vi szont egy ka pi tá -
lis bi ka te kint sze líd szem mel a park -
ba be lé pő re. A ka csák, li bák bé ké sen
to tyog nak az úton, a pá vák meg ké -
nyes ked ve tár ják szét tol la i kat, ha er -
re mél tó nak tart ják a né ze lő dőt. A
kecs ke farm la kói fel lép nek a kor lát -
ra, és úgy nyújt ják sza kál las fe jü ket
a lá to ga tók fe lé, né mi élel met ku nye -

rál va a pro duk ci ó ért. Ked ve sen jön -
nek kö zel a pó nik is, amelyek még egy
kis si mo ga tást, bor zol ga tást sem
vesz nek rossz né ven. 

A nagy szen zá ci ót per sze a kö lyök -
tig ri sek je len tik. Sen ki től sem za var -
tat va ön fe led ten ját sza nak ku tya ba -
rát juk kal a sá ros ki fu tó ban. Mel let -
tük – egy más tól el kü lö nít ve – két
orosz lán pár la kik. Kü lö nös, egy ben
fé lel me tes, ahogy – ta lán a ta vasz kö -
ze led tét érez vén – a hí mek egy mást
mé re get ve fi tog tat ják ere jü ket, majd
idő ről idő re orosz lán bő gés ve ri fel a
ma gyar ró na csend jét. 

Nem messze tő lük Bu bo rék, a két -
éves ví zi ló bé bi néz unat ko zó sze mek -
kel a há zá ba be té rők re. Bi zo nyá ra ő is
job ban örül ne, ha – most még fa gyott
– kin ti me den cé jé ben él vez het né a nap
ta va szi, me len ge tő su ga ra it.

A rend szer vál tás ide jén meg fo gant
öt let ből, tisz te let re mél tó ma kacs ság -
gal, ma gán erő ből meg épült ál lat pa -
ra di csom oly kor sze rény nek tű nő
kül se je év ről év re szé pül, egy re ké -
nyel me sebb, kom for to sabb lesz a
né ze lő dők nek, la kók nak egy aránt.
Kel le mes hét vé gi csa lá di prog ra mot,
eset leg tar tal mas pi he nőt, meg ál ló -
he lyet kí nál va a busszal ér ke ző cso -
por tok nak.

A lá to ga tó kat egész év ben, a hét
min den nap ján 9-től 16 órá ig fo gad -
ják, s nem  csak az ál la tok meg te kin -
té se cél já ból ér de mes fel ke res ni őket:
sé ta ko csi ká zást, lo vag lást és né hány
egyéb prog ra mot is kí nál nak. Er ről
azon ban ér de mes a hon lap ju kon
(http://maganzoo.fw.hu) meg adott
e-mail cí men vagy az 53/362-049-es
te le fon szá mon elő re egyez tet ni. 

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI G YEL MÉ BE

A ma gá nyos Bu bo rék,
avagy ví zi ló az Al föl dön
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Tho mas Dahl, a ham bur gi St. Pet ri-temp lom or go nis tá ja már ci us 6–7-
én Bu da pest re lá to gat. A szer ve zők sze re tet tel vár nak min den kit or go -
na kon cert jé re, egy ház ze nei kur zu sá ra és elő adá sá ra.

Or go na ze nés áhí tat: már ci us 6., va sár nap 18 óra, De ák té ri evan gé li -
kus temp lom. Mű so ron: Bach, Bux te hu de, Men dels sohn, Re ger mű vei és
imp ro vi zá ció.

Kur zus: már ci us 7., hét fő, Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.). 10 és 12 óra kö zött kö zös kar ve ze tés óra
a részt ve vők kel. 14 és 16 óra kö zött or go na kur zus. (Az or go na kur zu son
ak tí van részt ve vők elő ze tes je lent ke zé sét – a mű meg ne ve zé sé vel – már -
ci us 1-jé ig vár juk a zsu zsa.kincz ler@lu the ran.hu cím re!) 17 óra kor elő -
adás Egy nagy vá ros egy ház ze nei éle té nek szer ve zé se – Ha gyo mány és kor -
sze rű ség cím mel.

H I R D E T É S

Ro va tunk elő ző cik ké ben a Po modo -
ro tech ni ka is mer te té sé vel már meg -
pró bál tunk olyan ha té kony esz közt az
ol va só ke zé be ad ni, amely nek hasz -
ná la tá val fo koz hat ja a szá mí tó gép pel
vég zett mun ka ha té kony sá gát. A fel -
ada tok elő ze tes fel mé ré se, rang so ro -
lá sa és be osz tá sa se gít het a te en dők -
re va ló össz pon to sí tás ban, en nek a
kö vet kez mé nye pe dig nem csak az le -
het, hogy gya ra po dik a sza bad időnk,
ha nem az is, hogy a mun kát nem fog -
juk annyi ra stresszes nek érez ni.

