
A bu da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ün nep sé gé hez (ké pün -
kön) ha son ló an több nyi re ve rő fé -
nyes nap sü tés ben „bal la gott el” áp ri -
lis utol só nap ja i ban ti zen két evan gé -
li kus kö zép is ko lánk 1152 vég zős di -
ák ja. A kis sé bo nyo lult tá vált vizs ga -
rend szer nek kö szön he tő en ná luk jó -
val töb ben, 1817-en ve sel ked tek ne -
ki ezen a hé ten a ma tú rá nak, az az a
to vább ta nu lás hoz szük sé ges ér té kes
pon tok meg szer zé sét (is) cél zó érett -
sé gi vizs gák nak. 

Más nap, má jus el se jén már a De -
ák tér hez sem volt ilyen ke gyes az
idő já rás, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház (MEE) anyák na pi –
köz pon ti – ün nep sé gé ről a Ma gyar
Táv ira ti Iro da (MTI) ek képp volt
kény te len – Kré ta cso kor he lyett fo -
tó ki ál lí tás sal kö szön töt ték az anyá -
kat az evan gé li ku sok cím mel – tu dó -
sí ta ni: 

„Re kord kí sér let tel ké szült meg -
lep ni a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom kö zös sé ge az édes anyá kat anyák
nap ja al kal má ból, a gi gan ti kus mé re -
tű re ter ve zett kré ta rajz csok rot azon -
ban el mos ta az eső, így csak a gö döl -
lői és a nyír egy há zi anya ott hon ké pe -
i ből ké szült ki ál lí tást néz het ték meg
az ér dek lő dők.

A va sár na pi prog ram csa lá di is ten -

tisz te let tel kez dő dött a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban. A szer -
tar tá son azok a gyer me kek is részt
vet tek édes any juk kal együtt, akik a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
anya ott ho na i ban él nek. Ben czúr

Eme se Mun ká csy-dí jas kép ző mű -
vész se gít sé gé vel a gye re kek anyák
na pi kré ta raj zot ké szí tet tek vol na a
temp lom előt ti té ren, de az eső el -
mos ta az elő re meg raj zolt vi rág szá -

ra kat, így a prog ram a ter ve zett meg -
nyi tó val foly ta tó dott.

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um tér re né ző ab la ka i ban Si lo ám
ta va cím mel Lő rincz Fe renc fo tó- és
fes tő mű vész, va la mint Fu s ze ne c ker
Fe renc fo tog rá fus ké pe i ből nyílt tár -
lat, amely má jus 20-ig te kint he tő
meg. A gö döl lői és a nyír egy há zi
anya ott hon ban élő anyák ról és gyer -
me ke ik ről ké szült ki ál lí tást Prőh le
Ger gely, a Kül ügy mi nisz té ri um he -
lyet tes ál lam tit ká ra, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je nyi tot ta meg.

Az in téz mé nyek ben az el múlt
évek ben 2500 rá szo ru ló csa lád for -
dult meg, olya nok, akik nek nem
volt más vá lasz tá suk, és nem él het -
nek bol dog és ki egyen sú lyo zott csa -
lá di kö te lék ben – mond ta Prőh le
Ger gely. Az anya ott ho nok és azok
dol go zói min dent meg tesz nek azért,
hogy a hoz zá juk se gít sé gért ér ke ző -
ket tes ti leg és lel ki leg is tá mo gat ni
tud ják.

Az evan gé li kus egy ház a 2011-es
egy szá za lé kos adó fel aján lá so kat min -
de nek előtt a két anya ott hon tá mo ga -
tá sá ra for dít ja – mon dot ta a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
fel ügye lő je.”

d EvÉ let-in fó

De á kok és anyák él mény te li nap ja,
fel hő je és vi rá gai
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„De va jon tud ták-e a min den ko ri pres bi te rek, hogy
pon to san mi is a kö te les sé gük? Eb ben iga zí tott el Kiss
Bé lá nak Az evan gé li kus pres bi ter kö te les sé gei cí mű fü -
ze te, amely ben meg ha tá roz za a pres bi ter fo gal mát,
fel adat kö rét és ma ga tar tá sát.”

A presbiterek kátéja – anno 1937 f 13. oldal

Mi kö ze egy há zunk nak az or szág ne -
héz gaz da sá gi hely ze té hez? Mi kö -
zünk a nyo masz tó ál lam adó sság-te -
her hez? Ezek re az őszin te kér dé -
sek re vá laszt kap ha tunk akár az
Evan gé li kus éne kes könyv 485. éne ké -
ből is: „Ál dás és bé kes ség / Ott ho -
nunk ra: szép ha zánk ra! / Itt fény lik
ránk az ég, / Mun kán kat ez a föld vár -
ja. / Édes gyü möl csét ha mi esszük,
/ Ter hét, ba ját is váll ra vesszük: / Szív -
vel és tet tel úgy sze ret jük!”

En nek fé nyé ben nem le het két sé -
ges, hogy a ki ala kult hely zet ben ne -
künk is meg kell ta lál nunk – a test -
vér egy há zak kö zös sé gé ben – az
evan gé li kus vá laszt: mit, mennyit
és ho gyan tu dunk „váll ra ven ni” a ter -
hek és ba jok so ka sá gá ból. Egy há zunk
or szá gos pres bi té ri u ma áp ri lis 28-i
ülé sén ala po san meg vi tat ta a kü -
lön bö ző le he tő sé ge ket. S vé gül,
egyet len el len sza va zat mel lett, meg -
hoz ta a fenti nyi lat ko zat ban ol vas ha -
tó fe le lős, jó lel ki is me ret tel vál lal ha -
tó dön té sét.

Mennyi ben más ez a ha tá ro zat,
mint az ed di gi tisz te let re mél tó fel -
aján lá sok az ál lam adós ság tör lesz té -
sé re? Nem az ál lam tól tör vé nye sen
ka pott vagy igé nyel he tő tá mo ga tást
uta lunk vissza. Nem az egy ház kü -
lön ben is szű kös köz pon ti költ ség ve -
té sé ből vo nunk el pénzt. Re mény sé -
günk, hogy ez út tal is si ke rül egy há -

zunk né pé nek már sok szor meg ta -
pasz talt fe le lős, ál do zat kész ha za sze -
re te tét moz gó sí ta ni. Így a meg hir de -
tett célt – dön tő mó don – egyé ni, il -
let ve gyü le ke ze ti leg szer ve zett ada -
ko zás ból kí ván juk el ér ni.

Mi ért ép pen men tő au tók ra hir de -
tünk gyűj tő ak ci ót? Úgy érez tük, hogy
az ál lam adós ság csök ken té se – saj nos
már nagy sá gá nál fog va is – alig fel fog -
ha tó, ne he zen ap ró pénz re vált ha tó fel -
adat. Ugyan ak kor a ha zai egész ség ügy
ál la po tá nak bár mi lyen sze rény mér té -
kű ja ví tá sa mind annyi un kat köz vet le -
nül érin tő kö zös ér dek. Így szü le tett a
„men tő-öt let”: fog junk össze, és te -
remt sük elő leg alább két men tő au tó
vé tel árát! Jól tud juk, hogy ez a se gít -
ség is csu pán csepp a ten ger ben. De
leg alább kéz zel fog ha tó je le an nak,
hogy nemcsak szé pen éne ke lünk
temp lo ma ink ban a ha za sze re tet ről,
ha nem igyek szünk „szív vel és tet tel”
va ló ban se gí te ni föl di ha zán kat.

Bá to rít juk egy há zunk né pét: min -
den ki vizs gál ja meg, hogy ere jé hez
mér ten mennyi vel tud ja tá mo gat ni
ezt a szó szo ros ér tel mé ben élet men -
tő ak ci ót. Fon tos, hogy a se gít ség ide -
jé  ben meg ér kez zen! A gyűj tés ál lá sá -
ról ter mé sze te sen rend sze res tá jé koz -
ta tást adunk majd.

Elő re is kö szö nünk min den ado -
mányt a meg se gí ten dők ne vé ben is!

g Gáncs Pé ter el nök-püs pök

„Men tő-ak ció”

Régi-új liturgikus sarok f 2. oldal
Nemzetközi börtönmissziós imahét f 6. oldal
A holnapi nap gondja f 8. oldal
Erőt önt a csüggedőkbe f 9. oldal
Látni, érteni, tenni f 10. oldal
Lelkésznapló – Bukkanó f 11. oldal

„A test vé rem test vé re ugyan nem uno -
ka test vé rem, még is ezt a ki fe je zést
hasz nál ta kö szön tő jé ben a finn Han nu
La as io az olt sza ka dá ti temp lom év szá -
za dos fa lai kö zött.”

Unokatestvérek f 5. oldal

„Ko mo lyan kell ven nünk mind a nem -
ze ti, mind a ke resz tény el kö te le zett sé -
get. A ket tőt azon ban ne mos suk össze,
mert az zal mind ket tőt gyen gít jük és
hitel te le nít jük!”

Égtájoló f 3. oldal

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Pres bi té ri u ma, át -
érez ve ha zánk ne héz gaz da sá gi
hely ze tét, csat la ko zik azok hoz az
egyé ni és kö zös sé gi kez de mé nye zé -
sek hez, ame lyek cél ja a nyo masz -
tó ál lam adó sá gi te her csök ken té se.
Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván
hoz zá já rul ni, hogy a hí vei ado má -
nya i ból és sa ját for rá sa i ból két da -
rab men tő au tót vá sá rol az Or szá -

gos Men tő szol gá lat ré szé re, össze -
sen mint egy öt ven mil lió fo rint ér -
ték ben. Er re a cél ra vár ja a fel aján -
lá so kat az MEE 11707024-20478070
szá mú szám lá já ra, „Men tő au tó”
jel zés sel.

Az or szá gos pres bi té ri um szán -
dé ka sze rint az egy ház fel adat át -
vál la lá sá val fel sza ba du ló összeg
az ál lam adós ság csök ken té sé re
for dít ha tó.

A Magyarországi Evangélikus
Egyház Or szá gos

Pres bi té ri u mának nyilatkozata

SE MPER REFOR M ANDA

„Én va gyok a jó pász tor. Já nos 10,14.
Ez az ige csu pa vi gasz ta lás, mert
gyö nyö rű kép ben ér te ti meg, hogy ki -
cso da Jé zus, mi az ő tisz te, s mi lyen
ér zü let tel van  hoz zánk. Ke gye lem mel
van hoz zánk, s mi er re min dig bát -
ran hi vat koz ha tunk. Hi szen ép pen
ar ra ke resz tel tek meg, s az evan gé li -
um hoz zá a pe csé tes iga zol vány,
hogy én a Krisz tus ked ves bá rá nya
va gyok. Jó pász tor ő, aki meg ke re si
el ve szett ju hocs ká ját. Nem a tör -
vény sze rint bá nik ve lem, nem kö ve -
tel, nem haj szol, nem fe nye get és nem
ijeszt get, sőt csu pa édes ke gyel met
gya ko rol. Ma ga száll le hoz zám, vál -
lá ra vesz, s né kem csak en ged nem
kell, hogy hor doz zon. Miért fél nék
hát akár a tör vény menny dör gő ret -
ten té se i től, akár az ör dög től? Hi -
szen an nak vé del mé ben nyug szom,
aki min de nét ne kem ad ja, hor doz,
meg tart. Míg bá rá nya ma ra dok, míg
Pász to ro mat meg nem ta ga dom, s tő -
le bo to rul el nem sza ka dok – ad dig
nem vesz he tem el.”

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

www.evangelikus.hu
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A jó pász tor va sár nap ján is mét az zal a
kér dés sel szem be sü lünk, amelyet böjt
4. va sár nap já nak, La eta re va sár nap -
nak az evan gé li u ma már fel ve tett. Ak -
kor azt hall hat tuk, amint Já nos evan gé -
li u má nak ha to dik fe je ze té ben, a fa ri ze -
u sok kal és írás tu dók kal foly ta tott vi ta
he vé ben Jé zus ki je len ti: „Én va gyok az
élet ke nye re… De meg mond tam nek tek:
lát ta tok ugyan en gem, és még sem hisz -
tek. Akit ne kem ad az Atya, az mind én -
hoz zám jön, és aki én hoz zám jön, azt én
nem kül döm el; (…) An nak pe dig, aki el -
kül dött en gem, az az aka ra ta, hogy
ab ból, amit ne kem adott, sem mit se ve -
szít sek el, ha nem fel tá masszam az utol -
só na pon.” (Jn 6,35–39)

Jé zus ban hin ni, ve le ke nyér ként táp -
lál koz ni csak azok tud nak, akik nek Is -
ten ezt meg ad ja. Nem a mi dön té -
sünk től függ, hogy hi szünk-e, hogy
kö vet jük-e Jé zust, kö zös ség ben élünk-e
ve le, ha nem Is ten vá lasz tá sá tól.

A jó pász tor va sár nap já nak evan gé -
li u má ban Jé zus ezt ve ti el len fe lei sze mé -
re: „…ti nem hisz tek, mert nem az én ju -
ha im kö zül va lók vagy tok.” Majd hoz zá -
te szi: „Az én ju ha im hall gat nak a han -
gom ra, és én is me rem őket, ők pe dig kö -
vet nek en gem.” (Jn 10,26–27) Ugyan -
azok ról mond ja ezt, akik ről ko ráb ban
ki je len tet te: „Akit ne kem ad az Atya, az
mind én hoz zám jön…” (Jn 6,37) Most ró -
luk mond ja: „Én örök éle tet adok ne kik,
és nem vesz nek el so ha, mert sen ki sem
ra gad hat ja ki őket az én ke zem ből. Az
én Atyám, aki ne kem ad ta őket, min den -
nél na gyobb, és sen ki sem ra gad hat ja ki
őket az Atya ke zé ből.” (Jn 10,28–29)

Ha a két ki je len tést egy más mel lé il -
lesz te nénk, fel sem tűn ne, hogy négy fe -
je zet vá laszt ja el őket egy más tól. Nem
le het két sé günk, hogy ami kor Jé zus a ti -
ze dik fe je zet ben úgy be szél ma gá ról,
mint a jó pász tor ról, ak kor ugyan azt a
fo na lat ve szi fel is mét, ame lyet a ha to -
dik fe je zet vé gén meg fo gal ma zott kér -

dés sel egy idő re el ej tett: „»Nem én vá -
lasz tot ta lak-e ki ti te ket, a ti zen ket tőt?
Egy kö zü le tek még is ör dög.« Jú dás Is ká -
rió tes re, Si mon fi á ra mond ta ezt, mert
ez akar ta őt el árul ni, pe dig egy volt a ti -
zen ket tő kö zül.” (Jn 6,70–71)

Akol és nyáj. Az akol két ség te le nül
azért épült, hogy a nyáj nak ott hont ad -
jon. De már az akol el ső ti zen két la kó -
ja kö zött is akadt egy, aki re nem vo nat -
ko zott a ju hok nak szó ló ígé ret: „Én örök
éle tet adok ne kik, és nem vesz nek el so -
ha, mert sen ki sem ra gad hat ja ki őket
az én ke zem ből.” Jú dás Jé zus nyá já val élt,
és nem vi selt a hom lo kán sem mi lyen
szem mel lát ha tó, meg kü lön böz te tő bé -
lye get. Min den ki a nyáj hoz tar to zó nak
gon dol ta. Ti zen egy tár sa is. Egye dül Jé -
zus is mer te a tit kot: a ti zen ket tő kö zül
csak Jú dás nem vi se li ma gán az Atya
„bil log já nak” szem mel nem lát ha tó je -
lét. Mert csak Jé zus tud ja, kik azok, aki -
ket az Atya azért adott ne ki, hogy örök
élet re őriz ze meg őket, és kik nem tar -
toz nak ezek kö zé. Ezért mond ja a jó
pász tor a ma hal lott evan gé li u má ban:
„Az én ju ha im hall gat nak a han gom ra,
és én is me rem őket, ők pe dig kö vet nek en -
gem.” Vagy ahogy nem sok kal a ki je lölt
rész előtt ki je len ti: „Én va gyok a jó
pász tor, én is me rem az enyé i met, és az
enyé im is mer nek en gem…” (14. v.) 

Az akol az egy ház min den ki szá má -
ra lát ha tó épít mé nye. A nyáj a hí vők
gyü le ke ze te. De az akol ban a nyáj kö -
zé ve gyül ve min dig ta lál ha tók olya -
nok, akik va ló já ban nem tar toz nak Jé -
zus ju hai kö zé. A jó pász tor ígé re tei rá -
juk nem vo nat koz nak, mert őket nem
az Atya bíz ta Jé zus ra. Ők más ok ból sze -
gőd tek a nyáj hoz. Ta lán csa lád juk tra -
dí ci ó ját kö vet ve, ta lán a kö zös ség hez
tar to zás vá gyá tól hajt va jöt tek. Ta lán kí -
ván csi ság ból csat la koz tak, de az is le het,
hogy má sok el vá rá sá nak akar tak ele get
ten ni. Rosszabb eset ben azt re mél ték,
hogy az egy ház hoz va ló csat la ko zás a

tár sa da lom ban ran got, te kin télyt köl -
csö nöz het ne kik. Még rosszabb eset ben
vi szony lag könnyű mun ká val já ró meg -
él he té si for rást, sőt kar ri ert re mél tek az
egy há zi szol gá lat tól. A leg rosszabb
eset ben – saj nos ilyen re is volt pél da a
dik ta tú ra negy ven esz ten de jé ben – az
egy ház el len sé ge i nek meg bí zá sá ból,
ide gen ér de kek kép vi se le té ben, rom bo -
ló szán dék kal ve gyül tek ész re vét le nül a
nyáj ju hai kö zé. So kan kö zü lük bi zo nyá -
ra ma is ott van nak. 

Azt azon ban egye dül csak a jó pász -
tor, Jé zus lát ja, hogy kik azok, akik va -
ló ban az ő ju hai, aki ket az Atya adott ne -
ki, hogy ke reszt jé nek tit kát meg is mer -
tes se ve lük, és így eb ben az élet ben örök
élet re őriz ze meg őket. Mert em ber nem
tud ja meg ítél ni, kik azok, akik nem csak
hall gat ják a jó pász tor be szé dét, de
hall gat nak is rá, meg is te szik, amit
mond, kö ve tik őt, és ha kell, ak kor ke -
reszt jé nek gya lá za tá ban is szí ve sen osz -
toz nak. Lu ther ezért ne ve zi a lel ki nyáj
tag ja it „rej tőz kö dő szen tek nek”, „lát ha -
tat lan egy ház nak”.

Nem mint ha az iga zán hí vők ké pe sek
len né nek lát ha tat lan ná vál ni, vagy mert
buj kál ná nak a vi lág nyil vá nos sá ga elől,
és rej tőz kö dő élet mód ra tö re ked né -
nek. Szó sincs ilyes mi ről. A „lát ha tat lan
egy ház” so sem sza kít ha tó el a lát ha tó
akol tól, és a „lát ha tat lan egy há zat” al ko -
tó nyáj a vi lág nyil vá nos sá ga előtt él. Csak
ép pen nincs lát ha tó mó don a hom lo -
kuk ra ír va, hogy Jé zus nyá já nak Is ten tu -
laj do nát ké pe ző ju hai, és nem csu pán az
egy ház föl di kö zös sé gé hez tar toz nak. 

Hogy az egy ház ezen a föl dön Krisz -
tus ke reszt jé nek az ár nyé ká ban él, az azt
is je len ti, hogy a lát ha tó egy ház nak a vi -
lág fe lé meg mu tat ko zó ar cu la tát nem -
csak azok for mál ják, sőt he lyen ként és
időn ként egy ál ta lán nem azok for mál -
ják, akik hall gat nak a jó pász tor hang -
já ra, és kö ve tik is őt, ha nem olyan
„társ uta sok”, akik az egy ház föl di szer -

ve ze té hez tar toz nak ugyan, de az egy -
ház Ura tud ja ró luk, hogy mi ként egy -
kor Jú dás va ló já ban nem tar to zott a lel -
ki nyáj hoz, a lát ha tat lan, va ló di egy ház -
hoz, úgy ők sem. 

A „társ uta sok” meg bé lyeg zé sé re és el -
tá vo lí tá sá ra azon ban a lát ha tó, föl di egy -
ház ban sen ki nek sincs jo ga. Hi szen
egye dül a jó pász tor tud ja, kik azok, akik
va ló ban az övéi, és kik nem. Ígé re te sze -
rint egy na pon majd el is fog ja vá lasz -
ta ni a ju ho kat a társ utas „kecs kék től”, de
en nek most nincs itt az ide je. Még ak -
kor sem, ha az akol vi lág előtt mu tat ko -
zó imá zsá nak for má lá sát idő ről idő re a
ju hok kö zé ve gyült „kecs kék” ve szik át.
A szét vá lasz tás csak a vég ső íté let nap -
ján fog meg tör tén ni. A ju hok nak ad dig
csak egy dol guk van: fel kell is mer ni ük
és kö vet ni ük kell a jó pász tor hang ját.
Az akol „kecs kék től” va ló meg tisz tí tá -
sát tel jes egé szé ben a jó pász tor ra kell
bíz ni uk. És ha a ju hok né ha el ke se red -
nek, mert úgy ér zik, hogy Uruk kés le -
ke dik ez zel, ak kor vi gasz ta lást me rít het -
nek ígé re té ből: „Az én ju ha im hall gat -
nak a han gom ra, és én is me rem őket, ők
pe dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet
adok ne kik, és nem vesz nek el so ha, mert
sen ki sem ra gad hat ja ki őket az én ke -
zem ből. Az én Atyám, aki ne kem ad ta
őket, min den nél na gyobb, és sen ki sem
ra gad hat ja ki őket az Atya ke zé ből.”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, kö szön jük, hogy
nem a mi vá lasz tá sun kon mú lik, hogy
hoz zád tar toz ha tunk, té ged kö vet he tünk,
és ir gal mad ból ré szünk le het örök or szá -
god ban. Add, hogy a vi lág hang za va rá -
ban min dig fel is mer jük a te han go dat,
és bi za lom mal kö ves sük, mert ak kor sen -
ki sem ra gad hat ki ben nün ket se a te ke -
zed ből, se a mennyei Atya ke zé ből.
Ámen.

HÚS VÉT U TÁ NI 2.  VA SÁR NAP MI SE RI COR DI A D O MI NI   JN 10,2229

Lát ha tó és lát ha tat lan egy ház
A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Mennyei Atyánk,
aki fel tá masz tot tad a ha lál -
ból egy szü lött Fi a dat, és aki
Lel ked ál tal új já szülsz min ket
is a Krisz tus-kö ve tő élet re,
ké rünk, hall gass meg ben -
nün ket, ami kor hoz zád for du -
lunk most ké ré se ink kel!

[Lek tor:] Kö nyör günk egy -
há za dért: nyisd meg a ben ned
bí zók és té ged ke re sők fü lét és
szí vét, hogy na pon ta meg -
hall ják és fel is mer jék a ju hok
nagy Pász to rá nak hang ját. Ké -
rünk, han gold nyá ja dat az ő
ke gyel mes hí vá sá nak hul lám -
hosszá ra, és ne en gedd, hogy
meg té vesszen ben nün ket a
vi lág sok fé le za ja. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a csa -
lá do kért. Erő sítsd és óvd a
há zas tár sak egy más irán ti sze -
re te tét és meg be csü lé sét, hogy
egy más nak hű sé ges se gí tő -
tár sai és tá ma szai le gye nek a
te aka ra tod sze rint. Ol tal mazd
a gyer me kek és fi a ta lok, test -
vé rek, szü lők, nagy szü lők,
déd szü lők éle tét; éb reszd ben -
nük a hi tet, és mun káld an nak
meg ta pasz ta lá sát, hogy egye -
dül rád fi gyel ve és ir gal mad ból
él ve vál hat nak ál dás sá egy -
más és a kö rü löt tük élők szá -
má ra. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a te -
rem tett vi lá gért. Lát tasd meg
ve lünk, hogy fe le lőt len élet -
mó dunk mi lyen kör nye zet -
pusz tí tó ha tá sok kal jár. Ta -
níts min ket jól sá fár kod ni a
ter mé szet ránk bí zott kin cse -
i vel, add, hogy fel is mer jük sa -
ját fe le lős sé günk ből fa ka dó
kö te les sé ge in ket. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz -
zád ha zán kért és né pün kért.
Őrizd és áldd meg ve ze tő in ket
és elöl já ró in kat, hogy mun ká -
ju kat fe le lős ség gel és kel lő
böl cses ség gel vé gez zék. Adj jó
elő me ne telt ma gyar né pünk -
nek és min den nép nek. Űzd ki
lel künk ből a bé két len ség
hang ját, és adj bé két min den
em ber nek. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lel kész:] Te légy az el eset -
tek kel, be te gek kel, ma gá nyo -
sok kal, hal dok lók kal, gyá szo -
lók kal. Állj a baj ba ju tot tak
mel lé, hogy ők is meg lás sák: a
te sze re te ted és hű sé ged nem
rö vid tá vú, ha nem örök élet -
re szó ló. En gedd, hogy en nek
bi zo nyos sá gá val lép hes sünk
ma mi is to vább az előt tünk ál -
ló na pok fe lé az Úr Jé zus
Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

Ahogy az úgy ne ve zett Prőh le-agen dá -
ban az is ten tisz te le ti ren dek után kö -
vet kez nek a ka zu á lis szol gá la tok, úgy
foly ta tó dik a Li tur gi kus könyv má so dik
kö te te elő ször az em be ri élet út fon tos
ese mé nye i hez kö tő dő li tur gi ák kal. Az
ilyen, „ese tek hez” kö tő dő is ten tisz te -
le te ket ne vez zük ka zu á lis al kal mak nak.
A Li tur gi kus könyv ké szü lő má so dik
kö te té nek el ső fe je ze te ezek rend jét tar -
tal maz za: ke resz te lés, es ke tés, te me tés. 

Rög tön meg álljt kell pa ran csol ni, hi -
szen mint ha va la mi „ki lóg na a sor ból”.
Ha így ér zi a ked ves ol va só, ak kor igen
jó li tur gi kus ér zék kel van meg áld va. A
ke resz te lés va ló ban „ka kukk to jás” eb ben
a fe je zet ben. Az el ső kö tet tar tal maz za
a temp lo mi is ten tisz te le tek le írá sát.
Ezek so rá ban ott van a ke resz te lés is,
mint az is ten tisz te let szer ves ré sze, il let -
ve a kü lön ke resz te lé si is ten tisz te let,
hiszen ki vé te les ese tek ben a keresztelés
nem a „fő is ten tisz te le ten” tör té nik. A ke -
resz te lés ugyan is nem ka zu á lis szol gá -
lat, ha nem szent ség, amely ré sze a ver -
bum et sac ra men tum (ige és szent ség)
egy sé gét fel öle lő tel jes is ten tisz te let -
nek. Mi vel azon ban még is egy (vagy
több) sze mély hez (az ő „ese tük höz”,
az az ká zu suk hoz) kö tő dik, az el ső kö tet
ke resz te lé si anya gát – ki zá ró lag prak ti -
kus okok ból – meg ta lál hat juk a má so -
dik kö tet ele jén is.

Az el ső fe je zet te hát az em be ri élet
leg fon to sabb ese mé nye i hez kap cso ló -
dik: szü le tés, há zas ság és tá vo zás e föl -
di élet ből. Az egy ház, amely vé gig kí -
sé ri tag ja i nak tel jes élet út ját, lel ki -
pász to ri sze re tet tel áll ott az em ber éle -

té nek dön tő pil la na ta i ban. Nem csak kí -
sér, ha nem ve zet és ta ná csol. Ez a
test vé ri kö zös ség em be ri meg nyil vá nu -
lá sa. A ka zu á lis is ten tisz te le tek azon -
ban en nél töb bet je len te nek. Itt is
igaz a li tur gia lé nye gi meg fo gal ma zá -
sa: a cse lek vő ma ga az Is ten. 

A ke reszt ség ben fon tos a moz du lat:
kis gyer me ke ket vi szünk Jé zus hoz…
De még fon to sabb az Atya elénk be jö -
vő ke gyel me. Az es kü vői ol tár nál fon -
tos az em be ri el ha tá ro zás, a nyil vá no -
san vál lalt dön tés, az Is tent se gít sé gül
hí vó ősi ma gyar es kü for mu la, de mind -
ezek fe lett va ló az Is ten ál dá sa, amely
nél kül az em be ri élet szö vet ség pusz ta
gaz da sá gi-tár sa dal mi szer ző dés ma -
rad. A te me tés nél fon tos az em be ri
gesz tus, a vég ső tisz te let meg adá sa, az
élet út mél tó le zá rá sa s az együtt ér zés
őszin te ki nyil vá ní tá sa. De mind ezek
könnyen ki üre se dő, ha mar fe le dés be
me nő em be ri szo ká sok ak kor, ha a
gyász sö tét jé ben nem ra gyog fel a hús -
vé ti fény, az örök élet evan gé li u ma. A
te me té si is ten tisz te let pe dig el ső ren -
den evan gé li um hir de tés, amely re mi –
jó zan eszünk nél fog va – ott és ak kor
kép te le nek len nénk, de Is ten gon dos -
ko dik ar ról, hogy a ha lál bi ro dal má ban
is az Éle té le gyen az utol só szó.

A gya kor la ti teo ló gia vi lá gá ban s az
egy há zi élet hét köz nap ja i ban ma nap -
ság na pi ren den van, hogy a 21. szá zad -
ban már új min ták ala kul nak ki. Mit je -
lent ez az egy ház és az em ber ün nep -
kul tú rá já ban?

Ré gen az egy há zi év (li tur gi kus év)
ün ne pei ha tá roz ták meg az em be ri éle -

tet. Az egyé nét ép pen úgy, mint a kö -
zös sé gét. Az év sza kok vál ta ko zá sa a
ter mé szet hez kö ze lebb élő em ber min -
den nap ja it be fo lyá sol ta. Az is te nes
élet hez ma gá tól ér te tő dőbb mó don ra -
gasz ko dó em ber lé tét a bib li ai s azon
be lül a Krisz tus-ese mé nyek tel jes ség -
gel át jár ták. Az év sza kok vál ta ko zá sa
és az üd vös ség ese mé nye i nek fo lya ma -
tos drá mai meg je le ní té se az egy há zi év -
ben mind a hét köz na po kat, mind pe -
dig az ün ne pe ket össze fog ta, él he tő ke -
ret be fog lal ta.

Má ra el tá vo lod tunk a ter mé szet től. A
vá ro si em ber sok szor már csak a mé dia
hír adá sa i ból fi gye li az év sza kok vál to zá -
sa i nak szép sé ge it és ap ró aján dé ka it, hi -
szen ami gon dot je len tett, meg pró bál -
ta – le he tő ség sze rint – ki zár ni az éle -
té ből. A sze ku la ri zá ció nyo mán pe dig a
val lá sos élet nek már az alap ve tő in for -
má ci ói is hi á nyoz nak: mit tett Is ten a tör -
té ne lem so rán, és mit je lent ez sze mé -
lyes éle tünk ben. Két ge ne rá ció is fel nőtt
a ré gen „ke resz tény vi lág nak” ne ve zett
föld ré sze ken – ke le ten és nyu ga ton
egy aránt – úgy, hogy nem kap ta meg a
leg fon to sabb em be ri im pul zu so kat az Is -
ten-kö ze li élet re. Ezért nem is me ri és
nem ér ti a ke resz tény ün ne pek nek a lé -
nye gét, az em be ri lét kör for gá sá val és út -
já val össze kap csolt rend jét.

A „mo dern” teo ló gu sok és egy há zi
éle tet for má lók azt mond ják, ide je
hát át áll ni. El fe lej te ni az egy há zi esz -
ten dő ide jét múlt mű fa ját, és a ke resz -
tény ség prog ram ja it, ren dez vé nye it
in kább az em be ri élet for du ló pont ja -
i hoz iga zí ta ni. Új idő szá mí tás? Új gon -

dol ko dás mód? Kor sze rű ke resz tény -
ség? Vagy a sze ku la ri zá ció egyik alat -
to mos cse le?

Bár mi lyen hang za to sak is ezek az el -
mé le tek, a ket tőt nem sza bad egy más
el len ki ját sza ni. A ket tő együtt, egy -
mást ki egé szít ve ér vé nyes: az egy há -
zi esz ten dő – az üd vös ség ese mé -
nye i nek ün nep lé se – és az em be ri élet
dön tő vál to zá sa i nak ko mo lyan vé te le.
Nem kell vál tót ál lí ta nunk! Ha el fe lej -
tet ték a ter mé szet rend jét és a hoz zá
kap cso ló dó mély em be ri szo ká so kat,
ha so kak ér tet le nül áll nak Is ten nagy
tet te i nek tör té ne te előtt, ak kor nem az
a meg ol dás, hogy tö röl jük eze ket az
egyé ni és kö zös sé gi élet me net rend jé -
ből. Meg kell ta lál ni a mód szert, hogy
mai mó don el mond juk Is ten nagy
tet te it és tit ka it. 

Éle tünk ese mé nyei is ak kor tel je sed -
nek ki, ha be le tud juk he lyez ni őket a
nagy egész be, a te rem tett vi lág egé szé -
be és a te rem tő Is ten ke zé be, sze re te -
té nek éle tün ket vé gig kí sé rő és át fo gó
fo lya ma tá ba. 

Így ke rek egész az élet. És így ün ne -
pel az egy ház: ko mo lyan ve szi a föl di
ván dor utat, de szé les lá tó kö ré ben
min dig ott van, hogy hon nan jö vünk,
és ho vá tart az éle tünk. S mi vel a li tur -
gia az élet egé szét fog ja össze, a ket tő
el vá laszt ha tat lan va ló ság: a föl di és a
mennyei egy más ba ér. 

g Ha fen scher Ká roly

Mi lyen idő szá mí tás sze rint?

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

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK
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Elöl já ró ban sze ret ném le szö gez ni:
örü lök an nak, hogy ha zánk nak új
alap tör vé nye van. Leg főbb ide je
volt, hogy a rossz em lé kű 1949-es al -
kot mányt vég re egy sza bad és füg -
get len or szág hoz mél tó alap tör vény
vált sa fel. 

Al kot mány jo gi rész le tek hez nem
ér tek, de el fo ga dom, hogy ide je volt
az át fo gó ren de zés nek. A ha zánk ban
meg ta pasz tal ha tó szá mos za var egyik
okát ugyan is ép pen ab ban lá tom,
hogy ma már több nem ze dék nem
tud ja, mit je lent a jog kö ve tő ma ga tar -
tás. A „sze re pel jen-e Is ten ne ve az al -
kot mány ban” kér dés ről fo lyó vi tá ban
pe dig meg le he tő sen sar ko san fog lal -
tam ál lást: el mond tam, hogy az alap -
tör vény től a há bo rí tat lan val lás gya -
kor lás jo gá nak biz to sí tá sát vá rom,
nem a teo ló gia il le té kes sé gé be tar to -
zó kér dé sek érin té sét. A má so dik pa -
ran cso lat ma is ér vé nyes, at tól pe dig
kü lö nö sen is tar tóz kod ni kell, hogy
Is ten ne ve olyan össze füg gés ben
em lít tes sék, hogy az egy konk rét ál -
la mi be ren dez ke dés transz cen dens
le gi ti má ci ó ját nyújt hat ná. Ezek után
nem csak vál lal ha tó nak, de ki fe je -
zet ten ör ven de tes nek ta lál tam azt a
meg ol dást, hogy Is ten ne ve a ma gyar
him nusz el ső so ra ként ke rül jön be
még is az alap tör vény be. 

Azért kell most vissza tér nem az al -
kot mány kér dé sé hez, mert an nak
el fo ga dá sa kö rül megint csak fo gal -
mi za vart ér zek. Teo ló gi ai meg fon -
to lá sok alap ján sze ret nék né hány je -
len sé get szó vá ten ni. Meg lá tá sa im -
mal nem csak az egy ház, ha nem a
kor mány te kin té lyét is sze ret ném
vé de ni. 

Nem vol tam bol dog, hogy a pre -
am bu lum ban nem a nem ze ti nyi lat -

ko zat, ha nem a Nem ze ti hit val lás
szó szer ke zet sze re pel. Ez ugyan is
alap ve tő en a hit té te lek kel kap cso la -
tos ki fe je zés vol na – ám gon dol -
tam, hogy a szö veg ün ne pé lyes sé ge
ennyi nyel vi emel ke dett sé get még
meg en ged.

Kö vet ke zett az tán a hús vét ra ter -
ve zett el fo ga dás. Lel ké szi kör ben
szó vá is tet tem, hogy nem ér zem
sze ren csés nek a po li ti kai és az üd -
vös ség tör té ne ti fo gal mak ilyen
össze csú szá sát, de az tán meg nyu -
god tam, hogy az Or szág gyű lés még
egy há zi ün ne pün ket meg elő ző en
el fo gad ta az alap tör vényt. Az ál tal
azon ban, hogy a köz tár sa sá gi el nök
hús véthét főn ír ta alá, még is csak
„hús vé ti al kot má nyunk” lett. 

Mind ez akkor vál hat prob le ma ti -
kus sá, ha ezt a tényt – akár csak me -
ta fo ri ku san is – „Ma gyar or szág fel -
tá ma dá sá val” kap csol juk össze. Ter -
mé sze te sen vár juk a nem zet meg erő -
sö dé sét. Ma gun ké nak érez zük az
el sza kí tott te rü le te ken élő ma gya ro -
kat is. Pusz tán a sza vak ere jé vel
azon ban sem Tri a non se bei nem
gyó gyul nak be, sem az or szág nem
fog fel emel ked ni – köz ben pe dig
össze mos tuk a szak rá lis és a pro fán
vi lág ka te gó ri á it. Az alá írás utá ni
emel ke dett pil la na tok ban a köz tár -
sa sá gi el nök a föld be hul lott ga bo na -
mag pél dá ját em lí tet te – amely azon -
ban megint olyan me ta fo ra, ame lyet
jó len ne – az evan gé li um nyo mán –
to vább ra is csak Jé zus ra al kal maz ni.
(Ugyan így nem volt sze ren csés a
Mű vé sze tek Pa lo tá já ban ren de zett,
amúgy meg ha tó an szép kon cert kö -
zön sé gét „ün nep lő gyü le ke zet nek”
szó lí ta ni, hi szen ez a ki fe je zés a
temp lom ba va ló.) 

Ugyan csak az al kot mány alá írá sa
utá ni órák ban be szélt egy nép sze rű
spor to ló az Is ten-ha za-csa lád „szent -
há rom sá gá ról”. Ta lán a „hár mas ság”
szó is elég lett vol na…

Tud juk per sze, hogy a bib li ai me -
ta fo rák ilyen hasz ná la ta ko ráb bi ko -
rok ra is jel lem ző volt. Eb ben alig ha -
nem az ame ri kai po li ti ku sok jár tak
élen, ami kor az Egye sült Ál la mok ról
mint „az ígé ret föld jé ről” vagy mint
„új Iz ra el ről”, a ve le szem ben ál ló or -
szág ról pe dig mint „a Go nosz bi ro dal -
má ról” be szél tek. Az is két ség te len,
hogy leg na gyobb köl tő ink is gyak ran
bib li ai me ta fo rák kal fe jez ték ki a
nem ze ti ér zést. A sza bad ság vá gyó Pe -
tő fi a fran cia for ra da lom tör té ne té nek
le írá sát egye ne sen „Bib li á já nak” ne -
vez te, Az íté let cí mű, 1847-ben írt ver -
sé ben pe dig nem ke ve seb bet ál lít,
mint hogy a hőn vá gyott for ra da lom -
mal „a menny fog a föld re le száll ni”. 

Ko mo lyan kell ven nünk mind a
nem ze ti, mind a ke resz tény el kö te -
le zett sé get. A ket tőt azon ban ne
mos suk össze, mert az zal mind ket -
tőt gyen gít jük és hi tel te le nít jük!

Ugyan csak az új alap tör vény alá -
írá sa utá ni ün ne pi órá ban nyi lat ko -
zott a ki tű nő kul túr tör té nész. Azt fej -
tet te ki, hogy há rom nem ze ti ün ne -
pünk a ta vasz hoz, a nyár hoz és az
ősz höz kö tő dik. Mi lyen jó ezért – ér -
velt –, hogy mos tan tól a ka rá csony

is sa já tos ma gyar tar tal mat hor doz -
hat, hi szen Szent Ist ván ki rá lyunk
ezen az ün ne pen kap ta a pá pá tól a
Szent Ko ro nát.

Há lát adok ál la mi sá gunk ezer évé -
ért, de sze ret ném, ha ka rá csony kor
ez után is „csak” Jé zus szü le té sét ün -
ne pel nénk. 

Is mét lem: mind az egy ház, mind a
kor mány vé del mé ben ké rem a fo gal -
mi tisz tá zást. Mert ha ez el ma rad, ak -
kor bi zony za va ros in go vány ba ju tunk.

E ve szély je le ként ér té ke lem azt a
le ve let, ame lyet in ter ne ten töb bek től
is meg kap tam, és amely az Ima az al -
kot má nyért cí met vi se li. A nyil ván jó
szán dék ból szü le tett írás sa já tos mó -
don szin te min den olyan meg fo gal -
ma zást ma gá ban hor doz, amely re
fentebb rá mu tat tam.

A „pro fán hús vét” gon do la ta így
kö szön ben ne vissza (az ere de ti írás -
mód dal idé zem): „Is ten, áldd meg a
Ma gyart! Uram! Te 188 év vel ez -
előtt azért írat tad le ezt a mon da tot
hí res köl tőnk kel, hogy most az er köl -
csi alap ve té sünk ele jé re ke rül ve Ma -
gyar or szág új já szü let hes sen. Há la
és kö szö net azért, hogy Te ma is ki -
je len ted a szán dé ko dat azok nak,
akik ke zed be tet ték az éle tü ket.”

Eb ből a szem lé let ből tel jes ség gel
hi ány zik az Is ten or szá ga és a föl di or -
szág kö zöt ti kü lönb ség té tel: „Uram!
Há la és kö szö net azért, hogy olyan
ve ze tő ket ál lí tot tál az or szág élé re,
akik nem csak el mond ják a Te imád -
sá go dat, ha nem meg is ér tik, hogy
mit je lent az: »jöj jön el a te or szá god;
le gyen meg a te aka ra tod, amint a
menny ben, úgy a föl dön is.« Há lá sak
va gyunk azért is, hogy ta nú ja le het -
tünk az or szág mi nisz ter el nö ke azon
ki je len té sé nek, mi sze rint ne ki Is ten

Or szá ga épí té se a kül de té se. Hi szen
ami kor is ten te len ve ze tő je volt az or -
szág nak, meg alá zot tak, meg kín zot -
tak, bol dog ta la nok, de presszi ó sak, le -
hor gasz tott fe jű ek vol tunk.”

Saj ná la to san rö vid zár la tos sá vá lik
a bib li ai – a Je le né sek köny vé ből vett
– me ta fo ra al kal ma zá sa a je len re:
„Uram! Há lá sak va gyunk a föl di 2/3-
ért, ami le ké pe ző dé se a mennyei
2/3-nak, már mint az an gya lok 2/3-a
ma radt győz tes ként a menny ben,
1/3-a pe dig le vi téz lett, bu kott an gyal -
ként le vet te tett a po kol ba. Imád koz -
zunk a föl di 1/3 meg té ré sé ért, amíg
tart a föl di éle tünk-ez le het sé ges!”

A rend szer vál tást meg elő ző szá -
mos pré di ká ció és új ság cikk szó -
hasz ná la tá ban azt ki fo gá sol tuk, hogy
azo kat túl sá go san át ha tot ta – egy faj -
ta meg fe le lé si kény szer nyo mán – az
ak tu á lis tár sa da lom és po li ti ka szó -
hasz ná la ta. Ma a po li ti ku sok tól és ál -
ta lá ban a köz sze rep lők től kell azt kér -
nünk, hogy tar tóz kod ja nak a bib li ai
ki fe je zé sek fel szí nes, kö vet ke zet len,
ezért za va ró hasz ná la tá tól, to váb bá
sa ját hí ve ink től el kell vár nunk a
szent és a pro fán kö zöt ti kü lönb ség -
té tel ké pes sé gét.

Hogy jobb ke resz té nyek és jobb
ha za fi ak le gyünk.

Az egy ház nyel vé ben él a nem zet?
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b „A csi gák gyors haj tók az evo lú ció
út ján, hi szen az el len sé ges vi lá gban
be kö vet ke zett vál to zá sok ra gyors
vá laszt ad nak” – idéz te egy tu do má -
nyos fel mé rés ered mé nyét Kis Já nos
lel kész, há zi gaz da a Dé li Egy ház ke -
rü let áp ri lis 29-én Kecs ke mé ten
tar tott köz gyű lé sé nek nyi tó áhí ta -
tá ban. Jn 3,16 alap ján Is ten meg elő -
le ge zett sze re te té ről, a gol go tai ke -
reszt va ló sá gá ról szólt, mely hi tet éb -
reszt, örök éle tet ad, és vá laszt vár
tő lünk ab ban a hely zet ben, amely -
ben va gyunk.

Gáncs Pé ter püs pök a köz gyű lés tag ja i hoz
elő ze te sen el jut ta tott je len té sé nek fon tos
pont ja it ér tel mez te. Az zal kezd te, hogy
nem a rész le tek kel van baj, ha nem a lé -
nyeg gel, az el múlt öt év sta tisz ti ká já ban
ugyan is van bi zo nyos vissza esés. Ön -
vizs gá lat szük sé ges: mennyit fog lal ko zunk
a lé nyeg gel? Óvott az olyan jel le gű in téz -
mény fenn tar tás tól, amely a gyü le ke zet -
épí tés ro vá sá ra megy. Hang sú lyoz ta az
ige hir de tés fon tos sá gát, hi szen az egy ház
kin cse az evan gé li um, és a fel tá madt
Krisz tus nak kell a cent rum ban áll nia. Eh -
hez kap cso ló dó an a köz gyű lés dön tött Az
év ige hir de té se díj meg alapításáról, mellyel
el mé lyült teo ló gi ai mun ká ra és szín vo na -
las pré di ká ci ók ra kí ván ják ösz tö nöz ni
az ige hir de tő ket.

Hoz zá szó lá sok so ra kö vet ke zett ez után.
Szó ba ke rült, hogy hir det ni kell a re mény -
sé get a re mény te len ség ben élők nek; hogy
ész re kell ven ni az idők sza vát, és az ige -
hir de tés he lyét, mód ját, ide jét, nyel vét,
kép vi lá gát, hor do zó it esze rint kell meg -
vá lasz ta ni; hogy a nagy vá ros ba köl tö zöt -

te ket es kü vő jük kor le het leg in kább fel fe -
dez ni; s hogy az egy há zi is ko lá kon ke resz -
tül több csa lád be kap csol ha tó a he lyi gyü -
le ke zet be. Ja vas lat ér ke zett, hogy a köz -
gyű lé sen sza va za ti jog gal nem ren del ke -
zők kö re bő vül jön teo ló gu sok kal, le en dő
pres bi te rek kel, és hogy ké szül jön is mer -
te tő ar ról, mit hang sú lyoz nak az egyes lel -
ké szi je len té sek.

Ra dos né Len gyel An na ke rü le ti fel -
ügye lő sze rint sok mú lik a vá lasz tott ve -
ze tő kön, és fon tos, hogy tá jé ko zot tak
le gye nek. Ér té kel te a ta va lyi fel ügye lői

kon fe ren ci át, és meg kö szön te a fel ügye -
lők együtt mű kö dé sét. Is mer tet te a re gi -
o ná lis fel ügye lői kon fe ren ci á kon meg fo -
gal ma zott – az Evan gé li kus Élet ben is köz -
zé tett – in dít ványt az idő sek gon do zá sá -
val kap cso lat ban, s be szélt a két, ne héz
hely zet be ke rült gyü le ke zet ről, Pit va ros -
ról és Pusz ta föld vár ról.

Ara di György egy ház ke rü le ti misszi ói
lel kész a ke rü let sok szí nű misszi ó já ról, fő -
kép pen a misszi ói nap prog ram já ról be -
szélt – vissza em lé kez ve a ta va lyi és előre -
te kint ve a má jus 28-án meg ren de zen dő
idei nap ra. Ki emel te az idei új don sá got:
a gye rek nap és a tan év zá ró kö zel sé ge mi -
att e nap össze köt he tő a hit ta no sok ki rán -

du lá sá val. A prog ram ugyan is az ő ér dek -
lő dé sü ket is fi gye lem be ve szi, így ré sze -
sül het nek ab ban az él mény ben, hogy jó
egy nagy evan gé li kus kö zös ség tag ja len -
ni. Er re még le het moz gó sí ta ni gyü le ke -
ze ti ta go kat, fi a ta lo kat, hi szen a je lent ke -
zé si ha tár idő má jus 15.

La czi Ro land if jú sá gi misszi ói lel kész
a bony há di kon fir man dus tá bor ról, a szar -
va si Szél ró zsa ta lál ko zó ról és a bi zott sá -
gi ülé sek ről szá molt be, s ja va sol ta egy
gyü le ke ze ti szol gá lat  alól mentesített if -
jú sá gi lel kész szol gá lat ba ál lí tá sát.