Ah hoz per sze, hogy mind ez jól
mű köd hes sen, egy öt sza vas sza bályt
is be kell tar ta ni: Ne néz zük meg az
e-ma il je in ket! Per sze nem úgy kell ezt
ér te ni, hogy egy ál ta lán ne, ha nem
úgy, hogy reg gel ne ez le gyen az el ső
dol gunk, il let ve a nap fo lya mán is
pró bál juk meg mi nél ke ve sebb szer el -
len őriz ni, hogy kap tunk-e új le ve let.

Zár juk ki a za va ró té nye ző ket!
A be jö vő üze net za va ró. Ar ra sar kall -
ja az em bert, hogy azon nal vá la -
szol jon, vagy el vé gez ze azt a te en dőt,
amellyel az üze net kap cso la tos. Ez -
zel azon ban csak sa ját ma gun kat
hát rál tat juk, ugyan is ezek a le ve lek
fon tos ság te kin te té ben a leg rit kább
eset ben ér nek fel az elő re fel ál lí tott
ten ni va ló lis ta az nap ra ter ve zett ele -
me i vel. Még ha fon tos le vél ér ke zett
is, min den bi zonnyal az is vár hat pár
órát, akár egé szen az ebéd szü net
utá nig, nem is be szél ve a ba rá tok ál -
tal kül dött vic ces vi de ók ról vagy a
szu per ked ve ző ak ci ós aján la tok ról.
Ezek fi gyel men kí vül ha gyá sa se gít,

hogy tény leg az ak tu á li san leg fon to -
sabb fel adat ra össz pon to sít sunk.

A le ve le ző nem ten ni va ló lis ta
Bár mond juk a Go og le Gmail le ve -
le ző szol gál ta tá sá nak van ten ni va ló -
lis ta funk ci ó ja, az al kal ma zás hasz -
ná la ta er re nem sze ren csés, ugyan -
is nem ke rül het jük el ve le, hogy
fo lya ma to san szem be sül jünk a be -
jö vő új le ve lek kel. Bár eze ket is ha -
té ko nyan fel dol goz hat juk, így azon -

ban sok kal in kább má sok ír ják a mi
ten ni va ló lis tán kat, és na gyon
könnyen ki csú szik a ke zünk ből az
irá nyí tás. An nak az esé lye ugyan is
elég ki csi, hogy egy be jö vő le vél
fon to sabb, mint a leg sür ge tőbb nek
tar tott fel ada ta ink. És vég ered mény -
ben ki oszt ja be az időn ket? Mi

ma gunk vagy az, aki ép pen le ve let
ír ne künk?

Ne ál tas suk ma gun kat!
Az e-mai lek reg ge li meg né zé se tu laj -
don kép pen a leg jobb esz köz ar ra,
hogy el odáz zuk a fon tos fel ada tok
vég re haj tá sát. Ar ra a kér dés re, hogy
va jon az e-mai lek ol vas ga tá sa az el -
ső szá mú dol gunk-e, rit kán ad ha tunk
igen lő vá laszt. Il let ve ad ha tunk: ab -
ban az eset ben, ha egy ál ta lán nem
tud juk rang so rol ni a fel ada to kat. A le -
ve lek meg te kin té sét ál ta lá ban egyéb -
ként ak kor so rol juk a sür gős vagy
fon tos fel ada tok kö zé, ha nincs tény -
leg ha laszt ha tat lan te en dőnk…

Ki ke rül ni a vá lasz adás
kö te le zett sé gé nek nyo má sa alól
Ál ta lá ban úgy te kin tünk az e-mai lek -
re, hogy a be jö vő üze ne tek azon na li
vá laszt kí ván nak. És ilyen kor még az
is könnyen elő for dul hat, hogy a lis -
ta ele jén lé vő le vél re adott vá la -
szunk ra szin tén ér ke zik vá lasz, mi -
re vég zünk a töb bi vel, így már is egy
spi rál ba ke rül tünk, amely va ló ság gal
el szip pant ja az időn ket a töb bi fel adat
elől. Ilyen kor per sze pró bál juk mi nél
rö vi deb ben meg fo gal maz ni a mon -
da ni va lón kat, eset leg esélyt ad va ar -
ra is, hogy a cím zet tek az tán a gyor -
san mo ni tor ra ve tett mon da ta in kat
könnyen fél re ért hes sék. Ha azon ban
mi nél ké sőbb re hagy juk a vá la szol ga -
tást, ak kor az el vég zen dő dol gok
már nem fog nak nyo masz ta ni, így
kel le me sebb lesz a le vél írás.