Ká posz ta La jos, a Gusz táv
Adolf Se gély szol gá lat (GAS)
ügy vi vő lel ké sze a szol gá lat
ada ta it is mer tet ve ki emel te,
hogy 2010-ben a be vé tel az
elő ző év hez ké pest 150 ezer fo -
rint tal csök kent. Kö zöl te, hogy
az or szá gos pres bi té ri um de -
cem be ri ülé sén el fo gad ta az ez
ide ig hi ány zó sza bály ren de le -
tet, to váb bá be szá molt a ha zai
GAS-kon fe ren ci ák ról és kül -
föl di éves köz gyű lé sek ről.

Vé gül a püs pök tá jé koz tat ta a köz gyű -
lést a ke rü le ti dí jak idei vá ro má nyo sa i ról,
a fo lya mat ban lé vő in téz mény át vé te lek -
ről (Kis kő rös, Pest szent lő rinc, Me ző be -
rény), va la mint ar ról, hogy az evan gé li kus
egy ház az ál lam adós ság csök ken té sé hez
két men tő au tó meg vá sár lá sá val kí ván
hoz zá já rul ni. Szót kap tak az egy ház ke rü -
let teo ló gus ösz tön dí ja sai és ügyé sze, il -
let ve szó ba ke rült a szo li da ri tá si tör -
vény, a kö zel gő nép szám lá lás és a zsi nat
ok ta tá si in téz mény-ve ze tők re vo nat ko zó
tör vé nye. (A köz gyű lés ál tal el fo ga dott je -
len té sek le tölt he tők a http://del.lu the -
ran.hu cím ről.)

g Hu lej Eni k

Ke rü le ti köz gyű lés dé len
A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Dé li Egy ház ke -
rü le te 2011-ben meg ala pít -
ja Az év ige hir de té se el ne ve -
zé sű dí jat a ke rü let lel ké szei
szá má ra.

A díj ala pí tá sá val ki fe -
jez zük azt a meg győ ző dé -
sün ket, hogy a bib li kus és
kor sze rű ige hir de tés, amely
erős teo ló gi ai ala po kon áll,
és meg fe lel a ho mi le ti kai
kri té ri u mok nak, a Jé zus
Krisz tus ról szó ló bi zony -
ság té tel leg fon to sabb esz kö -
ze. Nél kü löz he tet len sze -
re pe van a hit éb resz té sé -
ben, táp lá lá sá ban és el mé -
lyí té sé ben, és meg ke rül he -
tet len ele me az egy ház épí -
té sé nek.

A díj ala pí tá sá val biz tat -
ni sze ret nénk a lel ké sze ket
szín vo na las ige hir de té sek
ké szí té sé re, és tá mo gat ni
sze ret nénk azt az el mé lyült
mun kát, amely a hall ga tót
gaz da gí tó ige hir de tés hez
ve zet. A díj egy ben sze rény
meg be csü lé se azok nak az
ige hir de tők nek, akik ko -
moly erő fe szí té se ket tesz -
nek azért, hogy a jól meg ér -
tett szent írá si üze ne tet tol -
má csol ják.

Az egy ház ke rü let a dí ja -
zott ige hir de té se ket köz zé -
te szi. Ez zel pél dát kí ván ad -
ni va la mennyi ige hir de tő

szá má ra és lel ki táp lá lé kot
nyúj ta ni az ol va sók nak.

A pá lyá zat ra be nyúj tott
ige hir de tés a 2011. szep tem -
ber 1-jé től 2012. ja nu ár 31-ig
ter je dő idő szak bár mely va -
sár nap já nak el hang zott, ma -
gyar nyel vű ige hir de té se le -
het. Két pél dány ban, A/4-es
la pon, ket tes sor köz zel gé pel -
ve kell el jut tat ni február 29-
ig a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ki hi va ta lá ba (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.), pá lyá za ti
for má ban, az az jel igé vel el lát -
va, ket tős, zárt bo rí ték ban. A
bo rí té kon fel kell tün tet ni
Az év ige hir de té se meg ne -
ve zést is.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra
a Dé li Egy ház ke rü let öt ta gú
bí rá ló bi zott sá got hoz lét re.
A bi zott ság el nö ke az egy -
ház ke rü let püs pök he lyet -
te se, tag ja a ke rü let püs pö -
ke, fel ügye lő je az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem
min den ko ri ho mi le ti ka ok -
ta tó ja és rend szer es teo ló gia-
ta ná ra.

A dí jat az egy ház ke rü let
misszi ói nap ján ad ják át, és
mél tat ják a dí ja zott ige hir de -
té se ket.

Az év ige hir de té se díjjal
éven te há rom ige hir de tést (1.,
2. és 3. he lye zett) ju tal mazunk,
össze sen brut tó há rom száz -
ezer fo rint összeg ben.

Az év ige hir de té se
díj
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Az új ma gyar al kot mány ról kérdezte
Prőh le Ger gelyt, a Kül ügy mi nisz té ri um
he lyet tes ál lam tit ká rá t még hús vét
előtt a Deutsch land funk német rá dió -
ál lo más. Az in ter jú be ve ze tő jé ben az új
alap tör vény szük sé ges sé gét fir ta tó kér -
dés re vá la szol va Prőh le Ger gely em lé -
kez te tett ar ra, hogy a je len le gi al kot má -
nyon még az 1949-es dá tum sze re pel.
A rend szer vál tás kor – hu szon egy év -
vel ez előtt – azt csak mó do sí tot ták, rá -
adá sul a mó do sí tást még egy olyan par -
la ment haj tot ta vég re, ame lyet nem de -
mok ra ti ku san vá lasz tot tak.

A mó do sí tá sok ter mé sze te sen le he -
tő vé tet ték a jog ál lam ki épí té sét, en nek
el le né re az új al kot mány ki dol go zá sa
min dig is a po li ti kai eli tek cél ja volt.
Ezért az óta va la mennyi kor mány kí sér -
le tet tett egy új alap tör vény meg szö ve -
ge zé sé re. A je len le gi par la men ti több -
sé gi vi szo nyok mind ezt most le he tő -
vé tet ték – hang sú lyoz ta a Kül ügy mi -
nisz té ri um ve ze tő po li ti ku sa.

Az in ter jút ké szí tő Jür gen Li mins -
ki ar ról kér dez te a – Magyarországi
Evan gélikus Egyház országos fel -
ügye lői tisztét is betöltő – he lyet tes
ál lam tit kárt, va jon az al kot má nyo zás -
sal kap cso lat ban ér de kel te-e a kor -
mányt a kül föld vé le mé nye. „Ter -
mé sze te sen igen. És nem vé let len,
hogy a kor mány a Ve len cei Bi zott ság -
hoz for dult” – je len tet te ki Prőh le
Ger gely, utal va ar ra, hogy a ké szü lő
új al kot mány ról Bu da pes ten, de kül -
föl dön is szá mos kon fe ren ci á ra ke rült
sor. „Az igaz ság az, hogy az új alap -
tör vény ről sok ha mis hír ter jedt el –
fo gal ma zott, hoz zá té ve: Úgy vé lem,
az a ter ve zet, amely hét főn min den
va ló szí nű ség sze rint el fo ga dás ra ke -
rül, nem tar tal maz sem mi faj ta ag go -
da lom ra okot adó dol got.”

A he lyet tes ál lam tit kár sze rint az
al kot mány szö ve gét össze egyez tet ték
a lissza bo ni szer ző dés sel és más uni -

ós alap szer ző dé sek kel is. Sőt – mint
utalt rá – az Eu ró pai Unió alap jo gi
char tá ját az új alap tör vény rész ben át
is vet te.

Az el len zék kel va ló pár be széd és a
nép sza va zás el ma ra dá sát fir ta tó kér -
dés re vá la szol va Prőh le Ger gely „ne -
héz ügy ről” be szélt, amely hez ha son -
lót – mint hoz zá tet te – „a mé dia tör -
vény so rán is ész lel tünk. Az eu ró pai
köz vé le mény és ter mé sze te sen a ma -
gyar or szá gi el len zék is rend kí vül ne -
he zen ve szi tu do má sul, hogy Ma gyar -
or szá gon egy de mok ra ti kus vá lasz tás
ered mé nye ként ilyen nagy de mok ra -
ti kus több ség jött lét re.” A he lyet tes
ál lam tit kár sze rint ezért tu laj don -
kép pen nem le het tud ni, hogy a bí rá -
lat mi kor szak sze rű, il let ve mi kor
ke rül sor olyan kri ti ka meg fo gal ma -
zá sá ra, amely a párt po li ti kai ho va tar -
to zást kí ván ja a szak sze rű ség kön tö -
sé ben fel szín re jut tat ni.

Prőh le Ger gely em lé kez te tett ar -
ra is, hogy sok eu ró pai or szág ban az
új al kot mányt nem nép sza va zás sal
szen te sí tet ték, és nem is kell ró la re -
fe ren du mot tar ta ni. Úgy vé le ke dett,
hogy a de mok ra ti kus el já rás Ma -
gyar or szá gon is biz to sí tva volt. Fel -
hív ta a fi gyel met, hogy a la kos ság
meg kér de zé sé re Ma gyar or szá gon is
sor ke rült, és az egé szé ben vé ve
meg mu tat ta, hogy az em be rek mit
gon dol nak az alap tör vény ről.

Cá fol ta azo kat az el len zé ki vá da -
kat, ame lyek sze rint az al kot mány
nem le gi tim, és ki tért ar ra is, hogy a
há rom el len zé ki párt kö zül ket tő
„bel- és párt po li ti kai okok ból” nem
vett részt az al kot má nyo zás fo lya ma -
tá ban. Re mé nyét fe jez te ki, hogy az
új alap tör vény el éri cél ját, és erő sí ti a
rend szer vál tás ba ve tett hi tet, va la -
mint a hi tet ab ban, hogy Ma gyar or -
szá gon jól mű kö dik a de mok rá cia. 

d For rás: MTI

Prőh le Ger gely:
„Az új alap tör vény ről

sok ha mis hír ter jedt el”

b Húsz éve, 1991. áp ri lis 16-án ala -
kult meg Bu da pes ten – Ke let-
Eu ró pá ban az el ső ilyen jel le gű
szer ve zet ként – a Ma gyar Öku -
me ni kus Sze re tet szol gá lat
(MÖSZ). A ka ri ta tív szer ve ze tet
– amely 2004 óta Ma gyar Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet né ven
mű kö dik – a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá ba tö mö rült egy há zak (re -
for má tus, evan gé li kus, bap tis ta,
me to dis ta, or to dox), to váb bá az
uni tá ri us egy ház, az Üdv had -
se reg, va la mint ma gán sze mé -
lyek ala pí tot ták.

A sze re tet szol gá lat a hu ma ni tá ri us se -
gít ség nyúj tást ál lí tot ta te vé keny sé gé -
nek kö zép pont já ba, ame lyet nem re,
nem ze ti ség re, val lás ra és vi lág né zet -
re va ló te kin tet nél kül foly tat. Mun -
ká já ra a pár tat lan ság, füg get len ség és
sem le ges ség, a nem zet kö zi hu ma ni -
tá ri us és fej lesz té si el vek hez va ló ra -
gasz ko dás a jel lem ző, misszi ós te vé -
keny sé get nem vé gez. A leg főbb
szem pont a vál ság hely zet be ke rült
em be rek alap ve tő szük ség le te i nek
ki elé gí té se, a ki vál tó okok ki vizs gá lá -
sa, azok mi előb bi fel szá mo lá sá nak
elő se gí té se. Mű kö dé sé nek anya gi for -
rá sa it a tag sá gi dí jak, va la mint a ha -

zai és kül föl di szer ve ze tek, ma gán sze -
mé lyek ado má nyai biz to sít ják, de ki -
emel ke dő en köz hasz nú szer ve zet -
ként ál la mi tá mo ga tást is él vez.

A ka ri ta tív szer ve zet el ső ma gyar -
or szá gi in téz mé nye 1992. szep tem ber
1-jén kezd te meg mű kö dé sét Bu da -
pest XI II. ke rü le té ben a mun ká ju kat,
ott ho nu kat el vesz tők min den na pi
meg él he té sé nek biz to sí tá sá ra. Ezt
kö vet te ha son ló fel adat tal két ke let-
ma gyar or szá gi köz pont el in dí tá sa
Mis kol con és Deb re cen ben.

A sze re tet szol gá lat már az 1990-es
évek ele jén je len tős sze re pet töl tött
be a Ma gyar or szág ra ér ke ző me ne -
kül tek el lá tá sá ban, át me ne ti ott ho no -
kat mű köd te tett a dé li ha tár kö ze lé -
ben, Nagy har sány ban és Erős pusz -
tán. Nem csak szál lás sal, éle lem mel,
ru há zat tal, tisz tál ko dá si esz kö zök kel
lát ta el a ha zánk te rü le té re me ne kült -
ként lé pő ket, ha nem jo gi ta nács -
adást, szo ci á lis és men tál hi gi é nés
tá mo ga tást is nyúj tott szá muk ra. Ez
a faj ta se gít ség nyúj tás ma is a MÖSZ
egyik fon tos fel ada ta. El ső sor ban a kí -
sé rő nél kü li kis ko rú és fi a tal fel nőtt
me ne kül tek gon do zá sá ra össz pon to -

sí ta nak, eh hez pe dig gyer mek vé del -
mi szak em be rek kép zé se és az em -
ber ke res ke de lem mel kap cso la tos
pre ven ció is tár sul. Szak em be rei
2008-tól ezt a mun kát a Be ván dor -
lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal Bics -
kei Be fo ga dó ál lo má sán vég zik.

Ha son ló kép pen a szer ve zet alap -
fel ada tai kö zé tar to zik a hát rá nyos
hely ze tű csa lá dok és gyer me kek tá -
mo ga tá sa, a gyer mek jó lé ti és az élel -
mi szer se gély-szol gá lat. 1996-ban
kezd te meg mű kö dé sét Bu da pest
XXI II. ke rü le té ben, So rok sá ron a
MÖSZ csa lád se gí tő – majd 1998-tól
emel lett gyer mek jó lé ti – in téz mé nye. 

1998-ban nyílt meg Mis kol con – az
or szág ban az el sők kö zött – a szer -
ve zet el ső át me ne ti ott ho na csa lá dok
szá má ra, majd 2000-től ha son ló ak
in dul tak Oros há zán, Szol no kon,
Gyu lán és Olasz lisz kán. E te rü le ten
in dult a MÖSZ Fél utas Ház el ne ve -
zé sű prog ram ja, amely a szo ci á li san
pe ri fé ri á ra sod ró dott csa lá dok fel ka -
ro lá sát cé loz ta, s amely a ha zai szo -
ci ál po li ti ka egyik fon tos ele me ként ál -
la mi tá mo ga tás ban is ré sze sül. 

Mind ezek mel lett a se gély szer ve -
zet se gít sé get nyújt a szen ve dély be -
te gek nek is, en nek je gyé ben ad ták át
2003 áp ri li sá ban So rok sá ron a
MÖSZ Ad dik to ló gi ai Cent ru mát a
drog hasz ná lat tal kap cso la tos ár tal -
mak csök ken té sé re.

Je len tős sze re pet vál lal a szer ve zet
a ka taszt ró fák ál do za ta i nak meg se -
gí té sé ben is. Így volt ez az ár vi zek
súj tot ta tér sé gek ben la kók ese té -
ben is, hasonlóképpen az aj kai tér -
ség ben ta valy ősszel be kö vet ke zett
isza pöm lés mi att ki te le pí tett ko lon -
tá ri és de ve cse ri la ko so kat az el ső
nap tól élel mi szer rel és tisz tí tó sze rek -
kel lát ta el.

A MÖSZ ak tív tag ja több nem zet -
kö zi se gély szer ve zet nek, s ve lük
össze fog va az el múlt húsz év ben
szá mos eset ben vég zett hu ma ni tá ri -
us mun kát a vi lág kü lön bö ző pont -
ja in. Leg utóbb, 2011 már ci u sá ban a
pol gár há bo rú dúl ta Lí bi á ba szál lí tott
se gély árut, és ado mány gyűj tést hir -
de tett a ja pán föld ren gés és szö kő ár
ká ro sult ja i nak meg se gí té sé re. Több
or szág ban hi va ta lo san be jegy zett
iro dát is mű köd tet.

A se gély szer ve zet – amely nek ve -
ze tő je a meg ala ku lás óta Le hel Lász -
ló evangélikus lel kész – a konk rét szo -
ci á lis szol gál ta tá so kon kí vül fon tos fel -
ada tá nak te kin ti szak em be re i nek,
szo ci á lis mun ká sa i nak ok ta tá sát. 1998
óta szer vez akk re di tált kép zé se ket
szo ci á lis asszisz tens, il let ve gon do zó
és ápo ló sza ko kon. Nem zet kö zi kap -
cso la tai ré vén fo lya ma to san biz to -
sít ja mun ka tár sai szá má ra a szak mai
to vább kép zést is.

d MTI

Húsz éves a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet

A re for má tus egy ház úgy kí ván hoz -
zá já rul ni az ál lam adós ság csök ken -
té sé hez, hogy az idén nem kér se gít -
sé get az ál lam tól in gat lan jai, temp -
lo mai fel újí tá sá hoz, ál lag meg óvá sá -
hoz – tá jé koz tat ta a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na ti Hi va ta -
la múlt szer dán a Ma gyar Táv ira ti
Iro dát (MTI).

Mint ír ták, a kor mány az ez évi költ -
ség ve tés ben – „sza kít va az el múlt
évek gya kor la tá val” – is mét nagy
össze gű, össze sen 1,2 mil li árd fo rin tos
ke re tet ha gyott jó vá az „egy há zi kul -
tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk -
ci ó ja és egyéb be ru há zá sok” cél já ra.

Ez zel a tá mo ga tá si szán dék kal is -
mét több, nagy ér té kű, kö zös örök -
sé günk ré szét ké pe ző egy há zi in -
gat lan hely re ál lí tá sá ra, ál lag meg őr zé -
sé re nyíl na mód – jegy zik meg. Kö -
zöl ték, a re for má tus egy ház el nök sé -
ge az em lí tett okok ból még is úgy
dön tött, hogy a fe le ke ze ti ará nyok fi -
gye lem be vé te lé vel rá eső, kö rül be lül
200 mil lió fo rin tos tá mo ga tás ról le -
mond, és be ru há zá sa it el ha laszt ja.
En nek meg fe le lő en a re for má tus
egy ház egy ház köz sé gei, il let ve in téz -
mé nyei nem igé nyel nek tá mo ga tást
az er re a cél ra el kü lö ní tett ke ret ből.

d MTI

Re for má tus
„állam adós ság-

csök ken té s”

Ki hí vá sok és fe le lős sé gek cím mel tar tot ták meg a 6. ma gyar öku me ni kus ta lál ko zót áp ri lis 26-ától má jus 1-jé ig a ba -
la ton szár szói So li Deo Glo ria Kon fe ren cia-köz pont ban. A négy éven ként meg szer ve zett kon fe ren cia a Ma gyar Pax
Ro ma na és az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem kö zös ren dez vé nye. 

Íze lí tő ül né hány té ma és elő adó a hat na pos gaz dag prog ram -
ból: Az öku me né egy ko ri len dü le te és mai ér tel me (Lu kács Lász -
ló SP ró mai ka to li kus teo ló gus és Sza bó La jos, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra), Bi bó Ist ván ma gyar ön ér tel -
me zé se és ön kri ti ká ja (ifj. Bi bó Ist ván és Ken de Pé ter po li to ló -
gus), Tár sa dal mi meg osz tott ság (Töl gyessy Pé ter po li ti kai elem -
ző és Han kiss Ele mér szo cio ló gus), Men tál hi gé nés hely zet a mai
Ma gyar or szá gon (Kopp Má ria pszi cho ló gus és To po lán sz ky Ákos
szo ci ál po li ti kus). 

Az öku me ni kus ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le tén Be er Mik -
lós vá ci me gyés püs pök és Gáncs Pé ter evangélikus el nök-püs -
pök szol gált a református egyház konferencia-központjában.

d EvÉ let-in fó

6. ma gyar öku me ni kus ta lál ko zó

Min den jó szán dé kú em ber fi gyel -
mét sze ret nénk ma ar ra irá nyí ta ni
Ma gyar or szág ha tá ra in be lül és
azon kí vül, hogy az or szág ha son ló
ha tár hely zet ben van most is, a 21.
szá zad ele jén, mint volt 1942-ben és
1943-ban, ami kor az ak ko ri ma -
gyar ér tel mi ség szí ne-ja va gon dol -
ko zott itt, a ba la ton szár szói re for -
má tus if jú sá gi tá bor ban a ma gyar
tár sa da lom jö vő jé ről. Ben nün ket, az
Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza -
bad egye tem és a Ma gyar Pax Ro ma -
na tag ja it, ke resz tény ér tel mi sé gi e -
ket, akik hús vét he té ben tar tot tuk
6. öku me ni kus ta lál ko zón kat, nem -
csak el kö te le zett sé günk, de ele ink is
ar ra kész tet nek, hogy fel emel jük
sza vun kat.

Mi is a ma gunk és gyer me ke ink
jö vő jé re kí vá nunk te kin te ni. A ma -
gyar tár sa da lom je le né ről és kö zel -
múlt já ról szó ló elem zé sek szá munk -
ra azt je len tik: ide je van a cse lek vés -
nek. Nem a la men tá lás nak, nem a
pusz ta til ta ko zás nak, ha nem a mun -
ká nak van itt az ide je. A ma gyar tár -
sa da lom szét esett sé ge, a tár sa da lom
leg kü lön fé lébb cso port ja i nak egy -
más el len fe szü lé se im má ron a to -
vább lé pés, a fel emel ke dés leg főbb

aka dá lyá vá vált. És sem mi re mé -
nyünk, hogy ez spon tán mó don
meg ol dó dik. Az együt tes cse lek vés -
nek, a kol lek tív erő fe szí tés nek pe -
dig ugyan ez a meg osz tott ság az
aka dá lya: az egész ke let-kö zép-eu ró -
pai tér ség ben ta pasz tal ha tó ér ték -
vesz tés. Ezen kell vál toz tat nunk.

Ezért min dent meg kell ten nünk
egy olyan ma ga tar tás tár sa dal mi
mé re tű el ter jesz té sé ért, amely a
má sik meg hall ga tá sá val, tö rek vé se -
i nek ko mo lyan vé te lé vel, őszin te
és egyet ér tés re tö rő meg vi ta tá sá val
kez dő dik, és en nek áll ha ta tos, so ha
nem lan ka dó aka rá sá val foly ta tó dik
(pél dá ul az év szá za do kon ke resz tül
sző nyeg alá sö pört prob lé mák fel -
tá rá sá val). És ez a fo lya mat nem sza -
kad hat meg. Er ről a meg tor pa ná -
sok kal szag ga tott út ról le tér ni: hűt -
len ség. Pon to sab ban: le tér nem ró -
la hűt len ség, mert ma gun kon kell
kez de nünk, sőt: ma ga mon kell kez -
de nem, nem pe dig má sok nak adott
ta ná csok kal. Mind annyi unk nak sze -
mé lye sen és kö zös sé ge ink kel együtt
kell részt ven nünk eb ben.

Tám pon to kat ter mé sze te sen ta -
lál ha tunk eh hez a tö rek vés hez, ne -
vez het jük ezt szo li da ri tás nak is, de

most az öku me né esz mé jé re és
gya kor la tá ra hív juk fel mind annyi -
unk fi gyel mét. Er re a ke resz tény tö -
rek vés re, amely azt cé loz za, hogy a
kü lön bö ző ke resz tény egy há zak és
fe le ke ze tek tö re ked je nek az egy -
ség re. Ami ter mé sze te sen sok fé lét
je lent het a kö zös cse lek vés től az
együtt mű kö dé sen át a szer ve ze ti
egye sü lé sig szám ta lan köz bül ső ál -
lo más sal. Az öku me né több mint
száz éves ta pasz ta la ta, a ben ne meg -
mu tat ko zó igye ke zet és a ve le kap -
cso lat ban fel tár ha tó ku dar cok
mind-mind se gí te nek mind annyi -
unk nak a ma gyar tár sa da lom szét -
sza kí tott sá ga i nak le küz dé sé ben.
Egy sze rű en az zal, hogy min tát mu -
tat fel, se gít el ke rül ni utóbb nyil ván -
va ló nak mu tat ko zó zsák ut cá kat.
Meg győ ző dé sünk, hogy Ma gyar -
or szá gon ép pen er re van most szük -
sé günk: a sok fé le ség ben is meg -
nyil vá nu ló egy ség re. Ezért új ra
össze kell hív ni egy nem ze ti ke rek -
asz talt dol ga ink meg be szé lé sé re.
Er re hí vunk fel!

Ifj. Bi bó Ist ván, Var ga Pál
az Euró pai Pro tes táns Ma gyar

Szabad egye tem és Ho rá nyi Öz séb
a Ma gyar Pax Ro ma na ne vé ben

Szár szó 2011
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b Em lé ke ző és elő re te kin tő ün -
nep ség re vol tak hi va ta lo sak az
el múlt hét vé gén a kő bá nyai
evan gé li ku sok az erdélyi Olt -
sza kad át ra. A két gyü le ke zet
kö zöt ti test vér kap cso lat im már
bő húsz év re te kint vissza, de a
lel ké szek és gyü le ke ze ti ta gok te -
le van nak ter vek kel. A rend kí vül
gaz dag prog ra mon a két gyü le -
ke zet egy ko ri és mai lel ké szei, a
fa lu or to dox pó pá ja és finn or szá -
gi ma gyar ba rá tok is részt vet tek.

A test vé rem test vé re ugyan nem
uno ka test vé rem, még is ezt a ki fe je -
zést hasz nál ta kö szön tő jé ben a finn
Han nu La as io az olt sza ka dá ti temp -
lom év szá za dos fa lai kö zött. A har -
minc ez res loh jai gyü le ke zet egy ko -
ri fel ügye lő je ma gya rul üd vö zöl te
az ün ne pel ni össze gyűl te ket.

– Hány évig is volt fel ügye lő a ha -
tal mas loh jai gyü le ke zet ben? 

– So ká ig má sod fel ügye lő vol tam,
majd hu szon nyolc és fél évig szol gál -
tam eb ben a tiszt ség ben.

– Gon do lom, a tíz lel készt és vagy
nyolc van al kal ma zot tat fog lal koz -
ta tó egy ház köz ség bő ven adott fel ada -
tot. S még a kő bá nyai test vér-gyü le -
ke ze ti kap cso lat nak is fő mo tor ja
volt Han nu – és az ma is. Mi min dent
csi nált ezen kí vül?

– Négy szer jár tam pél dá ul Af ri ká -
ban. Dol goz tam egy finn misszi o ná -
ri us sal Eti ó pi á ban, temp lo mot és pap -
la kot épí tet tem Észak-Tan zá ni á ban.

– De mi ért jön egy finn Olt sza ka -
dát ra?

– Kí ván csi ság ból. Mert a kő bá nya -
i ak annyit me sél tek ró la. Mert min -
dig is von zód tam a ki sebb sé gek hez,
a ki sebb sé gi lét kér dé sé hez. Sze re tem
a kis kö zös sé ge ket.

– Pél dá ul? Mi lyen más kis kö zös -
ség hez van kö ze?

– Hát, a kő bá nyai gyü le ke zet -
hez…

– És mi ért uta zik har mad szor is a
messzi Olt sza kad át ra? Mi ért sze ret
ott len ni?

– Na gyon ked ves em be rek él nek
ott, akik rá adá sul ré gi evan gé li ku sok,
olyan, sok száz éves tra dí ci ók kal,
ame lye ket Eu ró pa na gyob bik fe lén
nem ta pasz tal ha tunk. És mert min -
den al ka lom mal sok-sok sze re te tet
kap tunk és vi het tünk ha za. De min -
den al ka lom mal itt ma radt egy da rab
a szí vem ből – ezért hát vissza kell
jön nöm.

– Mit tud Olt sza kad át ról, az it te -
ni ma gya rok hely ze té ről?

– Egy loh jai jó ba rá tom fér je Er -
dély ből va ló, tő le sok min dent hal lot -
tam. Az in ter ne ten min dig ol va sok a
ro má ni ai szi tu á ci ó ról, és kő bá nyai ba -
rá ta im is so kat me sél nek. Saj nos
nem ta pasz ta lunk nagy fej lő dést az

or szág ban, pe dig lát juk, hogy az it -
te ni em be rek mi lyen ke mé nyen dol -
goz nak.

– Ami kor elő ször itt járt, meg le pe -
tést oko zott, amit lá tott? 

– Nagy já ból húsz év vel ez előtt
tör tént, va ló ban nagy volt a sze -
gény ség. De meg le pőd nöm nem kel -
lett: hi szen mond tam, Af ri ká ban is
jár tam, meg hát Orosz or szág a szom -

szé dunk. Szá mí tot tunk rá, hogy itt
nem egy sze rű és nem könnyű az élet.
De so ha nem ra gasz kod tunk öt csil -
la gos ho tel hez!

– Mi ért jó a test vér-gyü le ke ze ti kö -
zös ség?

– Mert meg ta pasz tal juk, hogy
mind két ol da lon em be rek van nak.
Nem a gyü le ke ze tek ta lál koz nak,

ha nem em be rek em be rek kel. Bol dog
va gyok, hogy a ki lenc ve nes évek ele -
jén vég re meg mu tat hat tuk az ész tek
és a ma gya rok irán ti sze re te tün ket.
És ezek a ba rát sá gok az óta is tar ta -
nak. A ma gya rok kal vagy negy ven
cso dá la tos ta lál ko zás em lé két őr -
zöm. És se gí te ni is tu dunk, pél dá ul a
kő bá nya i ak és a sza ka dá ti ak kö zös
gyer mek tá bo rá hoz ado mányt is
gyűjt het tem.

– A mos ta ni, ju bi le u mi ün nep ség -
ből mit ér tett meg? 

– Fő kép pen a sze re te tet. Nagy
öröm, hogy ré gi ba rá tok kal ta lál -
koz tunk, és úja kat is ta lál tunk. Jól -
esett, hogy so kat pró bál hat tam a
ma gyar nyel vet…

– Olt sza ka dát olyan, mint egy
szi get, az itt élők nyel ve ar cha i kus, né -
ha mi sem ért jük meg könnyen. Hogy
bol do gult ve le?

– Ha las san mond ják, so kat meg -
ér tek, de va ló ban sok a fur csa ság.
Eze ket a le ve le ik ben is ész re ve szem.

– Volt-e kü lön le ges él mé nye ezen
a hét vé gén?

– A leg na gyobb él mény a ta lál ko -
zás. De a fo tó ki ál lí tás is na gyon ér -
té kes. Na gyon fon tos, hogy ezek a fi -
a tal mű vé szek olyan dol go kat örö kí -
tet tek meg, ame lyek ha ma ro san va -
ló szí nű leg el fog nak tűn ni. Bol do gok
va gyunk, hogy egy ilyen pi ci egy ház -
köz ség meg tud ja mu tat ni ne künk,
hogy Is ten nél kül nincs élet. Mi va -
gyunk so kan, még is ők ad nak ne künk
hi tet az élet hez…

– Ezt vi szi ha za a szí vé ben?
– Na gyon friss még az él mény,

csak ott hon tu dom majd fel dol goz -
ni. Min dig ké szí tek úti nap lót – így
könnyebb lesz em lé kez ni is. Sa ka ri
Iso Her tua lel kész úr ék kal, aki ket elő -
ször hív tunk ma gunk kal Er dély be,
tud juk, hogy vissza jö vünk még. Ne -
kem a ma gya rok na gyon drá gák. Ez
az én sze rel mem.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na 

Az ün nep ség ről rész le te seb ben az
Úti társ jú ni us 19-i szá má ban fo gunk
be szá mol ni.

Uno ka test vé rek
Az olt sza ka dá ti és a kő bá nyai evan gé li ku sok

test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tá ról

A kő bá nyai gyü le ke zet fa cse me té je az el ső vi lág há bo rús em lék osz lop mel lett. Dr.
Csep re gi Gyu la, a kő bá nyai gyü le ke zet fel ügye lő je; Sa ka ri Iso Her tua loh jai kór -
ház lel kész; Io an So ca ciu or to dox pó pa; Kaj csa Lász ló, Or bán Lász ló, Ze le nák
Jó zsef egy ko ri és Han kó Szi la mér je len le gi olt sza ka dá ti lel kész, dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök, egy ko ri kő bá nyai és Ben kó czy Pé ter je len le gi kő bá nyai lel kész
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Bé ke hul lá mok a Du nán. Az erő szak
el le ni fel lé pés re hí vott a nagyszerdai
kon fe ren cia. Gáncs Pé ter, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-
püs pö ke kö szön tő jé ben ki emel te,
hogy a ro ha nás ban, a gyű löl kö dés kö -
ze pet te kis lu the rá nus szi get itt Bu -
da pes ten a De ák tér. Pi hen ni le het, a
temp lom hűs csend jé ben pe dig hall -
gat ni J. S. Bach mes ter fen sé ges or -
go na mu zsi ká ját. Gon dol kod ni a ben -
nünk to vább zen gő üze ne te ken, eu -
ró pai ve ze tők so ra in: „A meg szü le tő
bé ke ab ból szár ma zik, amit csak Jé -
zus Krisz tus ad hat ne künk a Szent -
lé lek ere je ál tal. Ilyen sze re tet ben aka -
runk él ni, dön te ni és cse le ked ni.” 

Es te a két száz éves gyü le ke zet
temp lo má ban – a test vér egy há zak
kép vi se lő i nek szol gá la ta köz ben – be -
lém vil lan tak Ady End re ma is ér vé -
nyes sza vai: „A Du na-táj bús vil lám -
há ritó, / Fél-em be rek, fél-nem ze -
tecs kék / Szá má ra ké szült szé gyen-
ka lo da. / Ahol a szár nya kat le nyes -
ték…” Így volt, de ilyen lé lek eme lő ta -
lál ko zó kon szárny nél kül is re pül ni
tu dott az em ber! Pil lan tá sok ból is ér -
tet tük egy mást. Ta lán Jó zsef At ti lát
is meg hal lot ta, aki ott volt: „…s ren -
dez ni vég re kö zös dol ga in kat, / ez a
mi mun kánk; és nem is ke vés.”

* * *

Ta va szi ab lak. Már megint a tit kos
cso da. Ki né zek, és lá tom, csu pa vi -
rág a kert. A ba rack- és cse resz nye -
fa ágak ros ka doz nak; ap ró, tö mör vi -
rág lab dák sű rű so rok ban. Meg szám -
lál ha tat lan re mek mű. De mi kor tör -
tént? Teg nap? Éj sza ka a hold be szór -
ta ezüst tel? Nem tud ni. Is mét ész re -
vét le nül újult meg a ter mé szet. A ha -
lott nak hitt, ki szá radt dió fa is új
haj tá so kat nö vesz tett, nem ad ja föl.
Né mán mond ják: „Él ni! Él ni to vább!”

* * *

Hu bay Mik lós: Nap ló jegy ze tek.
Túl a ki lenc ve ne dik évén még min -
dig ír, töp reng és dol go zik je les drá -
ma írónk. Ré gi na gyo kat idéz ámu lat -
tal, fi a ta lo kat őszin te di csé ret tel.
Per sze kor tár sa it is a vé gén. Mi lyen
sze re tet tel hó dol Kál no ky nagy köl -
tő tár sa, Weö res Sán dor előtt. „Ér de -
mes-e ne kem ír nom, kér de zem ma -
gam tól, ha ilyen cso dás köl te mé -
nyek van nak a vi lá gon?” Az utób bi
év ti ze dek kul túr po li ti ká já ban el hall -
ga tott köl tő föl dig ha jol az örök re
tisz telt ba rát előtt. Olyan egy sze rű és
szép gesz tus sal, mint egy kor Ady, Ba -
bits, Kosz to lá nyi előtt a du nán tú li kis
fa lu ból, Csön gé ről ér ke zett Weö res
Sán dor. „Bár a ho mok ban láb nyo muk
le het nék” – fe je zi be ver sét, pél dát
mu tat va az utá na kö vet ke zők nek,
akik bi zony klasszi ku sa ink leg több -
jét igen csak el ma rasz tal ják.

* * *

Áp ri lis. Gyö nyö rű, bo lon dos és sze -
szé lyes hó nap. Az ég fénnyel és ho -
mállyal vál to zó, te le vi ha ros szél lel,
nap sü tés sel és nyug ta lan hul lá mok -
kal. Mond ják, akik eb ben a hó nap ban
szü let tek, mint Jó zsef At ti la, nyug ta -
la nok és sze ren csét le nek. Az áp ri li -
si vál to zé kony ég föl de reng, egy re
lán go lóbb a zöld. A pi ros re tek, a
zsen ge hagy ma, a friss sa lá ta éva da
ez, ro po gós ke nyér rel gye rek ko rom
fi nom cse me gé je volt. Csu pa ti tok a
ter mé szet, a meg úju lás cso dá ja,
Krisz tus föl tá ma dá sa! Va la mi ké szü -
lő dik, egy re több csil lag gyúl ki, és
egy re fé nye seb bek.

* * *

Pe tő In té zet. Ré gi ba rá to mat vá rom
az áp ri li si ta vasz ban. És új ból szív szo -

rí tó ké pe ket lá tok. So vány, sza kál las
fér fi nagy be teg, bé na gyer me két ci -
pe li ha za. Két kar já ban a tíz-ti zen két
éves csont so vány fi úcs ka, vál lán ne -
héz tás ka, így bo tor kál le a busz meg -
ál ló hoz. Az apa küsz köd ve, zi hál va,
nagy tü re lem mel öle li pál ca ke zű fi -
át, né ha le te szi egy pil la nat ra, új
erőt gyűjt, és megy to vább. Mi lyen
ke vés szó esik ró luk, se hol nem em -
lí tik eze ket a ke resz tet hor do zó csa -
lá do kat. Pe dig ha van iga zi em be ri
nagy ság, ak kor ez az: a vi lág meg ve -
té se és kö zö nye kö zött a sze re tet fé -
nyé be eme lik tra gi kus éle tü ket.

* * *

Bu da pes ti könyv fesz ti vál. Az idén
is gaz dag prog ram vár ta a Mil le ná -
ri son az iro da lom ba rá ta it. Szá mos
ha zai, ha tá ron tú li és kül föl di ki adó
kép vi sel tet te ma gát. Pa vi lon nal sze -
re pelt Kí na, Ja pán, Sza úd-Ará bia,
és itt volt va la mennyi eu ró pai uni ós
tag ál lam is. A leg fi a ta labb ol va só kat
szí nes köny vek, gaz dag prog ra mok
vár ták. Is mét meg ren dez ték az el ső -

köny ve sek fesz ti vál ját. Szó val, aki
bír ta pénz tár cá val és láb bal, egy per -
cig sem unat ko zott. Eb ben az év ben
az egyik dísz ven dég és a Bu da pest
Nagy díj ki tün te tett je Per Olov En -
quist, a No bel-díj-esé lyes svéd író lett.
Vég re egy min den ki nek tet sző vá lasz -
tás: egy nagy, gaz dag nyel ve ze tű író
kap ta az el is me rést. Volt egy má sik
is. Nem a fény ben, nem a han gos rek -
lá mok kö zép pont já ban, csak ol dalt,
egy pa vi lon szé lén: Böj te atya aján lot -
ta új, Irány tű a vég te len hez cí mű
kö te tét. A leg több író arany he gyű
cso da tol lal de di kál ta köny vét – az er -
dé lyi ár va gye re kek meg men tő je
egy sze rű köl csön tol lal ír ta szív me leg
sza va it a tü rel me sen vá ró szá zak nak.

* * *

Ta va szi pa ko lás. Nem csak ta ka rí ta -
ni kell, de oly kor ren dez ked ni is. Sze -
lek tál ni és töp ren ge ni. Las san el ron -
gyo lód nak a ré gi hol mik: ked ves ci pő -
im, még anyám tól ka pott in gem, es -
kü vői ru hám. El kop nak az erős szé kek,
az asz tal. Min den. Las san el ko pik az
em ber is: itt fáj, ott ha so gat, a tér de ro -
pog, a há ta szag gat haj nal fe lé. Kí vül -
ről ész re vét le nül ro mos há zak le -
szünk, de ha tu dunk tisz tán él ni,
meg őriz het jük a lé lek fi a tal sá gát.

* * *

Hir te len nyár. Né hány nap ja vá -
rat lan for ró ság, éles fénnyel szik rá -
zó nyár. Pe dig alig hogy elhagytuk áp -
ri lis kö ze pét. Hall gat va az elő re jel zé -
se ket, a jö vő hét vé gén új ra hi deg vo -
nul át az öreg Eu ró pán. Éj jel re lesz
olyan or szág rész, ahol ti zen öt fok nyit
zu han a hő mér sék let. A bu dai he gyek
kö ze lé ben já rok min den nap, a lom -
bo kon át de ren gő lán gok kal szik rá zó
er dő ben. Ezek az év szá zad új, kü lö -
nös, ko mor szí nei, ame lye ket majd
meg kell ta nul nunk, és va la hogy ki -
bír nunk zör gő szív vel is, a vil lám ló
gyű lö let tel együtt.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)
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A hús vét ün ne pe utá ni el ső va sár nap -
pal (má jus 1.) – a vi lág több mint száz
or szá gá hoz ha son ló an – ha zánk ban
is kez de tét vette a bör tön misszi ós
ima hét, mely nek fel hí vá sát a szer ve -
zők az idei esz ten dő ben is 2800 ma -
gyar or szá gi egy ház köz ség hez és gyü -
le ke zet hez jut tat ták el. 

A Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság
1993 óta vesz részt a nem zet kö zi
bör tön misszi ós ima hét ma gyar or szá -
gi szer ve zé sé ben. Fel hí vá suk kal, va -
la mint az ima hét prog ram já val cél -
juk az, hogy az egy há zi és vi lá gi
köz vé le mény fi gyel mét rá irá nyít sák
a bör tön misszió, az igaz ság szol gál ta -
tás, a bűn meg elő zés kér dé sé re, ez zel
össze füg gés ben a bűn el kö ve tők re,
azok csa lád jaira, az ál do za tok ra és
hoz zá tar to zó ik ra. A szer ve zők ké rik,
hogy a test vé rek imád ság ban hor doz -
zák misszi ó sa ink, a bör tön lel ké szek

és a bör tön pasz to rá ció ügyét és szol -
gá la tát. 

Rész let a fel hí vás ból: „Sze re tet tel
kér jük most lel kész test vé re in ket,
hogy ezen a hé ten, a hús vét ün ne pe
utá ni 1. va sár na pon kez dő dő, szo ká -
sos al kal ma i kon kap cso lód ja nak be
az imád ság ba, s ra gad ják meg az al -
kal ma kat, hogy az is ten tisz te le te ken
be szél je nek er ről a min den kit érin tő
és ér dek lő ügy ről s el ső sor ban ar ról,
hogy Jé zus Krisz tus az Igaz ság, és őná -
la van a meg bo csá tás és az ir ga lom.
Cso dá la tos üze ne tet he lyez szí vünk -
re Lu kács evan gé lis ta: »Ör vend jünk,
mert Jé zus az Úr ked ves esz ten de jét
hir de ti!«

Sze re tet tel kér jük a gyü le ke ze te ket,
hogy anya gi lag is tá mo gas sák ne héz
kö rül mé nyek kö zött vég zett szol gá la -
tun kat, kü lö nö sen is azért, hogy a fog -
va tar tott szü lők gyer me kei kö zött

vég zett An gyal fa prog ra mun kat, ka -
rá cso nyi meg aján dé ko zá su kat és a
nyá ri tá bo roz ta tást foly tat ni tud -
juk. Szol gá la tunk ab ból a hit ből fa -
kad, me lyet a fel tá ma dott Jé zus Krisz -
tus je len tett ki szá munk ra: »Az Úr
Lel ke van én raj tam, mi vel fel kent en -
gem, hogy evan gé li u mot hir des sek a
sze gé nyek nek; azért kül dött el, hogy
a sza ba du lást hir des sem a fog lyok -
nak!« Ez a pa rancs hív most min ket
is, va la mint ima he tünk és kö zel gő vi -
lág kong resszu sunk mot tó ja: Re mény,
meg bo csá tás, új ra kez dés és sza bad -
ság.

Mind ez igen ál dott és fon tos fel adat
mind annyi unk szá má ra!”

g Ro szík Gá bor
evan gé li kus lel kész,

a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság
és a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi

Szer ve ze té nek el nö ke 

M Á JUS 18.

Nem zet kö zi bör tön misszi ós ima hét
A Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság és a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi

Szer ve ze té nek fel hí vá sa

Az el ső lá to ga tá som egy af ri kai bör -
tön kör let ben ki tö röl he tet le nül be le -
égett az em lé ke ze tem be. Fo gal mam
sem volt, hogy mi re szá mít ha tok,
zak la tott és nyug ta lan vol tam, és
nem gon dol tam, hogy bár mi mon da -
ni va lóm lenne an nak a ki lenc ven
fér fi nak, akik ott rám vár nak, és ha -
lál ra van nak ítél ve. 

Ami kor a bör tön igaz ga tó meg hí -
vott, hogy lá to gas sam meg a bör tön -
nek ezt a leg szi go rúb ban őr zött kör -
le tét, va ló szí nű leg lát ta ta nács ta lan -
sá go mat, iz ga tott sá go mat és a lel ke -
se dés tel jes hi á nyát. „Nem kell ag gód -
nod – mond ta, és át ölelt –, nem kell
fél ned sem mi től, mert itt több örö möt
és bol dog sá got fogsz ta lál ni a fog va -
tar tot tak kö zött, mint bár hol más hol
az egész or szág ban!” Per sze ké tel ked -
tem ab ban, amit mon dott mind ad dig,
amíg va ló já ban be nem lép tem a si -
ra lom ház ba. Hir te len bol dog, mo -
soly gó, csil lo gó sze mű fér fi ak kö zött
ta lál tam ma gam. Olyan ér zés volt ez,
ami lyet az előtt és azóta sem ta pasz -
tal tam so ha: több mint egy órát éne -
kel tünk, di csér tük az Is tent és ha tal -
mas ke gyel mét, aki ben ők va ló ban
meg ta lál ták a re ményt, a meg bo csá -
tást és a sza bad sá got. Az örö mük ak -
kor örök re „meg fer tő zött”.

Mert min den al ka lom mal új ra és
új ra át élem ezt az él ményt, ami kor Jé -
zus sza va it ol va som, aho gyan be je len -
ti kül de té sét és meg vál tó fel ada tát a
vi lág nak: „Az Úr Lel ke van én raj tam,
mi vel fel kent en gem, hogy evan gé li u -
mot hir des sek a sze gé nyek nek; azért
kül dött el, hogy a sza ba du lást hir des -
sem a fog lyok nak és a va kok nak sze -
mük meg nyí lá sát; hogy sza ba don bo -
csás sam a meg kín zot ta kat, és hir des -
sem az Úr ked ves esz ten de jét.”

A bör tön ben ha lá lu kat vár va élő
fog va tar tot tak örö me le ír ha tat lan
volt – ez egye dül azért le het sé ges,
mert Jé zus Krisz tus tet te őket tel je -
sen sza bad dá. Sza bad dá a múlt bű -
ne i től, sza bad dá a jö vő jük fé lel me -
i től, va ló ban sza bad dá olyan mó -
don, hogy tud ják: a bör tö nök rá csai
nem fog nak so ha el tűn ni, és egyet -
len egy íté let sem fog so ha meg vál -
toz ni. Ez va ló ban a fék te len öröm
ün ne pe volt ott, ahol a ha lál ve szi
kö rül őket.

Jé zus pro vo ka tív üze ne te ép pen
az, hogy ő azért jött, hogy jó hírt,
öröm hírt hoz zon a sze gé nyek nek, a
fog lyok nak, a tár sa da lom leg al ján lé -
vő em ber tár sa ink nak is. Mert saj nos
olyan vi lág ban élünk, ahol em be rek
mil li ói él nek nyo mor ban. Az a jó hír,
ame lyet Jé zus be je lent, ame lyet ő
köz ve tít, nem a gaz da sá gi jó lét kez -
de te, ha nem a ra di ká lis meg va ló su -
lá sa az iga zi jó hír nek, amely min den
föl di gaz dag ság nál töb bet je lent. Hi -
szen még a kö zöt tünk élő leg gaz da -
gab bak sem irá nyít hat ják a sa ját éle -
tü ket, nem is be szél ve a jö vő jük ről.
A Jé zus ál tal ki je len tett öröm hír
túl mu tat mind azon, ami pén zért
meg vá sá rol ha tó. Ez azt je len tet te,
hogy a pénz nem min den, és Is ten
sok kal több re tart ja a sze gényt, mint
a pénzt. Pon to san ez az iga zi öröm -
hír mind azok nak, akik nél kü lö zés -
ben él nek.

Jé zus az el eset tek nek és el nyo -
mot tak nak is hir de ti a sza ba du lás
öröm hí rét. Azok szá má ra, akik olyan
kö rül mé nyek kö zött él nek, ahon -
nan nincs me nek vés, nincs sza ba du -
lás. Olyan sza bad sá got hir det, mely
se gít a fog va tar tott nak a ter hét vi sel -
ni, se gít, hogy a tu da tá ra éb red jen:
nincs egye dül a sú lyos te her alatt, és
az el nyo mott ság nem az utol só szó.
Ez az iga zi re mény ígé re te mind azok
számára, akik nem lát nak ki utat ab -

ból a nyo mo rú ság ból, amely ben
most van nak.