g Nagy Ben ce

Ne néz zük meg az e-ma il je in ket!
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence



A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
kö vet ke ző al kal mán, feb ru ár 28-án,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Kék Go lyó u. 17.) Egy há -
zi élet a temp lo mon kí vül cím mel Fó -
nagy Mik lós re for má tus es pe res, a
ta hi kon fe ren cia-köz pont ve ze tő -
je, dr. Ha fen scher Ká roly evan gé li kus
lel kész, a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ve ze -
tő je és Schu lek And rea kö zép is ko lai
ta nár, hit ok ta tó, a zug li ge ti ró mai ka -
to li kus plé bá nia tá bor ve ze tő je tart
fó rum be szél ge tést. Mo de rá tor: Mi -
há lyi Zol tán, a Me vét el nö ke. Az al -
ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vá runk!

A ke len föl di evan gé li kus temp lom -
ban (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.)
a már ci us 5-én, szom ba ton 16.30-kor
kez dő dő sze re tet ven dég sé gen a Po -
é zis együt tes, va la mint a Can ter ino
és a Grá di csok ének kar Ká kay Ist ván
Pi lá tus és Hét ima cí mű mű vét ad -
ja elő. Ve zé nyel Mó zes Mar git. Min -
denkit sze re tet tel hí vunk és vá runk!
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F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
7.15 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
9.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit vi lág.A tör té nel mi egy há -
zak ma ga zin ja
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás
Liszt Fe renc összes or go na -
mű ve
V/2. rész
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Scarlat ti: Négy szó la mú mi se

HÉTFŐ

13.04 / Kos suth rá dió
Kos suth La jos áb rán dos
szemei. Deg ré Ala jos
visszaem lé ke zé sei
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
15.30 / m1
Em be rek a ter mé szet ben
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
18.10 / PAX
Raf fay Sán dor
(do ku men tum film)
20.40 / Du na Tv
Dé va tit ka (né met–ro mán
do ku men tum film)
21.40 / m1
A ri vá lis (ame ri kai film) (84')
22.40 / Du na Tv
Is ten gyer me kei
(ko re ai do ku men tum film)

KEDD

13.00 / PAX
Én va gyok az Út
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Las sus és
Palest ri na. Ben ne: Bűn bá na ti
zsol tá rok, Je re mi ás si ral mai
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Mik ló sa Eri ka ope ra éne kes
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. „És lőn vi lá gos ság” –
A Bib lia fé nyei
20.40 / Du na Tv
Gá zo lás
(ma gyar já ték film, 1955) (103')
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
A stú di ó ban: a Hot Jazz Band
23.30 / m1
Szel lem a pa lack ból… A sám -
son há zai kony ha mú ze um

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Se bes tyén Já nos Mo zart-
műve ket ját szik a Má tyás-
temp lom or go ná ján
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
16.05 / Film mú ze um
Egy ame ri kai Pá rizs ban
(ame ri kai mu si cal, 1951)
(109')
20.05 / m1
Fo nog ram 2011
Könnyű ze nei díj ki osz tó gá la
20.40 / Du na Tv
Tisz ta ég bolt
(orosz já ték film, 1960) (104')
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Per go le si: Sta bat Ma ter
13.00 / m1
Át já ró
Em be rek és tör té ne tek a Kár -
pát-me den cé ből
13.45 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Las sus és
Palest ri na. Ben ne: Éne kek
éne ke, Sta bat Ma ter
19.53 / Kos suth rá dió
A kis ka kas gyé mánt fél kraj -
cár ja. Ma gyar nép me se
Arany Já nos gyűj té sé ből
20.15 / Du na II. Au to nó mia
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
21.00 / Du na Tv
Túl par ton (grúz–ka zah
játék film, 2009) (92')