Ez az az ígé ret, amely ugyan úgy szól
sze gény nek, vak nak és rab nak: Jé zus
re ményt hoz, és se gít sé get nyújt a gyó -
gyu lás hoz min den ki szá má ra. És gon -
dol juk csak el: ha Jé zus a vi lág leg ke -
vés bé ked velt em be re i vel tesz ilyet, ak -
kor min den ki szá má ra él a re mény. Ha
Jé zus mind azok hoz szól, és mind azok -
nak sza bad sá got ígér, akik bár mi lyen
füg gő ség, kín, szo ron gás vagy erő szak
kö ze pet te él nek, ak kor azok nak is
szól a jó hír, akik a csor da szel lem ben
bíz va, gőg ben, elő íté let ben és sé re lem -
ben él nek.

Jé zus a jó hírt ki nyil vá ní ta ni jött kö -
zénk: „…azért kül dött, hogy hir des sem
az Úr ked ves esz ten de jét” – az ün nep -
lést, a gyö ke res vál to zás ün ne pét, Is -
ten ke gyel mét és kö nyö rü le tes sé gét
mind azok nak, akik jól is me rik az em -
be ri nyo mo rú sá got és nél kü lö zést. 

Ez Jé zus Krisz tus öröm hí re, ez
az, amit mi most ün nep lünk, ez Is -
ten cso dá la tos ere jé nek és ke gyel mé -
nek öröm hí re. Ne künk mind annyi -
unk nak er ről az Úr ról kell bi zony sá -
got ten ni és hir det ni min den bör tön -
ben és min den kö zös ség ben.

Ör vendj! Ün ne pelj!
g Ron Nik kel,

a Nem zet kö zi Test vé ri Bör tön -
társaság – Pri son Fel lows hip

In ter na ti o nal (PFI) el nö ke

„Az Úr Lel ke van én raj tam, mi vel fel kent en gem, hogy evan gé li u mot hir des sek a sze gé nyek nek; azért kül dött el, hogy
a sza ba du lást hir des sem a fog lyok nak és a va kok nak sze mük meg nyí lá sát; hogy sza ba don bo csás sam a meg kín zot -
ta kat, és hir des sem az Úr ked ves esz ten de jét.” (Lk 4,18–19)

Ör vendj! Ün ne pelj!

A bör tön misszi ós ima hét hátralévő ima té mái
Má jus 5., csü tör tök: a bün te tés-vég re haj tás nap ja. A bör tön pa rancs -
no ko kért és csa lád ju kért, hogy meg be csül jék őket. A bör tö nök ben dol -
go zó kért, hogy ir ga lom mal vé gez zék mun ká ju kat. Hogy bá to rít va és re -
ményt ad va cse le ked je nek hi va tá suk gya kor lá sa köz ben.
Má jus 6., pén tek: a bör tön ben lé vők csa lád ja i nak nap ja. Az el ítél tek
csa lád ja i ért, kü lö nö sen a gyer me ke kért, hogy szebb jö vő jük le gyen. Az
el ítél tek csa lád ja i ért, hogy a tá vol lét ne gyen gít se sze re te tü ket, és tá mo -
gas sák egy mást. Az ott hon ma radt csa lá do kért, hogy ir gal mat ta lál ja nak
az Úr ban, és tü re lem mel vi sel jék azt a meg pró bál ta tást, hogy hoz zá tar -
to zó juk tá vol van.
Má jus 7., szom bat: a bör tön lel ké szek, misszi ó sok nap ja. A bör tön -
lel ké sze kért és ön kén te se kért, hogy az Úr ad jon erőt, ki tar tást és tü rel -
met a mun ká juk hoz. Hogy a fegy őrök és az el ítél tek is se gít sé get kap ja -
nak a bör tön lel ké szek től és misszi ó sok tól.
Má jus 8., va sár nap: a meg bé ké lés nap ja. Hogy a fog va tar tot tak a ke -
reszt hez jöj je nek, ah hoz a hely hez, ahol a sze re tet és az igaz ság ta lál ko -
zik. Hogy a fog va tar tot tak meg bé kél je nek az ál do za ta ik kal, csa lád juk -
kal és kö zös sé ge ik kel.

Ami kor bő tíz éve fel állt a bör tön lel -
ké szi szol gá lat, sen ki nem tud ta iga -
zán, hogy tu laj don képp mit is ta kar
az el ne ve zés. Bár a bör tön lel kész nek
ki ne ve zett lel ki pász to rok, plé bá no -
sok, rab bi már ko ráb ban is be jár tak
a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek -
be, alap ve tő en más hely zet be ke -
rül tek. Ad dig ese ti jel leg gel jöt tek be
lá to gat ni vagy is ten tisz te le tet tar ta -
ni, és jö ve te lü ket elő ké szí tet ték az in -
té zet dol go zói. A szol gá lat meg in du -
lá sá tól azon ban tel jes idő ben bent
tar tóz kod tak, és ma guk nak kel lett
meg ol da ni sa ját „hát tér mun ká i kat” is.
Ezen túl a töb bi be já ró ko or di ná lá sa
is az ő fel ada tuk lett.

Szé ná si Jo nat han Sán dor re for má -
tus lel ki pász tor is így lá tott mun ká -
hoz a ba racs kai bün te tés-vég re haj tá -
si in té zet ben. Az egyik ne ve lő ke res -
te meg az zal, hogy nem kel le ne-e ta -
ka rí tó a ká pol ná ba. Mint ki de rült, egy
cse ne vész fi út sze re tett vol na „vé dett
hely re” ten ni a lel ki pász tor mel lé. Mi -
vel az in té zet pa rancs nok en ge dé -
lyez te, fo ko za to san raj zo ló dott ki,
mennyi más fel adat tal is meg le het
bíz ni a ká pol na ta ka rí tá sa mel lett.
Mi re sza ba dult, már annyi ra hi ány -
zott a se gít sé ge, hogy meg ma radt a
stá tu sa. Utó dai kö zött vol tak, akik ze -

nél ni is tud tak. Az ő ide jük ben a li -
tur gi kus al kal mak még emel ke det teb -
bek vol tak. 

Ma a ti zen egye dik egy há zi meg bí -
zott lát ja el fel ada tát. Mint ze nész kü -
lö nö sen is há lás Is ten nek azért, hogy
ha már meg gon do lat lan sá ga mi att
bör tön be ke rült is, de eb ben a ká pol -
ná ban tölt he ti le bün te té sé nek ide jét.
Itt fo lya ma to san tud gya ko rol ni, rá -
adá sul or go na já té ká val so ka kat gyö -
nyör köd tet.

Gá bor – ag gó dó szü lei min den fi -
gyel mez te té se el le né re – a könnyű
éle tet ke res te a ne héz ta nu lás he lyett,
míg vé gül bör tön be ke rült. Mi vel szü -
lei ko ráb ban ze ne is ko lá ba is já rat ták,
tu dott bil len tyűs hang sze re ken is
ját sza ni, ezért he lyez te a be fo ga dó bi -
zott ság (ez dönt ar ról, mi lyen mun -
ká ra ke rül nek a fog va tar tot tak) a
ká pol ná ba. Bár ko ráb ban so ha nem
járt temp lom ba, most ar ról tett bi -

zony sá got, hogy it te ni él mé nyei ko -
mo lyan át for mál ták gon dol ko dá sát.

Ist ván kint is kán tor volt egy temp -
lom ban. Egy má sik in té zet be kel lett
be vo nul nia, hogy köz le ke dé si bal ese -
te mi att ka pott bün te té sét le tölt se.
Ami kor ott más fog va tar tot tak tól
hal lot ta, hogy Ba racs kán mi lyen hit -
élet van, át kér te ma gát eb be az in té -
zet be. Sa ját fe le ke ze té nek az al kal ma -
in kí vül nem akart má so kén is részt
ven ni, ezért más mun kát kért ma gá -
nak. Egy in ci dens mi att azon ban
há rom hó nap múl va „le vet ték” a
mun ká ból, és egyet len mun ka le he tő -
ség ként ma radt szá má ra a ká pol na.
Most há lás Is ten nek, hogy le kel lett
gyűr nie elő íté le te it, és annyi ér té ket
lát ha tott meg más fe le ke ze tek hit éle -
té ben.

Lász ló mun kás őr tiszt volt va la mi -
kor. Ke dé lye sen mond ja: má ig sem
tud ja, hogy a lel ki pász tort vagy őt
akar ták bosszan ta ni, ami kor egy há -
zi meg bí zott nak osz tot ták be. Ma
sem tart ja ma gát egy há zi ér te lem ben
hí vő em ber nek, de amit itt a ká pol -
ná ban hosszú hó na pok alatt meg ta -
pasz talt, az azt mon dat ja ve le, hogy
nem csak le he tő ség nek kel le ne len nie
a val lás gya kor lás nak, ha nem kö te le -
ző vé kel le ne ten ni a hit ok ta tást.

Az in té ze ti lel ki pász tor a 103. zsol -
tár 7. ver sét emel te még ki: „Meg is -
mer tet te az ő út ait Mó zes sel; Iz ra el fi -
a i val az ő cse le ke de te it.” A si va ta gi
ván dor lás so rán Iz ra el fi ai fél tek a
Min den ha tó tól. Még a hang ját is
fél tek hal la ni, ezért azt mond ták
Mó zes nek, hall gas sa meg ő az Örök -
ké va lót, és tol má csol ja az üze ne tét.
Ame lyet az tán egy re-más ra nem
vet tek ko mo lyan. Ezért az Örök ké va -
ló kény te len volt idő ről idő re meg szo -
rí ta ni őket, hogy jó irány ba te rel je. Bí -
zik ben ne – mond ta az in té ze ti lel -
kész –, hogy ha nem lesz is min den -
ki „Is ten sza vát hal ló Mó zes” eb ben
a ká pol ná ban, de Is ten Lel ke annyi vi -
lá gos sá got gyújt a szí vé ben, hogy
meg lás sa az éle té ben Is ten ke zé nek
a nyo mát, hogy sem mi nem történt
ok és cél nél kül, Is ten nek min den nel
ter ve volt.

g –i –n –r 

„… meg em lé ke zik ró la,
hogy por va gyunk”

b Sa já tos ta lál ko zó zaj lott áp ri lis 29-én a ba racs kai bör tön ká pol ná ban:
az el múlt bő tíz év ben a bör tön lel kész mel lett se gí tő fel ada to kat el -
lá tó, az óta már sza ba dult fog va tar tot tak gyűl tek össze kö zös há la adó
is ten tisz te let re. A bör tön lel kész és az egy más után sor ban meg szó -
la ló volt „egy há zi meg bí zot tak” sza va i ból las san ki raj zo ló dott a 103.
zsol tár is ten ké pe: „Nem bű ne ink sze rint cse lek szik ve lünk, és nem fi -
zet né künk a mi ál nok sá ga ink sze rint. (…) Ami lyen kö nyö rü lő az atya
a fi ak hoz, olyan kö nyö rü lő az Úr az őt fé lők iránt. Mert ő tud ja a mi
for mál ta tá sun kat; meg em lé ke zik ró la, hogy por va gyunk.”

F
O

TÓ
: 

S
Z

É
N

Á
S

I 
JO

N
A

T
H

A
N

 S
Á

N
D

O
R



Evangélikus Élet 2011. május 8. f 7hirdetés

www.digitalstand.hu

Minden nap egy ingyen lap!
Kedvenc lapjai digitálisan: 

gyorsan, kényelmesen, olcsón!
A Digitalstand online lapáruház május 31-ig minden nap 

megajándékozza Önt egy ingyenes újsággal!
Regisztráljon weboldalunkon, hogy azonnal hozzájusson az ingyenes kiadványhoz!

Próbálja ki most!

Ked ves Vá sár ló ink! 
Azok kö zött, akik má jus ban (1-jé től 31-éig) vá -
sá rol nak a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban,
vagy eb ben az idő szak ban kül dik el meg ren -
de lé sü ket ki adónk hoz, ki sor sol juk az aláb bi két
köny vet. 

Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek 
Lu ther írá sa i ból min den na pi áhí tat ra 
össze ál lí tot ta: D. Karl Wit te, 
for dí tot ta: Sza bó Jó zsef 

Öröm mel aján lom hit test vé re ink, de min den
ér dek lő dő ol va só fi gyel mé be is a Jer, ör vend jünk,
ke resz tyé nek cí mű, Lu ther írá sa i ból össze ál lí -
tott, min den na pi hasz ná lat ra szánt áhí ta tos
könyv ne gye dik ki adá sát. „Az evan gé li um mal
olyan kincs hez ju tot tunk, mely nek ne ve nem
pénz, nem va gyon, nem e vi lá gi ha ta lom, di cső -
ség és gyö nyö rű ség, ha nem re mény ség, még -
pe dig élő, bol dog re mény ség, amely tes tünk -
ben-lel künk ben meg ele ve nít, és bol dog gá tesz
– tel jes ség gel, örök re” – ol vas hat juk egyik
áhí ta tá ban. Lu ther Már ton, Is ten nek ez a tíz -
ta len tu mos szol gá ja va -
ló já ban egy ügyű em ber
volt. Egész éle té ben,
küz del me i ben, pro -
fesszo ri mun ká já ban,
egy há zi szol gá la tá nak
min den pil la na tá ban
egy va la mi fog lal koz -
tat ta: Is ten igé je. Nem
em be ri szán dé kok, ha -
nem egye dül Is ten igé -
je tet te őt re for má tor rá. Ki zá ró lag ezért, en nek
tisz ta sá gá ért, he lyes meg ér té sé ért, tisz ta ta ní -
tá sá ért küz dött, ez töl töt te ki éle tét – és ha Is -
ten úgy dönt fe lő le, ezért kész lett vol na meg -
hal ni is. Is ten igé jét tar tot ta min de nek fe lett
fon tos nak, hi szen ma ga is be lő le táp lál ko zott. 

Itt zés Já nos püs pök 

448 ol dal, 140×200 mm, kar ton ált, ISBN 978-
963-9979-33-8, 2011 

Re for má ció, ál lam ha ta lom, po li ti ka 
Lu ther és Kál vin jog fi lo zó fi ai és po li ti kai
filozó fi ai né ze tei 
Bir kás An tal

A két nagy re for má tor gon dol ko dá sa messze túl -
nyú lik a teo ló gia ha tá ra in. Lu ther és Kál vin ha -
tá sa a po li ti ka, a gaz da ság, a jog tu do mány, a ze -
ne, a mo dern ter mé szet tu do mány ki bon ta ko -
zá sa, il let ve át ala ku lá sa te rén is tet ten ér he tő.

Lu ther és Kál vin mun -
kás sá gá nak ha tá sa a mo -
dern kor em be re szá -
má ra meg ke rül he tet len.
Ez a meg ál la pí tás nem
csu pán a teo ló gi á ra, de a
jog- és a po li ti ka tör té net
ala ku lá sá ra is vo nat ko -
zik. Kü lö nö sen is igaz ez
az olyan kér dé sek ese té -
ben, mint a ha ta lom ere -

de te, az en ge del mes ség kér dé se, az evan gé li um
és a po li ti ka vi szo nya, az al kot mány és a jog mi -
ben lé te. Ez a könyv a ha ta lom és a po li ti ka, az
ál lam és a jog vi lá gá val kap cso la tos re for má to -
ri gon do la to kat, a két nagy re for má tor nak az ál -
lam ha ta lom, jog és po li ti ka kap csán ki fej tett né -
ze te it igyek szik ele mez ni és tu do má nyos ala pos -
ság gal fel tár ni. 

160 ol dal, 167×237 mm, kar ton ált, ISBN 978-
963-9979-32-1, 2011

A nyer tes ne vét az Evan gé li kus Élet jú ni us 5-
ei szá má ban kö zöl jük.

Az áp ri li si hó nap könyv nye re mé nyé nek sor -
so lá sán Fe kés há zy Már ta bu da pes ti vá sár -
lónknak ked ve zett a szerencse. Gra tu lá lunk!

g Lu ther Ki adó

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478,
20/824-5518. Köny ves bolt: 1/411-0385. Fax:
1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon -
lap: www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye
H I R D E T É S
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Hol volt, hol nem volt, volt egy szer
egy bol dog csa lád. A férj és a fe le ség
so ha nem bán tot ta egy mást. Még
csak han gos szó sem esett köz tük.
Sze ret ték egy mást.

Az ör dög nek nem tet szett a csa lád
bol dog sá ga. Min dig ott set ten ke dett
a fér fi és az asszony kö rül, les te, mi -
kor vi he ti va la me lyi ket kí sér tés be. Hi -
á ba va ló volt azon ban min den mes ter -
ke dé se, nem tán to ro dott meg sem az
asszony, sem a fér fi.

Élt a fa lu ban
egy vén bo szor -
kány. Egy szer el -
ha tá roz ta az ör -
dög, hogy szö vet -
ke zik ve le, hát ha
ne ki si ke rül meg -
ron ta ni a csa lád
bol dog sá gát.

– Egy szép pár
sár ga csiz mát
kapsz, ha meg -
ron tod a bol dog -
sá gu kat! – mond -
ta az ör dög a bo -
szor kány nak.

A bo szor kány -
nak ép pen sár ga
csiz má ra fájt a fo -
ga, hát el fo gad ta
az ör dög aján la tát.

A fér fi kint
szán to ga tott a me -
zőn, mert ép pen
szán tás ide je volt.
Fe le sé ge min den
dél ben vit te ne ki a
jó ebé det. Oda megy a bo szor kány a
fér fi hoz.

– Mit csi nálsz, jó em ber? – kér dez -
te tő le.

– Csak szán to ga tok – fe lel te a
fér fi.

– Nem éhez tél meg?
– Most már mind járt hoz za a fe -

le sé gem az ebé det – vá la szol ta, s né -
zett a fa lu fe lé, ahon nan ilyen kor szo -
kott fel tűn ni a fe le sé ge a ko sa rá val.

A bo szor kány gyor san el il lant,
fel ült a söp rű jé re, s gyor san be re pült
a fa lu ba. Egye ne sen az asszony hoz
ment.

– Mit csi nálsz, jó asszony? – kér -
dez te tő le.

– Meg főz tem az ebé det, most ké -
szü lök a me ző re, az uram hoz. Ki vi -
szem ne ki az en ni va lót.

– Nem kell ma ebé det vin ned,
most jö vök tő le. Azt üze ni, hogy
mind járt vé gez. Még egy-két for du -
ló ja van, az tán már jön is ha za – ha -
zud ta a bo szor kány.

Az asszony nem hitt a bo szor -
kány nak, csak rak ta be le az ételt a
ko sár ba, hogy vi gye az urá nak a
me ző re. A bo szor kány azon ban
csak be szélt ne ki, bi zony gat ta, hogy
úgy van, ahogy ő mond ja. Köz ben
szép ken dőt vett elő meg prusz li kot,
és csak biz tat ta az asszonyt, hogy
pró bál ja fel a ken dőt meg a prusz -
li kot, meg lát ja, mi lyen szép me -
nyecs ke lesz ben nük. Az asszony
elő ször nem akar ta, de az tán csak
fel kö töt te a ken dőt, meg a prusz li -
kot is fel vet te. A bo szor kány ak kor
tük röt vett elő, s mu tat ta az asszony -
nak, hogy néz ze csak meg ma gát,
mennyi re igaz, amit ő mon dott,
ilyen szép me nyecs ke nincs is a
kör nyé ken! A ken dő és a prusz lik is
igen jól állt az asszony nak, el né ze -
get te so ká ig ma gát a tü kör ben. Ész -
re sem vet te, hogy las san el telt a fél
dél után.

A bo szor kány, mi kor el ér te a cél -
ját, új ra fel ült a sep rű jé re, és ki re pült
a me ző re. A fér fi már ré gen meg etet -
te és meg itat ta a te he ne it. Nem tud -
ta, mi ért nem jön a fe le sé ge. Éhes volt
na gyon, a sze mei majd nem szik ráz -
tak az éh ség től, de haj tot ta a mun ka,

hát be fog ta új ra a te he ne it, és szán -
tott to vább.

– Na, jó ebé det ho zott a fe le sé ged?
– kér dez te a bo szor kány.

– Nem ho zott ma bi zony sem mi -
lyet – fe lel te a fér fi. – Biz to san va la -
mi fon tos dol ga akadt. Si e tek is es te
ha za, hát ha va la mi ben se gí te nem
kell ne ki.

– Hihihi – ne ve tett fel éles han -
gon a bo szor kány –, nem kell an nak
sem mi se gít ség, csak út ban len nél

ne ki, ha most ha za si et nél. Én tu -
dom, mi ért nem kap tál, te jó em ber,
ma ebé det! Ven dé ge volt. Egy de li
fi a tal em ber. Ken dőt és prusz li kot
ka pott a fe le sé ged tő le. Most né ze -
ge ti ma gát ben nük a tü kör ben.

El sö té tült a vi lág a bol dog em ber
előtt. Ilyet mon da ni a fe le sé gé ről!
Kap ta is mind járt az os to rát, hogy
vé gig húz a csú nya vén asszo nyon,
de az akkor már messze re pült az er -
dő fe lé.

Nem ment to vább a mun ka az em -
ber nek. Nem hit te el, amit a bo szor -
kány mon dott. De azért csak kez dett
gya na kod ni, hi szen a gyom rán érez -
te, hogy va la mi rend kí vü li tör tén he -
tett a fe le sé gé vel, mert ed dig min dig
pon to san hoz ta az ebé det.

Fel rak ta az ekét a sze kér re, és in -
dult nagy se be sen ha za. Sze gény fá -
radt te he ne it egé szen ha zá ig os to -
roz ta.

Ott hon a fe le sé ge még min dig a
tü kör előtt né ze get te ma gát.

– Hát még is iga zat mon dott a
bo szor kány! – mond ta ke se rű en az
em ber, és jól el ver te a fe le sé gét. Kész
lett köz tük a ha rag.

A bo szor kány meg kap ta a sár ga
csiz má it. Fel is húz ta, és egye ne sen a
bol dog ta lan csa lád há zá hoz si e tett.
Lát ta, hogy az ör dög is meg elé ged ve
le sel ke dik be az ab la kon. Az ör dög és
a bo szor kány el kez dett tán col ni örö -
mé ben, csak úgy dön gött alat tuk a föld.

Az asszony, ami kor ki sír ta ma gát,
meg kér dez te, hogy mi ért nem jött
ha za ebéd re, ha meg üzen te, hogy ha -
za jön. Ek kor tud ták meg mind ket ten,
hogy a bo szor kány ve zet te fél re őket.
Az ron tot ta meg a bol dog sá gu kat. Az
asszony mind járt be le is dob ta a ke -
men cé be a ken dőt meg a prusz li kot
is, az tán meg fo gad ta, hogy so ha
sem mi lyen csá bí tás nak nem en ged.
Szent lett a bé ke kö zöt tük, új ra bol -
do gok let tek. Még most is él nek, ha
meg nem hal tak.

For rás: Is te nes ma gyar nép me sék és
Krisz tus-le gen dák. Gyűj töt te: Her -
nád Ti bor. Evan gé li kus Saj tó osz tály,
Bu da pest, 1996.

A bol dog csa lád
A je len kor éle té nek szin te meg old -
ha tat lan nak tű nő prob lé má i val
szem ben az egy ház hi va tá sa, hogy az
evan gé li um ra irá nyít sa mind azok
te kin te tét, akik kö vet ni akar ják
Krisz tust. Is ten igaz sá ga ke rül így az
el ső hely re, és a föl di élet ja va i ért va -
ló gon dok az őket meg il le tő hely re
szo rul nak. „Ne ag gód ja tok te hát, és
ne mond já tok: Mit együnk? – vagy:
Mit igyunk? – vagy: Mit ölt sünk
ma gunk ra? Mind ezt a po gá nyok
kér dez ge tik; a ti mennyei Atyá tok pe -
dig tud ja, hogy szük sé ge tek van
mind er re. De ke res sé tek elő ször az ő
or szá gát és igaz sá gát, és ezek is
mind rá adá sul meg adat nak nek -
tek. Ne ag gód ja tok te hát a hol na pért,
mert a hol nap majd ag gó dik ma gá -
ért: elég min den nap nak a ma ga ba -
ja.” (Mt 6,31–34)

Az egy ház is gyak ran el ve szí ti ezt
a sor ren det. Kö vet kez mé nye, hogy el -
ve szí tik a ke resz té nyek is az esz ka to -
lo gi kus lá tó ha tárt. Nem vár ják töb -
bé az Is ten or szá gá nak el sőbb sé gét,
ha nem az egy ház tól is csak a föl di élet
gond ja i nak meg ol dá sát vár ják. Krisz -
tus tól is csak a föl di élet re, a má ra vo -
nat ko zó re mény sé gek be tel je se dé sét
vár ják. Er ről mond ja az apos tol: „Ha
csak eb ben az élet ben re mény ke dünk
a Krisz tus ban, min den em ber nél
szá na lom ra mél tób bak va gyunk.”
(1Kor 15,19) Krisz tus ban ugyan is Is -
ten igaz sá gá nak az zal a több le té vel
szem be sü lünk, mely fel tá ma dá sa ál -
tal ve zet a má ból az em be ri ség új kor -
sza ká ba. A Szent lé lek ál tal el jö ven -
dő vi lág re mény sé gé ben ré sze sü lő hit
éle te meg szű nik ag gód ni a hol na pi
na pért. A tár sa dal mi vagy egyé ni, az
uni ver zá lis em be ri, vagy is a vi lág min -
den sé get is át fo gó kér dé sek kel a hol -
na pi nap Is te né be ve tett hit tel néz
szem be Krisz tus kö ve tő je. Ezért te -
kin ti a Krisz tus-név ál ar cá ba öl tö zött
em be ri igé nye ket és re mény sé ge ket
csu pán csal fa tév hit nek. Az el jö ven -
dő kor re mény sé gé ben ugyan is a je -
len élet is más ér té ke lést kap. Az el -

ső ren dű kér dés az egy ház evan gé li -
um hir de té sé ben, hogy meg nyí lik-e
Krisz tus or szá ga ne vé ben a lá tó ha tár
az el jö ven dő vi lág ra. A föl di élet re va -
ló le szű kí tés ugyan is nem az evan gé -
li um ból táp lál ko zik.

Az egy há zat sok szor vá dol ták az -
zal, hogy egy el jö ven dő élet áb rá já -
val kí sér li meg el von ni a fi gyel met az
em be ri ség föl di prob lé má i ról. Az
egy ház er re szó ló vá la sza gyak ran a
„si ke res front rö vi dí tés” mód sze ré re
em lé kez te tett. Meg kí sé rel te, hogy
az evan gé li um föl di elő nye i nek, tár -
sa dal mi si ke re i nek nyel vé vel vonz zon

ma gá hoz. Va ló já ban az evan gé li u mot
ha mi sí tot ta meg, vissza vo nu lást és
ve re sé get ál cá zott. Re mény sé get
szín lel „Krisz tus ban”, de úgy, hogy
ben ne a föl di, em be ri prob lé mák
meg ol dá sát ígér ge ti, mely re nincs
fel ha tal ma zá sa. Meg té vesz tő, ha még
az egy ház is el hi szi azt, hogy ne ki egy
jobb e vi lá got kell hir det nie. Vissza -
vo nul a kö zös em be ri fe le lős ség han -
goz ta tá sá val, és si ke rét szín le li e vi -
lág ha tal ma sa i val va ló szö vet sé gé ben.
Front szű kí té se nem ve szi fi gye lem -
be azt az élet ve szélyt, mellyel csak a
Krisz tus fel tá ma dá sá ról szó ló, el jö -
ven dő kor szak ha lál ból élet be ve ze -
tő lá tó ha tá ra tud szem be néz ni. Ez az
evan gé li um több le te, mely a hol na pi
nap gond ja i ra Is ten el jö ven dő kor sza -
ká nak igaz sá gá val tud csak fényt
vet ni.

A bűn eset utá ni em be ri ség nem
tud „az égi ma da rak és a me zei li li -
o mok” gond ta lan sá gá val bán ni a
föl di ja vak kal. Meg ren dült a gond vi -
se lő Te rem tő be ve tett hi té ben. Ke -
zé be ve szi a fe le lős sé get, és jó lé tét
ma ga akar ja biz to sí ta ni. El sőd le ges
gond já vá vált úgy annyi ra, hogy a föl -
di ja va kat he lye zi Is ten he lyé be. Ál -
do za tá vá vá lik az ön ma ga ál tal gyár -
tott bál vá nyok nak. „Akik pe dig meg
akar nak gaz da god ni, kí sér tés be meg
csap dá ba, sok esz te len és ká ros kí -
ván ság ba es nek, ame lyek az em be re -
ket pusz tu lás ba és rom lás ba dön tik.
Mert min den rossz nak gyö ke re a
pénz sze rel me, amely után só vá rog -
va egye sek el té ve lyed nek a hit től, és
sok fáj dal mat okoz nak ma guk nak.”
(1Tim 6,9–10)

Még azok is el fe led kez nek a bib li -
ai in tel mek ről, akik Krisz tus ta nít vá -
nya i nak kí ván ják ne vez ni ma gu kat.
Cse le ke de te ik in dí té ka ként idé zik
az em be ri fe le lős sé get a ve szély be ro -
ha nó vi lág ban. Csak a ve szély gyö ke -
rét nem akar ják lát ni az em ber bű -
nös sé gé ben. Még ha a ta nít vá nyok is
fi gyel men kí vül hagy ják a hol na pi nap
ol tal mát a bű nön és ha lá lon egye dül

di a dal mas Krisz tus kö zös sé gé ben,
ak kor ép pen az em be ri ség jö vő jé nek
egyet len le he tő sé gét szo rít ják hát tér -
be. Jé zus ugyan is nem „fe le lőt len”,
ami kor ta nít vá nya it olyan vi lág ba
kül di, ahol min den in gyen ka pott
aján dék, me lyet ugyan csak in gyen le -
het to vább ad ni. Mind ezt per sze Is -
ten ural má nak kö zel sé gét hir det ve:
„Men je tek el, és hir des sé tek: el kö ze lí -
tett a mennyek or szá ga! Gyó gyít sa tok
meg be te ge ket, tá massza tok fel ha lot -
ta kat, tisz tít sa tok meg lep rá so kat,
űz ze tek ki ör dö gö ket. In gyen kap tá -
tok, in gyen ad já tok.” (Mt 10,7–8) Fe -

le lőt le nül azok cse lek sze nek, aki ket
„az élet gond ja és a gaz dag ság csá bí -
tá sa” ra gad meg. Az egy ház zal is
meg tör tén het, nem csak egyé nek kel
vagy a tár sa da lom mal. Így fojt ják el
az evan gé li um igé jét (Mt 13,22). Is ten
ural má nak hí vá sát el há rít ják a föl di
gon dok mi att, ezért nem vál nak ven -
dé gek ké (lásd a nagy va cso rá ról szó -
ló pél dá za tot, Lk 14,15–24). Ta lán
nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy nap ja -
ink ban meg le pő ro kon szen vet érez -
nek még ke resz té nyek is azok  iránt,
akik ki men tet ték ma gu kat a meg hí -
vás el fo ga dá sa he lyett. El ső a hol na -
pi nap gond ja az egy ház ban is? Csak
be kell he lyet te sí te nünk az evan gé -
li um „kí ná la tát” az em be ri ség ín sé -
gé vel el fog lalt egy há zi fó ru mo kon is,
hogy fel fe dez zük azt az ér de kelt sé get,
mely Is ten or szá gát nem en ge di el ső
hely re.

Is ten or szá gát és igaz sá gát nem le -
het a föl di élet ről, a hol na pi nap ról
va ló gon dos ko dás igaz sá gos sá gá val
be he lyet te sí te ni. Az ilyen „szo ci á lis
evan gé li um” és „po li ti kai fe le lős ség”
az egy ház ban csak is Krisz tus evan -
gé li u má nak meg ha mi sí tá sát ered -
mé nye zi. Nem szá mol ko mo lyan az -
zal, hogy a bűn pusz tí tó ha tal mát ho -
gyan le he tett meg tör ni az em ber ré
lett Krisz tus ha lá la és fel tá ma dá sa ál -
tal. Ezért „ke res sé tek elő ször az ő or -
szá gát és igaz sá gát”! Jé zus nem azért
jött a vi lág ba, hogy annak fej lő dé sét
egyen ges se, és az em be ri ség ön meg -
elé ge dett jó lét ben él hes sen. Ahol ez
ke rül elő tér be, ott meg tö rik Is ten
ural má nak és igaz sá gá nak el sőbb sé -
ge, és Krisz tust el uta sít ják mint a hit -
ből fa ka dó új élet pél da ké pét. He lyét
em ber fa rag ta bál vá nyok fog lal ják el.
Az em be ri jó lét tár sa dal ma vá lik
olyan kö ve ten dő pél dá vá, mely no ha
még messze le het a cél tól, de csal -
étek ként jó szol gá la tot te het. Nem
cso da, hogy a jó lét bál vá nyai kár ho -
zat ba ve ze tik ma gát azt a föl di éle tet,
me lyet egy tév hit el kép ze lé se sze rint
meg akar ná nak men te ni: „Mert so kan
jár nak más kép pen: ezek ről sok szor
mond tam nek tek, most pe dig sír va is
mon dom, hogy ők a Krisz tus ke reszt -
jé nek el len sé gei; az ő vé gük kár ho zat,
a ha suk az is te nük, és az zal di csek -
sze nek, ami gya lá za tuk, mert föl di
dol gok ra tö rek sze nek.” (Fil 3,18)

A bál vá nyok min dig új ne ve ket
kap nak, ne hogy túl sá go san pri mi tí -
vek nek tűn je nek. Tu do mány és fi lo -
zó fia, időn ként a teo ló gia alá tá masz -
tá sá val, igyek szik a mo dern vi lág
bál vá nya it szín gaz da gab ban ki dol -
goz va az em be ri ség szá má ra ro kon -
szen ves sé ten ni. Az egy ház tra gé di -
á ja, hogy még a leg ra gyo góbb eti kai
esz mék is be fu ra kod hat nak az evan -
gé li um he lyé be, és fél re ve zet he tik
azo kat, akik Krisz tus kö ve té sé ben kí -
ván nak jár ni. Er köl csi tel je sít mé -
nyek a tár sa dal mi élet ben olyan von -
zók ká le het nek, hogy mo dern bál vá -
nyok ká mi nő sül nek. A hit ből fa ka dó
élet he lyét a hol na pi nap gond ja i nak
ál mo do zó utó pi á ja fog lal ja el. Az el -
jö ven dő élet ki esik a kép ből, s csak a
je len élet tö ké le te sí té se tű nik a „ke -
resz tény hit” fe le lős sé gé nek. Ez a
gyö ke re az el vi lá gi a so dott ke resz tény -
ség prob lé má já nak. Nem Is ten né pé -
nek „hol nap já ban”, az örök szom bat
nyu gal má ban él, ha nem a „má ban”,
me lyet hol nap tö ké le te sít ve él vez ni
akar. Az „új ég és új föld” így tű nik el
az el vi lá gi a so dás ered mé nye ként a
lát ha tár ról.

g Vaj ta Vil mos

For rás: Vaj ta Vil mos: A hit ből fa ka -
dó élet – Teo ló gi ai me di tá ció. Evan -
gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 1990.
Ára: 200 fo rint.

A hol na pi nap gond ja
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Kle o pás és név te len tár sa, a két em -
mau si ta nít vány jó is me rő se ink. Nem
csak azért, mert hús vét kor hal la ni
szok tuk a tör té ne tü ket. Sok kal in kább
azért, mert ro kon lel kű ek va gyunk ve -
lük. Ma gunk ra is me rünk ben nük. A
csüg ge dők! Két re ményt vesz tett ván -
dor, tel ve szo mo rú ság gal, bá nat tal.
Van-e még va la mi, ami job ban föl kel -
te né a szim pá ti án kat? Hi szen ezek
va gyunk mi, min dig új ra ilye nek.
Nem min dig va gyunk hi tet le nek,
ta lán csak rit kán áru ló Krisz tus-ta -
ga dók, még rit káb ban har sá nyan
ver sen gők, tü le ke dők, de saj nos csüg -
ge dők mind un ta lan.

Mi tet te a két ta nít ványt csüg ge -
teg gé? El vesz tet ték az ő Uru kat!
Pe dig min den re mény sé gü ket őbe -
lé ve tet ték. Nem cse kély re mény sé -
gü ket. „Mi ab ban re mény ked tünk –
mond ják –, hogy ő fog ja meg vál ta -
ni Iz rá elt.” A mes si á si or szág el jö ve -
te lét vár ták, mely ben Jé zus a Ki rály.
A bűn től va ló meg vál tás bol dog
ide jét, mely ről annyit jö ven döl tek a
pró fé ták. S mily ala pos nak, jo gos -
nak lát szott ez a re mény sé gük, hi -
szen a ná zá re ti Jé zus kö rül ha tal mas
ese mé nyek tör tén tek. Be széd ben
és tet tek ben is te ni telj ha ta lom ról
tett ta nú sá got. Az egész nép be lé ve -
tet te re mény sé gét. De mily ször nyű
a csa ló dá suk: erő seb bek nek bi zo -
nyul tak el len sé gei, a fő pa pok és fő -
em be rek. Meg fe szí tet ték. S ez zel
nincs to vább!

Har mad nap ja már, hogy a tra gé dia
be kö vet ke zett. Igen je len tős ez a
szó: har mad nap ja. Az ak ko ri hi e de -
lem sze rint a lé lek há rom na pig tar -
tóz ko dott a meg halt tes te kö rül. Ad -
dig még volt re mény a holt fel tá ma -
dá sá ra. Ha ez az idő le telt, ak kor vég -
leg meg sem mi sült az új ra éle dés re -

mé nye. (Gon dol junk Lá zár fel tá -
masz tá sá nak tör té ne té ben ar ra a
nem vé let le nül han goz ta tott meg ál -
la pí tás ra, hogy „már négy nap ja”
van a sír ban! – Jn 11,17) Így ke se reg -
nek hát: ma már har ma dik nap ja.
Hal lot ták ugyan ők is az asszo nyok
hoz ta hírt: nem ta lál ták a tes tét a sír -
ban, és an gya lok je len tek meg, hir det -
vén, hogy ő él. De nem tud nak hi telt
ad ni e hír nek. El kép zel he tet len szá -
muk ra, hogy na pok óta nem je lent -
ke zett az Élő meg szo mo ro dott ta nít -
vá nyai vi gasz ta lá sá ra. Le he tet len,
hogy ma gá ra hagy ja a bán kó dók ki -
csiny se re gét. Nem ilyen nek is mer -
ték meg Jé zu su kat. Ha él ne, bi zo nyo -
san fel ke res te vol na már őket.

Lám, mi lyen szim pa ti kus csüg ge -
dők ezek az em mau si ak. Csüg ge dé -

sük mö gött is ott si mul a Jé zus irán ti
tisz te let, sze re tet.

Nem hi tet le nek ők, mint Ka ja fás,
He ró des vagy a nép go nosz ve ze tői.
Jé zus sem fed di őket az zal, hogy „ti
hi tet le nek”, csak azt mond ja: „Ó, ti
bal gák!” Bal gák, ér tet le nek, rest szí -
vű ek. Per sze az is elég sú lyos bűn, ha
egy ta nít vány (!) ér tet len és rest szí -
vű. Mi se men te ges sük ma gun kat, ha
be le es tünk. Szo mo rú, hogy Jé zus
iránt va ló tisz te le tünk, sze re te tünk
mel lett is erőt ve het raj tunk a csüg -
ge dés, a csa ló dott ság. S min den csa -
ló dá sok közt is a leg ke ser ve sebb a Jé -
zus Krisz tus ban va ló csa ló dás ér zé -
se. Bor zasz tó em be rek ben vagy ön -
ma gunk ban csa lód ni, de iszo nyúbb
Is ten ben s az ő Fi á ban csa lód ni. Há -
nyód ni a be lé ve tett hit és a ben ne va -
ló csa ló dás part jai közt! Nem ér te ni
Is ten cse lek vé sét az éle tünk ben. Föl
nem fog ni: ha él az Úr, mi ért nem se -
gít, gyó gyít, mi ért nem ád sza ba dí -
tást eb ből vagy ab ból? Ho gyan bír ja
az élő Úr el vi sel ni övé i nek a bán kó -
dá sát, ve re sé gét? Va jon nem ő ma ga
fe le lős-e azért, hogy so kan csa lód nak
ben ne, meg bot rán koz nak, s vé gül is
oda hagy ják?

Is me ret len előt ted ez a lel ki ál la pot?
De hogy is me ret len. Is mer jük ezt a
gyöt rel met mind nyá jan. Ilyen kor fi -
zi ka i lag is el hagy az erőnk, össze ros -
ka dunk, a szí vünk tap ló vá vá lik,
meg res tül. Szin te iri gyel ni le het
ilyen kor a „bi zo nyo san” hi tet le ne ket,
kik hi tet len sé gük ben csu pa ha tá ro -
zott sá got árul nak el. Van-e na gyobb
nyo mo rú ság a ke resz tény em ber
szá má ra, mint az, ami kor a bi zony -
ta lan ság ár ká ba zu han? Nem te szik-
e az ilyen órák hi á ba va ló vá az egész
múl tat, a Jé zus sal együtt el töl tött
időt? Egy ide gen nyel vű mon dást

igyek szem hí ven le for dí ta ni ek kép -
pen: „Sen ki ben sincs több hit, mint
amennyit a hir te len szük ség ín ség
ide jén elő tud pa ran csol ni.” Ha ez
igaz, ak kor ín sé günk órá ján va ló
csüg ge dé sünk, szo mo rú sá gunk el -
árul ja, hogy a ked ve zőbb lét órá in va -
ló hi tünk nem volt iga zi hit. Ta lán
még sem ez a tel jes igaz ság.

De akár mint van is, a leg fon to sabb
még is csak az, hogy Jé zus nem hagy -
ja ma gá ra a csüg ge dő ket, ide jén meg -
je le nik, és erőt önt be lé jük! Le gyen az
em mau si ta nít vá nyok tör té ne te is
ezért ked ves ne künk. Vagy is nem
azért, mert mi is na gyon ha son lí tunk
ah hoz a ket tő höz, ha nem azért, amit
Jé zus tesz ve lünk!

Mel lé jük sze gő dik az úton, de
nem is me rik fel mind járt. Lá tá su kat

mint ha va la mi „aka dá lyoz ta” vol na –
ol vas suk. Úgy ért sük ezt, hogy csak
Is ten nyit hat ja meg va la ki nek a sze -
mét ar ra, hogy a fel tá ma dott, új
test ben já ró Jé zus Krisz tust fel is -
mer je? De mi ért nem nyi tot ta meg
mind járt Is ten a sze mü ket? Kö zel jár -
ha tunk az igaz ság hoz, ha itt is ész be
vesszük: csak a hit sze mei lát hat ják
meg Is ten út ja it, aka ra tát, di cső sé gét.
A hit sze mei, nem pe dig a re mény -
vesz tett csüg ge dé sé, csa ló dá sé.

Ezért igyek szik Jé zus hit re gyúj ta -
ni őket. „Ó, ti bal gák! Mi lyen rest a szí -
ve tek ar ra, hogy mind azt el higgyé tek,
amit meg mond tak a pró fé ták!” Jé zus
nem mu tat ja meg ma gát erő nek ere -
jé vel, előbb a hi tün ket éb resz ti. S ha
az fel éb redt, ak kor men ten elő ké szít -
te tett an nak a le he tő sé ge, hogy új ra
tel jes kö zel sé gé vel és kö zös sé gé vel
meg aján dé koz zon min ket. Csüg ge dé -
sünk órá in so ha se cso dát kér jünk, ha -
nem hi tet! Leg elő ször is hi tet.

De ho gyan tá maszt Jé zus hi tet?
Ma gya ráz za az Írá so kat! Mó zes től
kezd ve a pró fé ták mind azt hir det ték,
hogy Is ten Fi á nak szen ve dé sen ál tal
kell be men ni az ő di cső sé gé be. Mi -
ért csüg ged tek el, ami kor ez a szen -
ve dés be kö vet ke zett, ép pen ez volt az
út ja di cső ség be emel te té sé nek? Le -
he tet len, hogy ezek a ta nít vá nyok
annyi ra „írás tu dat la nok” let tek vol -
na, hogy ezek ről a pró fé tai igék ről
még so ha sem hal lot tak. Csak hogy el -
fe led ték őket a csüg ge dés ide jén.
Kel lett jön nie va la ki nek, aki élő szó -
val fel ele ve nít se ne kik.

Az óta is az Írá sok, a bib li ai szö ve -
gek az élő szó val va ló hir de tés, vagy -
is az ige hir de tés ré vén vál nak Is ten -
nek hi tet tá masz tó be szé dé vé. „A hit
hal lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz -
tus be szé de ál tal.” (Róm 10,17) Ha hit -

re akarsz jut ni csüg ge teg bi zony ta lan -
sá god ban, ke zed be kell ven ned Bib -
li á dat, és ke res ned kell a Krisz tus ról
szó ló ta nú ság té telt, a ró la va ló be szél -
ge tést, a temp lo mi vagy egyéb ige ma -
gya rá zást. A Bib lia ol va sá sa ön ma gá -
ban rend sze rint nem elég. Az pe dig
bi zo nyo san elég te len, ha ki sem nyi -
tod a köny vet. 

Egy mo dern teo ló gus kis sé me ré -
szen, de ta nul sá go san a bib lia ol va sást
a táp lál ko zás sza bá lya i val vi lá gí tot -
ta meg. A Bib li át esze rint „en ni”
kell. Elő ször is: ele get kell be lő le en -
nünk. Aki ke ve set ol vas sa, rosszul
táp lált lesz lel ki ér te lem ben. Nem
cso da az után, ha a ter hek alatt erő -
te le nül össze ros kad. Vi szont má -
sod szor: fe let tébb so kat sem ta ná csos
en ni be lő le. Akad hat nak ugyan is

bib lia ol va sók, akik be té ve tud nak
min den igét, min dent be nyel nek,
de ép pen ezért sem mit sem tar ta nak
meg iga zi tar tal má ból, mert nem
rág ták meg, nem emész tet ték meg.
Is me rik pél dá ul a pró fé tai írá so kat is,
me lyek ar ról ta nús kod nak, hogy a
szen ve dé sen át visz az út a di cső ség -
be, az üd vös ség be, még is, ami kor el -
kö vet ke zik a szen ve dés vagy pró ba -
té tel órá ja sa ját éle tük ben, egy szer -
re ér tet le nek ké vál nak, tap ló szí vű ek -
ké, s kép te le nek fel fog ni a dol go kat.

Hogy bib lia ol va sá sunk tév út ra ne
ke rül jön, fel tét le nül szük sé günk van
az élő szó val hang zó ige hir de tés re! A
hit hal lás ból van, az ige hir de tés hall -
ga tá sá ból. Nem meg gon do lan dó tény,
hogy Jé zus nem írt, ha nem pré di kált?
Apos to lo kat kül dött ki hír nö ki fel -
adat tal. Az úgy ne ve zett Di da che, a ti -
zen két apos tol ta ní tá sa, mely köz vet -
le nül az új szö vet sé gi ira tok után ke -
let ke zett, s ke vés hí ján be ke rült a ká -
non ba, így ír: „Éj jel és nap pal em lé -
kez zél ar ra, aki szól ja ne ked Is ten igé -
jét; tisz teld őt, mint az Urat, mert
ahol az Úr nak igé jét szól ják, ott van
az Úr.” Pa pi as, a má so dik szá zad ban
élt hi e ra po li si püs pök így vall: „Én
nem me rí tet tem annyi ál dást köny -
vek ből, mint élő sze mé lyek sza va i ból.”

Lu ther sze rint a Bib lia ke gyel mi
esz köz, nem a De us di xit ok má nya,
ha nem a De us lo qu ens esz kö ze. Me -
rész nek lát szik, hogy esz köz nek ne -
ve zi csu pán, de azt akar ja ki fe jez ni,
hogy a most be szé lő Is ten hasz nál ja
fel az ol va sá sát; nem an nak írás ban
rög zí té se, hogy va la mi kor mit mon -
dott az Úr. Sőt odá ig megy el Lu ther,
hogy az írott ige sze re pe el ső sor ban
ne ga tív: véd a té vely gé sek től. A Krisz -
tus-hit tá masz tá sa mi att po zi tív fel -
adat el ső sor ban a szó be li hir de té sé.
S ezt ép pen ő mond ja, aki re for má -
to ri mun ká já nak egyik fő fel ada tát
ab ban lát ta, hogy a nép nyel vé re le -
for dít sa a Bib li át, és kéz be ad ja min -
den ke resz tyén nek, a leg egy sze rűbb
hí vek nek is. Több meg be csü lés sel
kel le ne ven ni ök a mai ke resz tyé -
nek nek nem csak a Bib lia ol va sá sát,
ha nem az ige hir de tés hall ga tá sát is!
Más egyéb is föl eme lő han gu la tot ad -
hat, pél dá ul a mu zsi ka, de hi tet csak
az ige ad hat!