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bach: 12. kan tá ta (We i nen,
Kla gen, Sor gen, Za gen)
12.35 / TV2
Hol van Fred?
(né met víg já ték, 2006) (103')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Las sus és
Palest ri na
Mi sék és mo tet ták
15.40 / Du na Tv
„…fil lé res em lé ke im…”
Fin ta Jó zsef épí tész
17.30 / m2
Fe dett pá lyás at lé ti kai Eu ró -
pa-baj nok ság
Élő köz ve tí tés
22.15 / m2
Fah ren heit 9/11 (ame ri kai do -
ku men tum film, 2004) (122')
23.10 / m1
Ars Hun ga ri ca
Vi zso lyi Bib lia

SZOMBAT

6.50 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Is ten köl tő je
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Te rem tett vi lág
(tu do má nyos is me ret ter jesz tő
ma ga zin)
18.09 / Bar tók rá dió
Elő adá sok a ze né ről
Liszt Fe renc
21.00 / m1
A re mény rab jai (ame ri kai
film drá ma, 1994) (136')
22.00 / Du na Tv
Ci gány ke rék
(auszt rál já ték film, 2004)
(102')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek hangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból
Igét hir det dr. Bölcs kei Gusz -
táv püs pök
10.30 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Szteh lo Gá bor
A gyer mek men tő evan gé li -
kus lel kész
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
La tor Lász ló ver sei
21.20 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 27-étől március 6-áig

Va sár nap
Ami kor el csüg gedt a lel kem, az Úr ra gon dol tam, és imád sá gom el ju tott hoz -
zád. Jón 2,8 (Róm 10,12; Lk 8,4–8/9–15/; Zsid 4,12–13; Zsolt 61) Azt mond -
ják ne kem: „Ha csüg gedsz, nem is hi szel elég gé Is ten ben. Gyen ge vagy!” De
én hi szek, kö zel ér zem őt ma gam hoz. Le het, hogy va ló ban gyen ge va gyok,
és ezt nem fé lek be val la ni. Le het, hogy tar tok a hol nap tól és a ma ter he i től
is. Nincs va ló di me ne dé kem, nincs sen ki, aki iga zán úgy ér te ne en gem, mint
ő. Ezért be szél ge tek ve le, ezért imád ko zom hoz zá, és tu dom, min den ki mon -
dott és ki mon dat lan imád sá gom el jut hoz zá. És le het, hogy né ha gyen ge va -
gyok, de ve le erős le he tek.

Hét fő
Ti éd a nap pal, az éj jel is ti éd, te tet ted he lyük re a csil la go kat s a na pot. Zsolt
74,16 (Róm 11, 36; 5Móz 32, 44–47; Róm 11,11–16) El ámu lok, ha hal lom, hogy
mi lyen fel fog ha tat lan messze sé gek ben is van nak csil la gok, ga la xi sok, hány
év mil li ár dot tesz meg a fény, mi re el ér hoz zánk. És a Tej út rend szer csak egy
ap ró da rab ká ja a vég te len vi lág egye tem nek. Eh hez a nagy ság hoz ké pest boly -
gónk egy por szem. A Föl dön az em be ri lény vol ta kép pen je len ték te len sem -
mi ség. És még is… Is ten rend jé ben és rend sze ré ben he lyem van. Tud ró lam,
és ve zet en gem, fon tos va gyok én is. Ki csi va gyok, de az ő vég te len sze re te -
te min den ol dal ról kör be vesz. 

Kedd
Se gíts meg ben nün ket, Urunk, Is te nünk, mert rád tá masz ko dunk! 2Krón 14,10
(Mt 17,15–16; 2Móz 7,1–13; Róm 11,17–24) Já ró ke ret, man kó vagy egy sze rű
sé ta pál ca. Mind a já rást se gí ti, ki nek-ki nek az igé nye és gyen ge sé ge sze rint.
Sta bil test, amely be ka pasz kod ni, amely re ne he zed ni le het. Ilyen biz tos se -
gít sé get je len tett Ászá ki rály és se re ge szá má ra az Úr az eti ó pok el le ni csa -
tá ban. És Jé zus se hagy ma gunk ra, ami kor ar ra buz dít, in dul junk el az ő út -
ján, mert tud ja: pusz tán csak a ma gunk ere je nem elég. Ha kell, szi lárd man -
kó vá lesz szá munk ra, amely re tá masz kod ni le het. 

Szer da
Fi gyel je tek rám, jöj je tek hoz zám! Hall gas sa tok rám, és él ni fog tok! Ézs 55,3
(Mt 7,24; Mk 6,1–6; Róm 11,25–36) Még ha bi ce bó cán jö vök is, még ha fél -
va kon bo tor ká lok is, és na gyot hal lá som bosszan tó an el ural ko dott is raj tam,
a fi gyel me met még ak kor is kí ván ja Is ten. Nem azért, mert ez ne ki len ne jó,
ha nem mert félt ve sze ret. Tu dat ni akar ja ve lem, van éle tem. Le het erőm őben -
ne, sőt vak sá gom, sü ket sé gem, sán ti ká lá som ná la meg is gyó gyul hat. De ha
még sem, ak kor is él he tek tel jes éle tet őve le, őben ne. Csak hit tel kell moz -
dul nom a hí vá sá ra.

Csü tör tök
Az Úr egy éj jel lá to más ban ezt mond ta Pál nak: „Ne félj, ha nem szólj, és ne
hall gass.” Ap Csel 18,9 (Ézs 44,8; Lk 6,43–49; 1Sám 1,1–20) Cso dá kat élek meg;
le lep lez he tet len va rázs lat, ahogy Jé zus a sö tét éle tem be be vi lá gít. Ez en gem
kész tet va la mi re, nem tu dok és nem is aka rok nyug ton ül ni a he lye men. Ér -
zem, moz gás ra és tet tek re va gyok el hív va. Ezekben meg mu tat koz hat az a vi -
lá gos ság, ame lyet kaptam. Ha el ta ka rom és tit ko lom, amit kap tam tő le, az
olyan, mint ami kor az aján dé kot ki cso ma go lom, de so ha sem hasz ná lom. Kér -
de zem ma gam tól: nem va gyok elég bá tor hoz zá?

Pén tek
Mi kor jó ra for dí tot ta Si on sor sát az Úr, olya nok vol tunk, mint az ál mo dók.
Zsolt 126,1b (2Tim 4,18; Jn 12,34–36/37–42/; 1Sám 1,21–28) Ter mé sze tes, hogy
más tu dat- és lel ki ál la pot ban va gyok, ha a meg szo kott, hét köz na pi éle te met
élem, és más ban, ha imád ko zom. Is ten nel és az ő se gít sé gé vel tud ha tom és
át él he tem, hogy az én sor so mat is jó ra for dít hat ja. So kak szá má ra ez csak
egy szép (vágy)álom nak tűn het, amely ben bár mi meg tör tén het, de én hí vő -
ként tu dom és mé lyen hi szem, hogy ő minden nek Ura, és szá má ra min den
le het sé ges. 

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet, nem jár
sö tét ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.” Jn 8,12 (Ézs 60,2; Mt 13,31–
35; 1Sám 2,1–11) Té li na pok után élem meg, hogy a nap fény mennyi élet erőt
tud ad ni ne kem. Ked vet, örö möt, jó han gu la tot, töl te ke zést je lent, a nap sü -
tés ben élet re kel tes tem, lel kem, min den por ci kám. A hosszan tar tó sö tét -
ben job ban kap ha tó va gyok a szo mo rú ság ra, az ér dek lő dé sem és öröm re va -
ló kész sé gem gyen gül. De hi tem „fény ér zé kennyé” tesz en gem. Ar ra for du -
lok, ar ra in du lok, ahon nan a vi lá gos ság áram lik rám. Et től nyí lok ki, és tu -
dok bi za lom mal, tel je sen össz pon to sí ta ni Is ten nel va ló kap cso la tom ra és a
rám bí zot tak ra.

g Ben kó czy Pé ter

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉS

Ta ta bá nya bel vá ro sá ban (a fő is ko lá tól
öt perc re) más fél szo bás, fel újí tott, el -
ső eme le ti la kás meg bíz ha tó al bér lők -
nek ki adó. Ér dek lőd ni a 20/824-2018
egy há zi flot tás te le fon szá mon le het.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

42 éves, 175/90, val lá sos fér fi, sa ját la -
kás sal kor ban hoz zá il lő, meg ér tő
há zas tár sat ke res. Vi dé ki ek előny ben.
Jel ige: Há zi as.

Ked vez mé nyes üdü lés Za la ka ro son
svéd asz ta los reg ge li vel és va cso rá val,
für dő be lé pő vel. 4 nap: 26 000 Ft. Kis -
bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

evangélikus élet. éled. éled?

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

A nyug dí jas lel kész csa lá dok kö vet ke ző össze jö ve te le a De ák té ri gyü le -
ke zet ben már ci us 4-én, pén te ken fél tíz kor lesz, ami kor Bé res Ta más teo -
ló gi ai ta nár tart elő adást ké szü lő al kot má nyunk ról és an nak egy há zi je -
len tő sé gé ről. Az ér dek lő dő ket sze re tet tel vár juk.

H I R D E T É S