Vissza tér ve az em mau si tör té net -
re: még va la mi re ügyel jünk. Jé zus le -
ült asz ta luk hoz. Ger je de zett a szí vük
már az Írá sok ma gya rá zá sa kor, de
még nem nyi lat koz tak meg a sze me -
ik. Csak ak kor tör tént meg ez, ami -
kor Jé zus meg tör te a ke nye ret, és
ne kik ad ta. Ek kor nyílt meg a sze -
mük, és is mer ték fel Jé zust. Rög tön
em lé kez tek az utol só va cso rá ra, a ke -
nyér re és a bor ra, ame lyet Jé zus ki -
osz tott, és el ren del te az úr va cso ra
gya kor lá sát övé i nek. Em maus ban
Jé zus a ke nyér meg tö ré se után el tűnt
a két ta nít vány sze me elől. De az úr -
va cso ra vé te lé nek gya kor lá sa kez det -
től meg ma radt a gyü le ke ze tek ben
min de nütt.

Ha ger je de zik a szí vünk az ige
hall ga tá sa kor, tá ma dó ban a hi tünk,
mi ért nem lé pünk oda gyak rab ban az
ol tár hoz, hogy ré sze sül jünk az úr va -
cso ra aján dé ká ban? Nem ad mást,
mint az ige, de meg pe csé te li, bi zo -
nyos sá te szi a ke gye lem ről hal lot ta -
kat. Föl áll va az ol tár lép cső jé ről
csüg ge dők ből olya nok le szünk, mint
akik új erő re kap tak. Amint Ézsa i ás -
nál ol vas suk: erőnk meg újul, és
szárny ra ke lünk, mint a sa sok (Ézs
40,31).

g Scholz Lász ló

For rás: Scholz Lász ló: Jé zus sal egy
asz tal nál. Evan gé li kus Saj tó osz tály,
Bu da pest, 1992. Ára 100 fo rint. 

Erőt önt a csüg ge dők be

„Ha te hát ál do za ti aján dé ko dat az ol -
tár ra vi szed, és ott jut eszed be, hogy
atyád fi á nak va la mi pa na sza van el -
le ned…” (Mt 5,23)

Iz gal mas do log len ne vé gig ku tat ni a
ko po nyá in kat, mi előtt is ten tisz te -
let re in dul nánk: mi lyen gon do la tok
van nak ben nünk? Van, akit az iz gat,
el éri-e még a vil la most vagy az au tó -
buszt. Az utol só ne gyed óra ta lán
szor gal mas mun ká val te lik el, hogy
mi re ha za é rünk, min den rend ben le -
gyen az ebéd hez. Le het, hogy ven dé -
günk van, s tű kön ül ve vár juk, el -
megy-e, mi re meg kon dul a ha rang -
szó. Ta lán fél re tett fo rint ja in kat szá -
mol juk, ame lye ket ado mány ként vi -
szünk ma gunk kal or go na ja ví tás ra,
temp lom re no vá lás ra. Az is le het,
hogy so kat ad va kül ső meg je le né -
sünk re, az a né hány perc a tü kör előtt
te lik el. A ru ha, az arc szín és a fri zu -
ra kö zött bi zony nem min dig könnyű
össz han got te rem te ni. Vagy ép pen
ar ra gon do lunk, most leg alább lesz
más fél óra nyu gal munk? Vagy ar ra,
mi lyen lesz pa punk leg újabb pré di -
ká ci ó ja?

De ki gon dol ar ra, hogy az el múlt
hét nek mennyi vét két, ter hét visszük
ma gunk kal a temp lom pa dok ba? Ki -
nek jut eszé be, hogy apám, lá nyom,
ba rá tom vagy a mun ka tár sam ne hez -
tel rám? Egy ál ta lán ki nek jut eszé be
is ten tisz te let előtt, hogy most az elé
az Is ten elé ál lunk, aki nek egész éle -
tünk kel fe le lő sek va gyunk? Hogy az
is ten tisz te let a bűn val lá sok és fel ol -
do zá sok órá ja? Szent fo ga dá sok, új el -
ha tá ro zá sok, új em ber szü le té sé nek
ál dott ide je? Imád koz tunk-e már
egy szer is, hogy ne künk ez le gyen?

„Men je tek, és ta nul já tok meg, mit
je lent ez: ir gal mas sá got aka rok és
nem ál do za tot.” (Mt 9,13)

g Csiz ma zia Sán dor

For rás: Csiz ma zia Sán dor: Le hul ló
ál ar cok – A He gyi be széd. Má so dik,
át dol go zott ki adás. Evan gé li kus Saj -
tó osz tály, Bu da pest, 2000. Ára: 400
fo rint.

Ki nek jut
eszé be?
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b A cím há rom sza va lé pé se ket
je löl: há rom olyan lé pést, ame -
lyek ré vén fel is mer het jük az erő -
szak el le ni küz de lem, az ak tív
erő szak men tes el len ál lás le he tő -
sé ge it, és el mé lyít het jük kö zös -
sé ge ink ben, vé gig a Du na part -
ján, a bé ke kul tú rá ját. Lát ni, ér -
te ni, ten ni – ha a sza vak kez dő -
be tű it össze ol vas suk, a lét szót
kap juk; lát ni, ér te ni és ten ni te -
hát az éle tet erő sí ti kö zöt tünk, az
élet re ve zet. Gya ko rol juk eze ket
a lé pé se ket most egy kép ze let be li
Du na-par ti sé ta ke re té ben.
Utunk  nak négy ál lo má sa lesz.

Az el ső ál lo más a Sza bad ság híd lá -
bá nál ta lál ha tó. A híd pes ti híd fő jé -
nél már vány táb la em lé kez tet egy
1944. de cem ber 27-én tör tént ese -
mény re. Az nap a nyi la sok kö rül zár -
tak egy mun kás nő ott hont, ame lyet
egy ka to li kus női szer ze tes rend, a
Szo ci á lis Test vé rek Tár sa sá ga tar tott
fenn. A szo ci á lis test vé rek ki vet ték a
ré szü ket a zsi dó ül dö zöt tek me ne kí -
té sé ből, bu da pes ti és vi dé ki há za ik te -
le vol tak ha mis pa pí rok kal fel sze relt
rej tőz kö dők kel. A Bok ré ta úti mun -
kás nő ott hon ban a nyi la sok négy
gya nús sze mélyt, va la mint egy hit ok -
ta tó nőt vet tek őri zet be. 

Sal ka há zi Sá ra, az ott hon ve ze tő -
je ép pen nem tar tóz ko dott a ház ban,
csak vég szó ra ér ke zett meg. El rej tőz -
he tett vol na, de nem tet te. Mint az
ott hon fe le lős ve ze tő jét őt is el hur -
col ták, és egy szem ta nú sze rint még
az nap es te mind a ha tu kat – me zí te -
len re vet kőz tet ve – a je ges Du ná ba
lőt ték. A ki vég zés előt ti perc ben Sá -
ra nő vér gyil ko sai fe lé for dul va le tér -
de pelt, és ég re emelt te kin tet tel nagy
ke resz tet ve tett ma gá ra – így ér te a
ha lál. Sal ka há zi Sá rát 2006. szep tem -
ber 17-én, az erő szak le küz dé sé nek
szen telt év ti zed kö ze pén a ka to li kus
egy ház bol dog gá avat ta – ez zel is
szol gál ja an nak az em lé két, hogy a
gyil kos erő szak nak hit tel és bá tor ság -
gal el len le he tett áll ni.

Er re az em lé kez te tés re rá is szo ru -
lunk, hi szen szá munk ra, akik Ma -
gyar or szág kö ze pén, a las san és szé -
le sen höm pöly gő Du na mel lett élünk,
egy ál ta lán nem ter mé sze tes, hogy
em lé kez ni aka runk. Túl sok a seb, és
túl sá go san mar do só a szé gyen, túl ke -
vés a hí vő és bá tor el len ál lás ta pasz -
ta la ta, még en nél is ke ve sebb a si ke -
res el len ál lás él mé nye, na gyon ke ve -
sen vol tak a Sal ka há zi Sá rák és a
Szteh lo Gá bo rok. A mér leg má sik ser -
pe nyő jét mély re le húz zák a nyo -
masz tó él mé nyek, a ve re sé gek, a
bru tá lis el nyo más el szen ve dé se, a
zsa ro lá sok, a ma ni pu lá ci ók, az el hall -
ga tá sok, a cser ben ha gyá sok. Ta lán
már az anya tej jel szív tuk ma gunk ba
a „mondd meg az iga zat, be tö rik a fe -
jed” és a „ne szólj szám, nem fáj fe -
jem” ké tes ér té kű böl cses sé ge it. Meg -
ta nul tunk rej tőz köd ni, de meg ta -
nul tuk azt is, hogy ne lás suk meg, ami
a sze münk előtt van. Mint a pél dá zat -
be li pap és lé vi ta, akik rá néz tek
ugyan a fél holt ra vert em ber re fél -
úton Je ru zsá lem és Je ri kó kö zött,
még sem lát ták meg ben ne azt a fe le -
ba rá tot, aki nek a se gít sé gük re lett vol -
na szük sé ge.

Du na-par ti sé tán kat a Sza bad ság
híd lá bá tól dél fe lé foly tat juk, és
meg ér ke zünk a má so dik ál lo más -
hoz, a Nem ze ti Szín ház hoz, ahol
egy kor társ szín da ra bot né zünk meg.
A da rab cí me: Egy szer élünk, avagy
a ten ger azon túl tű nik sem mi ség be –

szi por ká zó, szó ra koz ta tó szín já ték,
ugyan ak kor kí mé let le nül tisz ta tük -
röt ál lít elénk. A da rab meg tör tént
ese mé nyen alap szik: 1946-ban Szi bé -
ri á ba hur col nak egy vi dé ki szín tár su -
la tot, amely a Já nos vi tézt ad ja elő.
Ami kor, a mű sze rint, az élet ben ma -
radt fog lyok – a ha lot ta ik em lé ké vel
együtt – cso dá val ha tá ros mó don
vissza tér nek a Gu la gról a fa lu juk ba,
az zal szem be sül nek, hogy az ott -
hon ma ra dot tak azt kí ván ják, ne be -
szél je nek ar ról, amin ke resz tül men -
tek. Hadd idéz zek szó sze rint egy rö -
vid be szél ge tést a da rab vé gé ről.
Négy sze rep lő szó lal meg: két ha za -
té rő, Im re és Já nos, akik mind ket ten
ját szot ták Ku ko ri ca Jan csi sze re pét,
és két ott hon ma ra dott, Ilon, aki
ere de ti leg Ilus ka volt, va la mint fér -
je, aki a cse lek mény min den for du -
la ta so rán a gát lás ta lan go noszt tes -
te sí tet te meg.

Ilon kez di a be szél ge tést:
– A leg jobb lesz, ha úgy tesz tek, és

mi is úgy, mint ha mi sem tör tént vol -
na, vagy mond juk sem mi… Ne künk
is jobb lesz így, és…

– És még ki nek? (– kér de zi Im re.)
– És ne künk is (– erő sí ti meg Ilon

fér je.)
– De ak kor mi van? (– kap cso ló dik

be a be szél ge tés be Já nos.)
– Mi kor, Jan csi? (– kér de zi Ilon.)
– Ak kor, ha nincs sem mi!
– Nincs, Jan csi, nincs! Mi ért, van?

Mi nek ezt foly ton föl boly gat ni, Já nos?

Nincs sem mi, nem lá tok, nem hal lok,
nem be szé lek. Ha a szín da rab el ér te
ben nünk, hogy mé lyen át érez zük a
nem lá tás és a há rí tás tra gi ko mé di á -
ját, for dul junk vissza a Du na-par ton,
s in dul junk egy még hosszabb sé tá -
ra, el hagy va a Pe tő fi hi dat, a Sza bad -
ság hi dat, az Er zsé bet hi dat és a
Lánc hi dat is, majd áll junk meg Jó zsef
At ti la szob ra mel lett. Az érc te kin tet
a Du nát né zi, aho gyan egy kor a köl -
tő néz te a ra ko dó part al só kö vén ül -
ve, ho gyan úszik el a dinnye héj, s ha
elég so ká ig néz zük a Du nát, bi zo nyá -
ra eszünk be jut, amit an nak ide jén
meg ta nul tunk tő le, ha nem is az
egész vers, leg alább a vé ge:

…Én dol goz ni aka rok. Ele gen dő
harc, hogy a mul tat be kell val la ni.
A Du ná nak, mely mult, je len s jö ven dő,
egy mást öle lik lágy hul lá mai.
A har cot, ame lyet őse ink viv tak,
bé ké vé old ja az em lé ke zés
s ren dez ni vég re kö zös dol ga in kat,
ez a mi mun kánk; és nem is ke vés.

Ezt a mun kát mi itt, a Du na part ján
még min dig nem vé gez tük el; né ha
el kezd jük, az után meg ije dünk, meg -
ál lunk, s csak re mél jük, hogy egy szer
majd, ta lán al kal ma sabb idő ben, új -
ra el fog juk kez de ni. De mi től al kal -
mas az idő? 

Du na-par ti sé tánk nak ed dig há -
rom ál lo má sa volt: Sal ka há zi Sá ra
em lék táb lá ja, a Nem ze ti Szín ház és
Jó zsef At ti la szob ra; hát ra van még a
ne gye dik, az utol só ál lo más. Ép pen
csak meg kell ke rül nünk a Par la ment
épü le tét, hogy meg ér kez zünk Bi bó
Ist ván mell szob rá hoz, és fel idéz zük
an nak a fe le lős ke resz tény nek a mun -
kás sá gát, aki ta lán a leg in kább meg -
ra gad ha tó mó don él te elénk „a lát ni,
ér te ni és ten ni” élet for má ló ere jét.
Mind ezt pe dig ko ránt sem al kal mas
idő ben tet te: olyan év ti ze dek ben,
ami kor a ma gyar nép, más kö zép-eu -
ró pai né pek kel együtt, az egyik ször -
nyű ség ből a má sik ször nyű ség be
tán tor gott, pró bás hely ze te ket te -
remt ve a leg job bak nak és a leg erő seb -
bek nek is.

Bi bó tu dós ként és köz éle ti em ber -
ként szem be né zett a kö zép-eu ró pai

kis né pek, kö zöt tük a ma gyar nép
ne héz tör té nel mé ből adó dó tor zu -
lá sok kal, meg ke res te és meg mu tat -
ta az oko kat, de nem állt meg a di -
ag nó zis nál, ha nem igye ke zett meg -
fo gal maz ni a te rá pi át is. „Kö zös
dol ga ink” meg kö ze lí té sét ná la az
jel lem zi, hogy egy szer re szi go rú,
meg ér tő és bá to rí tó. A kép, ame lyet
meg mu tat ró lunk, nem szé pí ti a
va ló sá got, meg mu tat ja, mi lyen esen -
dő ek va gyunk, az el be szé lés még sem
ítél ke ző és szá mon ké rő, el len ke ző -
leg, azt is ki eme li, hogy mi lyen le he -
tő sé gek szunnyad nak ben nünk,
ame lyek, ha hin nénk ben nük, fel ké -
szít het né nek ben nün ket az erő -
szak kal szem be ni ak tív, de erő szak
nél kü li el len ál lás ra.

Ezt a hi tet Bi bó ban a ná zá re ti Jé -
zus éb resz tet te fel, aki nek az erő sza -
kon győz tes sze líd sé gét le nyű gö ző -
nek ta lál ta, és aki nek ke reszt ha lá lát
is úgy ér tet te, hogy az „a bé kes sé ges
tű rés vi lá got meg győ ző ere jét il -
luszt rál ja”. Bi bó né hány mon dat ban
meg ra gad ta azt, amit utá na tu dós
teo ló gu sok ala pos köny vek ben fej tet -
tek ki: Jé zus tu da to san ar ra ne vel te
a ta nít vá nya it, hogy áll ja nak el len az
erő szak nak, de úgy, hogy köz ben ők
ma guk ne vál ja nak erő sza kos sá. Bi -
bó sze rint Jé zus nak „rend kí vül je len -
tős, szin te el fe lejt he tet len egy sze rű
mon da tai van nak a sze líd ség ha tal -
má ról, a ha rag hi á ba va ló sá gá ról, a
ha rag nak, az élet ha lál harc nak, az
ölés nek a bel ső ro kon sá gá ról és kár -
té kony sá gá ról, és ezek ről nem csak
mon da tai van nak, ha nem pél da -
gesz tu sai is. (…) Az ő gesz tu sai: aki
meg ütött az egyik ar co don, for dítsd
fe lé a má si kat is, egy ál ta lán nem egy
ügye fo gyott em ber nek a gesz tu sai,
el len ke ző leg, be le tar toz nak azok kö -
zé a le fegy ver ző gesz tu sok kö zé,
ame lyek előtt az ér tel met len ag -
resszió egy szer re rá jön a sa ját ér tel -
met len sé gé re.” 

Bi bó ész re vet te az evan gé li u mok -
ban, hogy Jé zus sze rint nemcsak az
táp lál ja az erő sza kot, ha az ál do zat
erő sza ko san vá la szol, s ez zel ma ga is
to vább épí ti az erő szak spi rál ját,
ha nem az is, ha passzí van be le tö rő -
dik az erő szak el szen ve dé sé be, hi -
szen ez zel iga zol ja, bá to rít ja az erő -
sza kos ko dót. Bi bó szin te ki mond ta,
amit utá na má sok ki fe je ző kép pé
dol goz tak ki, hogy Jé zus egy har ma -
dik utat mu ta tott azok nak a kö ve tő -
i nek, akik ku dar cot val lot tak az el -
ső és a má so dik út tal: az zal is, ha
bosszút áll tak az erő sza kos ko dón, ha
meg tor lás hoz fo lya mod tak, de az zal
is, ha ki tér tek, meg fu ta mod tak az
erő szak elől. A har ma dik út az ak tív
erő szak men tes el len ál lás út ja, ame -
lyet meg le het ta nul ni, amelyet sok
gya kor lat tal el le het sa já tí ta ni, amely -
nek a kö ve té sé re ta lán még az el len -
fe let, az erő sza kos ko dót is rá le het
be szél ni, hi szen ő is fel is mer he ti,
hogy nem csak győz te sek és vesz te -
sek él het nek egy más mel lett, ha nem
együtt gon dol ko dó és együtt cse lek -
vő test vé rek is.

Lát ni, ér te ni, ten ni: ezek a lé pé sek
ve zet het nek min ket is az élet fe lé. Rö -
vid Du na-par ti sé tánk sok ta nul ság -
gal szol gál hat: meg mu tat hat ja azt is,
hogy kik va gyunk, hogy hol élünk, de
azt is, hogy mi vé le he tünk, lá tó, ér tő,
cse lek vő, Jé zus kö ve té sé ben egy más -
ban is test vé re ket ta lá ló em be rek ként. 

Ad ja Is ten, hogy a Du nán va ló ban
bé ke hul lám vo nul has son le, a bé ke -
hul lám pe dig te gyen min ket késszé
a bé ke kul tú rá já nak el mé lyí té sé re!

Az írás az április 20-án, a Bé ke hul -
lámok a Dunán – Lefegyverző sze líd -
ség címmel rendezett bu da pes ti kon -
ferencián elhangzott elő adás szer kesz -
tett változata. A szerző evangélikus
teo lógus, a Bu da pest-Fasori Evan gé -
li kus Gim ná zi um iskola lel késze.

Lát ni, ér te ni, ten ni

b Ne hi vat koz zon az a ke resz tény -
ség re, aki gyű lö le tet szít em -
ber tár sai el len – mond ta a Hír -
szer ző nek áp ri lis 28-án Fa bi ny
Ta más. Az evan gé li kus püs pö -
köt az in ter ne tes por tál ar ról
kér dez te, mit kell az egy ház nak
ten nie ab ban a hely zet ben,
amely az or szág egyes te le pü lé -
se in ki ala kult. 

– Akik bár mi lyen gár da tag ja -
ként, bár mi lyen szél ső ség ne vé ben a
ke resz tény ség re hi vat koz nak, azok -
nak min dig azt üze nem: gon dol ják
már vé gig, hogy a gyű lö let kel tés be -
le fér-e a ke resz tény ség be! – mond ta
a Hír szer ző nek Fa bi ny Ta más. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház püs -
pö ke sze rint ugyan ak kor a tár sa dal -
mi nyo más is nagy: so kan fél nek,
nem ér zik ma gu kat biz ton ság ban, fő -
leg a kis te le pü lé se ken; „ezt a rossz ér -
zést lo va gol ják meg so kan, akik nek
sem mi sem drá ga, és rá adá sul még
egy ke resz tény sip kát is nyom nak a
za va ros ideo ló gi á ik te te jé be. Ez en -
gem mé lyen fel há bo rít.”

Ha son lót ta pasz tal ni ugyan ak kor
egyes új po gány ideo ló gi ák kö ve tői ré -
szé ről is, az egy há zak nak ezt ugyan -
úgy el kell uta sí ta ni uk, mint a ke resz -
tény ség ne vé ben vég zett gyű lö let kel -
tést. (Fa bi ny Ta más ez zel kap cso lat -
ban el mond ta, hogy ami kor leg -
utóbb a Du na Tv-ben er ről be szélt,
több fe nye ge tést és gya láz ko dó üze -
ne tet is ka pott.)

Meg gya lá zott nagy pén tek
– Én el ső kéz ből ta pasz ta lom a

prob lé má kat, mert az Észa ki Egy ház -
ke rü let tar to zik hoz zám, He ves,
Nóg rád, Sza bolcs, Bor sod, így na -

gyon so kat já rok sze gény fal vak ba, lá -
tom a sze gény sé get, lá tom, ahogy
idős em be rek fél nek. Ki kell mon da -
ni, hogy na gyon ko moly prob lé mák
van nak eze ken a he lye ken, sok a lo -
pás, a be tö rés, el vi szik még a per sely -
pénzt is gyak ran. Szó val ami most
Gyön gyös pa tán, Haj dú had há zon és
a töb bi te le pü lé sen tör té nik, az egy
va lós tár sa dal mi prob lé má ra adott
na gyon rossz vá lasz – kö zöl te a Hír -
szer ző vel a püs pök.

Sze rin te egy há zi szem pont ból az
volt a leg rosszabb a múlt pén te ken
tör tén tek ben, hogy ma gá nak a nagy -
pén tek nek a je len tő sé ge tűnt el, a
Gyön gyös pa tán tör tén tek mi att nem
le he tett mél tó mó don ün ne pel ni,
ami meg en ged he tet len.

Az egy ház fe le lős sé ge
Ar ra a kér dé sünk re, hogy az egy ház -
nak mi len ne a dol ga eb ben a hely zet -
ben, Fa bi ny Ta más úgy vá la szolt,
hogy min de nek előtt ki áll ni az ül dö zöt -
te kért, a gyen gé kért, és po zi tív üze ne -

te ket köz ve tí te ni a tár sa da lom fe lé, jó
pél dák kal elöl jár ni. Az evan gé li kus
egy ház en nek szel le mé ben szer ve -
zett is ten tisz te le tet a ta tár szent györ -
gyi gyil kos ság után Bu da pes ten a De -
ák té ri temp lom ban, ahová sok ro ma
is el jött. En nek fő üze ne te egy idé zet
volt a Ró mai le vél ből: „Ne győz zön le
té ged a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val.”

A po zi tív pél dák kal kap cso lat -
ban a püs pök ar ról be szélt, hogy
egy há za anya ott ho no kat tart fenn
Gö döl lőn és Nyír egy há zán, ezek
sok hát rá nyos hely ze tű ro ma nő nek
is me ne dé ket nyúj ta nak, akik nek
nem len ne se hol he lyük. „Volt olyan,
hogy egy anya se gít sé get kért tő lünk,
mert nem tu dott vol na ho va men -
ni a lá nyá val, majd az ott hon ban de -
rült ki, hogy a lány gyer me ket vár,
így ha ma ro san már há rom nem ze -
dék élt együtt” – em lít egy ese tet Fa -
bi ny Ta más.

A dán nép fő is ko lák min tá já ra a
hát rá nyos hely ze tű tér sé gek ben kép -
zé se ket szer vez nek fi a ta lok nak, ame -
lye ken sok ro ma is részt vesz, ezen -
kí vül az Egye sült Ál la mok ból sok ön -
kén tes ér ke zik hoz zá juk, akik ki fe je -
zet ten na gyon sze gény, ro mák lak ta
te le pü lé se ken sze ret né nek misszi ós
mun kát vé gez ni. „Per sze eb ben van
egy jó adag ro man ti ciz mus is a sze -
gény, tá vo li vi dé kek iránt” – mond -
ta a püs pök a Hír szer ző nek.

Anyák na pi ak ció
Az evan gé li kus egy ház ezen kí vül a je -
zsu i ta rend del, a gö rög ka to li ku sok -
kal és a re for má tu sok kal kö zö sen ro -
ma szak kol lé gi u mi há ló zat ki épí té sé -
be is kez dett. Így az evan gé li ku sok
Nyír egy há zán, a re for má tu sok Deb -
re cen ben, a gö rög ka to li ku sok Mis -
kol con, míg a je zsu i ták Bu da pes ten

mű köd tet nek ilyen in téz ményt. Öku -
me ni kus ak ci ó ról, ál lás fog la lás ról
nem tud Fa bi ny Ta más.

– Hang sú lyoz nunk kell, hogy ro -
mák és ma gya rok bé ké ben tud nak
egy más mel lett él ni, mint ahogy
egyéb ként ez tör té nik a kol lé gi u ma -
ink ban, anya ott ho na ink ban is. Ter mé -
sze tes, hogy együtt él nek, együtt dol -
goz nak. Nyír egy há zán mi mű köd -
tet jük a haj lék ta lan szál lót, ott pél dá -
ul dol go zik egy ro ma szo ci á lis mun -
kás, aki nem rég még ma ga is az ut cán
élt – mond ta Fa bi ny Ta más. – Per sze
eh hez az is kell, hogy ne her gel jék egy -
más el len őket – tet te hoz zá. 

En nek je gyé ben is szer vez nek az
evan gé li ku sok va sár nap ra anyák na -
pi ün nep sé get, aho vá ki lenc órá tól
vár nak min den kit, töb bek kö zött
sze ret nék ki rak ni az or szág leg na -
gyobb anyák na pi csok rát is. (A
május 1-jei eseményről lapunk első
oldalán emlékezünk meg. – A szerk.)

g Kó sa And rás
(For rás: hir szer zo.hu)

G YÖN G YÖS PA TA

„Ne a ke resz tény ség
nevében gyű löl köd je nek!”

g Dr. Csep re gi And rás
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Krisz tus mond ja: „Én va gyok a jó
pász tor. Az én ju ha im hall gat nak a
han gom ra, és én is me rem őket, ők pe -
dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet
adok ne kik.” (Jn 10,11.27–28)

Hús vét ün ne pe után a má so dik hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben a fel tá ma dott s élő Jé zus úgy áll elénk,
mint aki jó pász tor ként a ha lál ból örök élet re ve ze ti a ben ne hí vő ket. „Az Úr
az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK 683) „Krisz tus meg halt min -
den ki ért, hogy akik él nek, ez után ne ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki
ér tük meg halt és fel tá madt.” (2Kor 5,15; LK) Er re csak ak kor ké pe sek, ha ő
él ben nük (lásd Gal 2,20), és ben ső leg is me rik Uru kat (lásd Mt 11,27). Ám
e köl csö nös is me ret és a Fi ú ban az Atya em ber sze re te té nek meg/fel is me ré -
se azért le het sé ges, mert Jé zus ki je len ti ne künk sa ját lé nye tit kát: „Én va gyok
a jó pász tor, én is me rem az enyé i met, és az enyé im is mer nek en gem, aho gyan
az Atya is mer en gem, én is úgy is me rem az Atyát: és én éle te met adom a ju -
ho kért.” (Jn 10,14–15) A pász to rolt gyü le ke zet lé té nek ez a tit ka: „Mert olya -
nok vol ta tok, mint a té vely gő ju hok, de most meg tér te tek lel ke tek pász to rá -
hoz és gond vi se lő jé hez.” (1Pt 2,25) Dr. Lu ther sze rint ez így tör té nik: „El ve -
szett bá rány vagy, aki sem mi kép pen sem tud nál a pász tor hoz vissza ta lál ni.
De ő jön, ke res és meg ta lál. Igé jé vel és szent sé ge i vel vissza visz a nyáj hoz. Ér -
ted ad ja éle tét, s meg tart az igaz ös vé nyen. Szó sincs itt a ma gad ere jé ről, jó
cse le ke de ted ről, ér de med ről.” Is ten min den kor gon dos ko dik né pé ről, „hogy
ne le gyen olyan az Úr kö zös sé ge, mint a pász tor nél kül va ló nyáj”. Mó zes az
utód ját, „Jó zsu ét, oda ál lí tot ta Ele ázár pap és az egész kö zös ség elé, rá tet te a
ke zét, és be ik tat ta tisz té be” (4Móz 27,17.22–23). Krisz tus ta nú ja, a po gá nyok
apos to la pe dig szív hez szó ló an kér le li nem csak a ko rinthu si a kat: „Kér lek te -
hát ti te ket: le gye tek az én kö ve tő im.” (1Kor 4,16) Fő pa pi imá já ban Jé zus nem -
csak ta nít vá nya i ért kö nyör gött, ha nem min den ko ri kö ve tő i ért, „azo kért is,
akik az ő sza vuk ra hisz nek én ben nem”. Így: „Atyám, azt aka rom, hogy aki -
ket ne kem ad tál, azok is ott le gye nek ve lem, ahol én va gyok…” És: „…az a sze -
re tet, amellyel en gem sze ret tél, ben nük le gyen, és én is őben nük.” (Jn
17,20.24.26) S be tel je sül a ch ris ti a nu sok ál tal: „…az Úr sze re te té vel te le van
a föld.” (Zsolt 33,5) A pász to rolt gyü le ke zet fe je, Jé zus „»adott« né me lye ket
apos to lo kul, má so kat pró fé tá kul, is mét má so kat evan gé lis tá kul vagy pász -
to ro kul és ta ní tó kul, hogy (…) az egész test (…) épül jön sze re tet ben.” (Ef 4,11.16)
Ám az Olaj fák he gyén még be tel je sült a pró fé cia (lásd Zak 13,7): „Mind nyá -
jan meg bot rán koz tok ben nem ezen az éj sza kán, mert meg van ír va: Meg ve -
rem a pász tort, és el szé led nek a nyáj ju hai.” (Mt 26,31) Jé zus a fel tá ma dá sa
előtt bá to rí tot ta nyá ját: „Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek: higgye tek Is ten ben,
és higgye tek én ben nem.” Így vál hat lá tás sá ez élő hit: „Én va gyok az út, az igaz -
ság és az élet; sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam.” (Jn 14,1.6) „Megy
a pász tor ha za fe lé a gyöngy ka pun át. / Ju ha va gyok: kö ve tem a pász tor láb -
nyo mát. (…) / Jé zus nyo mán örök égi fény be visz az út.” (EÉ 542,3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A te le fon ki tar tó an csen gett. Már ak -
kor hal lot tam, ami kor a ka pun be lép -
tem, ezért fut va tet tem meg a ti zen -
öt mé tert a la ká sig, majd a ké szü lék -
be li heg tem:

– Hal ló! Tes sék!
– Te vagy, Ve ron ka?
– Igen. El né zést ké rek, fu tot tam.
– La bos sa La jos va gyok. Tisz te let -

tel kö szön te lek. Fér jed ott hon van?
– Kö szön te lek én is, es pe res úr!

Azon nal hí vom. Ta lán a pin cé be
ment, mert a pin ce aj tó tár va van.

Já nos jött is már a lép csőn fel fe lé.
– Si ess, Apa! A fő nö köd ke res.
Hall va, mit vá la szol a fő nö ké nek,

meg ér tet tem, hogy Já nos nak va sár -
nap is mét he lyet te sí té si szol gá la ta
lesz egy ba ko nyi anya gyü le ke zet -
ben és a hoz zá tar to zó szór vá nyok -
ban, sőt hét fő re is ma rad nia kell,
hogy az egyik fa lu ban meg tart sa a
hit tan órá kat.

– Ve ru kám! Jössz ve lem?
– Me gyek, de ho gyan ke rü lök

haza?
– Hát, nem is tu dom, de majd ki -

gon dol juk.
A nap tár no vem bert mu ta tott.

Az idő nyir kos volt és ba rát ság ta lan,
bár a nap eről kö dött, hogy vé ko nyít -
sa a fel hő ta ka rót. Az idő já rás-je len -
tés esőt nem mon dott, de mí nusz há -
rom-négy fo kot igen.

Va sár nap ko rán fel kel tünk. Ká -
vét főz tem, reg ge lit ké szí tet tem,
szend vi cset cso ma gol tam, for ró te -
át ön töt tem a ter mosz ba. Köz ben va -
la mi szo ron gás volt a szí vem ben.

– Ja nó kám! Tu dod, hogy szí ve sen
me gyek ve led, az éne ke ket is szí ve -
sen kí sé rem, de ma reg gel re jól le hűlt
a le ve gő. A vér tes ket he lyi temp lom
az utol só szór vány fa lu, és ott na gyon
hi deg van. Oda fagy a ke zem a har -
mó ni um hoz… Az tán on nan va la mi
szárny vo na lon Veszp ré mig kel le ne el -

jut nom, majd Fe hér vá ron át Pest re,
és Pest ről busszal ha za. Mi re egy
egész na pi fa gyos ko dás után ha za é -
rek, ta lán Mi re lit né le szek…

– Iga zad van, Ve ru kám! Ki hagy juk
ma ezt a kö zös utat. Na gyon át fáz nál.
Nem kell koc káz tat nunk. Én vi szont
in du lok mi nél ha ma rabb.

– Elő ször Kis bé ren át Ba kony -
szom bat hely re mész?

– Igen. Ma gassy Sán dor nak el
kel lett utaz nia.

– Az tán?
– Ba kony bánk, Si ká tor, majd egy

kis ka nyar ral Vér tes ket hely. Meg lá -
tom, hol ka pok fek he lyet egy éj sza -
ká ra a hét fői hit tan órák mi att. De ne
ag gódj! Ne iz gulj. Hol nap ké ső dél -
után várj ha za. Éne ke ket meg majd
olya no kat vá lasz tok, ame lye ket min -
den ki tud.

Az Úr őri ze té re bíz va egy mást
Já nos el in dult. Egye dül ma rad tam. Is -
ten től erőt, se gít sé get kér tem, hogy
le győz zem a szí vem ben lé vő szo -
ron gást.

Jó két óra telt el, mi kor meg csör -
rent a te le fon. Egy fi a tal em ber iz ga -
tott hang ját hal lot tam:

– Ve ra né ni! Ve ron ka né ni! Ké rem,
ne tes sék meg ijed ni!

– Mi tör tént? Te vagy, Zo li? Sán -
dor fia?

– Igen. Baj van!
– Mi a baj? Mi tör tént?
– Já nos bá csi Bánk nál fron tá li san

üt kö zött!
– Mii? Mi cso da? Ho gyan? Mi van

ve le? Él?
– Él. Egy buk ka nó előtt nem volt

ve szélyt jel ző táb la, és az úton olaj
volt ki ömöl ve. Egy szem be jö vő au tós
ne ki ment, és Já nos bá csi az árok ba
sza ladt.

– Or vos van ott? Men tőt hív ta tok?
Mennyi re sé rült?

– Csak a ko csi lett to tál ká ros. Ő jól
van.

– Há la le gyen Is ten nek! – el ered -
tek a könnye im. – És rá tud áll ni a lá -
bá ra?

– Igen.
– Ho gyan ke rül het ha za?
– Gon do lom vo nat tal, még ma.
– A ko csi val mi lesz?
– Itt van egy au tó sze re lő vál lal ko -

zó. Épp a bal eset kö ze lé ben van a mű -
he lye. Be von tat ja. A gyü le ke ze te ket
meg vé gig te le fo ná lom.

Meg tör tént. Já nos még az nap, va -
sár nap es te ha za ér ke zett. Könnyek
kö zött szo ro san ölel tük egy mást,
ör vend ve azon, hogy az Úr en ge di
még, hogy együtt ma rad va ne ki szol -
gál junk. Meg nyu god va, mo so lyog va
va cso rá hoz ül tünk.

– Há la az Úr nak, hogy együtt va -
cso ráz ha tunk!

– Bi zony há la! Nem sok hí ja volt,
hogy a mennyei va cso rá hoz kér jek,
il let ve kap has sak he lyet.

– Hogy tör tént? Ki volt a hi bás?
– Hát igen – ne ve tett Já nos. –

Mert ugye van nak még hi bák, elv tár -
sak, és van nak még hi bás elv tár sak.

– Na! Most ne vic ce lődj!
– Az el ső hi ba az volt, hogy nem

je lez te táb la a buk ka nót, pe dig nem
ki csi az a hup li. Az tán meg teg nap
trá gyát hord tak át az úton az egyik ol -
da lán lé vő szán tó föld ről a má sik ol -
dal ra. Már ön ma gá ban et től csú -
szós lett az út test, de a haj na li köd
meg az egyik me ző gaz da sá gi gép ből
ki öm lő olaj még rá se gí tett. Elég sok
olaj folyt szét. Ki csit tá vo labb az út
má sik ol da la szá ra zabb volt. Egy
szem be jö vő au tó után egy ki sebb faj -
ta, ta lán há zi lag bar ká csolt után fu tó
volt köt ve, azon meg csir ke ket re cek,
ezek től úgy egy-más fél mé ter rel szé -
le sebb volt az au tó. Oda pil lan tot tam.
A ve ze tő lá tott en gem, és tá tott száj -
jal bá mul ta, ho gyan „kor cso lyá zok”
az ola jon. Bá mult, de nem hú zó dott
fél re, pe dig a sa ját ol da lán volt szá -
raz hely. Az út kö ze pe fe lé, fe lém he -
lyez ke dett…

– De mi ért?
– Va ló szí nű, azért, mert ilyet még

nem lá tott, és mu tat vány nak ér té kel -
te… Az tán hir te len a csir ke ket rec cel
nagy erő vel szem be csap ta a Tra -
ban tot. Meg pör dült ve lem az au tó, és
az árok ba zu han tunk. A csir kék szét -
reb ben tek.

– Jaj! Ijesz tő le he tett!
– Az volt, a ve ze tő ülés ugyan is

messze re pült, az anyós ülés meg az
árok mé lyén ta lált he lyet… ahol jobb
volt ne ki. De Va la ki a menny ből fi -
gyelt és vi gyá zott rám. Ha mar kül dött
két em bert. Ki nyi tot ták az aj tót. Ki -
mász tam, se gí tet tek. Érez tem, hogy
nem tört sem mim. Meg telt a szí vem
há lá val. Se gí tet tem a csir ké ket össze -
szed ni. Aki lát ta, el ámult. Az tán
ilyes mit hal lot tam: „Na de ilyet! Még
ő se gít an nak, aki ne ki ment?…” De
hát az Úr ol tal má ban tör tént min den!

– Kár té rí tés nem il let meg?
– Kit pe rel jek? Az ön kor mány za -

tot? Ve szély jel ző táb lát ta lán ne kik
kel lett vol na ki ten ni ök, de a ko csi út -
tal nem tö rőd tek. Gon do lod, hogy az
én ká rom mal majd tö rőd nek?

– Más nem csú szott meg?
– De igen. Még ott vol tam, ami kor

négy au tó csú szott össze. Azok egy -
más nak fi zes se nek? Én az Úr ra né zek.
Ő őr zött meg. Ő se gít ez után is.

– Ez így igaz, Ja nó kám!
– De hadd mond jak még va la mit.

Akik az Úr meg vál tott jai, azok ma -
guk is le gye nek ve szély jel ző táb -
lák. Sok-sok em ber éli a ma ga éle -
tét, ro han, és nem tud ja, hogy ve -
szély le sel ke dik rá, pe dig – ahogy Pé -
ter apos tol ír ja – „az ör dög mint or -
dí tó orosz lán jár szer te, ke res ve, kit
nyel jen el…” Akit fi gyel mez tet het,
meg ál lít hat az én ve szély jel ző táb la-
éle tem, azt már az Úr ke re si! Ke gyel -
met kí nál ne ki. Bár csak hi te les esz -
kö ze le het nék az Úr nak az em be rek
előtt az ő meg té ré sük re és Is ten di -
cső sé gé re!

A sze münk könnyel, szí vünk há -
lá val volt te le, mert szin te ta pint ha -
tó lett az Úr je len lé te, s mel let te
szám ba sem jö he tett a jár mű ér té ke.

* * *

Ta pasz ta lat
Itt lé ted igaz va ló ság, Uram!
Fi gyelsz, dor gálsz is, s
med dig tart hat az?
Tu dod, sőt mon dod:
„…majd ja vunk ra lesz!”
Az tán meg ért jük, hogy
Atyánk ként sze retsz!

g Klu csik Ve ro ni ka

Buk ka nó
Jó Uram, aki egyként letekintesz 
bogárra, hegyre, völgyre, 
virágra, fűre, szétmáló göröngyre, –
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz 
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív, 
selyemszőttes az álom, 
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi 
s én erőtlen kezem 
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba, 
ami az Óceánnak 
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye! 
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz 
csak gyönge, nagyon gyönge.

Dsida Jen

A gyöngék imája
LELK É SZ NAPLÓ
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b Most in du ló, négy ré szes so ro za -
tunk ban is mét Al bert és Pong -
rác lo vag nak se gít het tek a rá juk
vá ró fel ada tok meg ol dá sá ban. A
he lyes meg fej té se ket össze gyűjt -
ve a vé gén küld jé tek be 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.

1.
Al bert és Pong rác lo vag a ki adós
ebéd után bé ké sen ej tő zött az ebéd -
lő ben, mi köz ben a nyi tott ab la kon át
a be szű rő dő ma dár csi cser gést hall -
gat ták. Egy szer csak nyílt az aj tó, és
Könyv moly könyv tá ros dug ta be
raj ta a fe jét.

– Hát itt vagy tok, ne mes lo va gok!
Már min de nütt ke res te lek ti te ket. Az
imént egy ér de kes te kercs re buk kan -
tam. Gyer tek, meg mu ta tom, na gyon
fog tet sze ni nek tek!

Al bert és Pong rác nyom ban a
könyv tá ros után eredt, aki lép te it
sza po ráz va a vár ka nyar gó fo lyo só -
in meg sem állt a Ke le ti to rony ban lé -
vő könyv tá rig. Köz ben lel ke sen me -
sélt az imént ta lált kü lön le ges ség ről.

– Tud já tok, mos ta ni ki rá lyunk,
Sza káll ki rály déd ap ja, Ba jusz ki rály
na gyon sze ret te ol vas ni a Bib li át.
De leg alább ennyi re ked vel te a rejt -
vé nye ket is. Ő ma ga is ké szí tett né -
há nyat. Ahogy egy ér de kes csil la gá -
sza ti kér dés után ku tat tam ma reg -
gel, rá akad tam er re – nyúj tot ta át a
te ker cset a két lo vag nak. Idő köz -
ben ugyan is már meg is ér kez tek a
könyv tár ba.

– Bib li ai ki rá lyok – ol vas ta Pong -
rác lo vag a te kercs te te jén lát ha tó ci -
kor nyás be tű ket.

– Úgy látom – mond ta Al bert –,
négy ki rály ról van szó, rá adá sul mi -
lyen szí nes fel ada t tar tozik mind -
egyik hez! Úgy tű nik, Ba jusz ki rály
még a bib li ai ki rá lyok tör té ne té hez is
ké szít te tett rejt vényt!

– Lás suk, ki vel kap cso la tos az el -
ső fel adat! – ült le Pong rác lo vag az
asz tal hoz, hogy azon nyom ban ne ki -
áll has son. – Saul ki rály. Ezt ír ja ró la
a te kercs: „Az Ószö vet ség ben Iz rá -
el el ső ki rá lya, akit a nép kí ván sá gá -
ra, de az Úr út mu ta tá sá ra kent fel ki -
rállyá Sá mu el pró fé ta, ami kor Saul az
ap ja sza ma ra it ke res te.

Mielőtt így tett,  a királyjelöltet a
próféta az em berével együtt az ál do -
zó halomra vit te. Itt harminc másik
fér fi val kö zö sen elfogyasztották az ál -

do za ti ételt. A próféta Sault és em be -
rét a fő hely re ültette. A szakáccsal pe -
dig  elő ho zatta azt a húst, amelyet az
elő ző nap Saul számára tetetett félre.

Erős és bá tor, rá adá sul egy fej jel
ma ga sabb volt mindenkinél, ter met -
re is iga zi ki rály nak tűnt Saul. Ele in -
te min den jól is ment az ural ko dás
kö rül. Az Úr se gít sé gé vel győ zel -
met ara tott az el len sé gen, és jó szí vű -
sé ge mi att so kan sze ret ték. 

Ké sőbb azon ban egy re több do -
log ban volt en ge det len az Úr pa ran -
csá val szem ben, ezért Is ten úgy
dön tött, má sik ki rályt ad vá lasz tott
né pé nek.”

– De ér de kes fel adat tar to zik hoz -
zá! Néz zük, me lyi künk old ja meg
előbb! – szólt Albert lovag.

Ke res sé tek meg a ki emelt ré sze ket a
ké pen!

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

12 e 2011. május 8. Evangélikus Életgyermekoldal

Ami kor nyu go vó ra tér a nap, ár -
nyék ba bo rul nak a ker tek és az ut cák,
vá ro son és fa lun egy aránt ta lál koz -
hat tok a va dász ni in du ló sü nök kel. Ez
az iga zi ne ve en nek az ál lat  nak, a
„sün disz nó” el ne ve zést csak hosszú
or ra mi att ra gasz tot ták rá.

A sün a nap pa li órá kat bok rok
vagy rő zse ra kás alatt szu nyó kál va töl -
ti, de za va rás tól men tes, csen des
he lye ken ta lál koz hat tok ve le nap -
pal is. Szi ma tol va ke res gél a fű kö zött
vagy az avar ban, köz ben szu szog,
mor mog ma gá ban, mint va la mi
zsém bes öreg em ber. Ha oda lép tek
mel lé je, gyor san össze göm bö lyö dik,
tüs kés, szú rós gom bóc lesz be lő le.
Per ce kig így ma rad, az tán ami kor úgy
gon dol ja, hogy el múlt a ve szély, óva -
to san ki ku kucs kál a tüs kék alól, majd
to vább ku tat táp lá lék után.

Saj nos na gyon sok sünt gá zol nak
el az uta kon ro ha nó au tók. Sze -
gény, ami kor a dü bö rög ve kö ze le dő
ször nye te get meg lát ja, ösz tö nö sen
össze göm bö lyö dik, de tüs kéi per sze
nem nyúj ta nak vé del met a ke mény
gu mi ab ron csok kal szem ben. Ezért
lát ni sok, pa la csin tá vá la pí tott sünt
az uta kon.

Ősszel, ami kor a hő mér sék let
nyolc fok alá csök ken, vac ká ba hú zó -
dik, és pi hen ni tér. Test hő mér sék le -

te hat fok ra száll le, és így ma rad egé -
szen a ta va szi éb re dé sig. Ami kor
még a Sváb-he gyen, a Ma dár ta ni
In té zet szék há zá ban dol goz tam,
gyak ran lát tam, amint a park ban la -
kó sün ősszel ágyat ké szít ma gá nak.
Nagy rő zse ra kást he lyez tünk el a
bok rok kö zé, az alá hor dott szá raz le -
ve le ket. Mu lat sá gos lát vány volt,
amint le vél cso mó val a szá já ban több -
ször is for dult, hogy ké nyel mes al vó -
he lyet ké szít sen ma gá nak. 

Et től kezd ve nem lát tuk, de ami -
kor ta vasszal a hő mér sék let tar tó san
ti zen öt fok ra emel ke dett, elő bújt,
és va dász ni kez dett. A sü nök ilyen -
kor per sze na gyon éhe sek, és min -
dent fel fal nak, ami csak elé jük ke rül
– bo ga ra kat, gi lisz tá kat, csi gá kat,

bé kát, sőt ahol elő for dul, a vi pe rát is.
Meg ra gad ják a kí gyót, és az hi á ba te -
ke reg, kap kod a mé reg fo ga i val, csak
a tüs ké ket ta lál ja.

A nős té nyek éven te két al ka lom -
mal köly kez nek, egy szer re négy-öt
sü ni két hoz nak a vi lág ra. Ezek pu ha
tüs kék kel szü let nek, de csak ha mar
any juk hoz vál nak ha son ló vá, csak ép -
pen sok kal ki seb bek. Ara nyos lát vány,
ami kor egyen ként gu rul nak a fű ben
az any juk után.

A sü nök leg na gyobb el len sé ge saj -
nos aka rat la nul is az em ber, ami kor
a szá gul dó au tók kal agyon ta pos sa
őket. Kü lö nö sen esős na po kon pusz -
tul nak el so kan, mert ilyen kor azért

men nek az asz falt ra, hogy az ott te -
ker gő föl di gi lisz tá kat össze szed jék.
Az er dő ben a vad disz nók tól kell fél -
ni ük, mert azok tüs kés tül egy sze rű -
en össze rop pant ják őket. 

Ha a ker te tek ben sün la kik, vi gyáz -
za tok rá, és les sé tek meg, ami kor es -
tén ként por tyáz ni in dul!

g Schmidt Egon

Kér dé sek:
1. Mit gon dolsz, hány tüs ké je van egy
sün nek?
2. Van ma dár el len sé gük is?
3. Va jon med dig él het egy sün?

Sün

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. kö rül be lül 16 ezer; 2.
igen, az uhu; 3. akár tíz évig is
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A Na pos ol dal ha sáb ja in ta valy óta ol vas ha tó Me sél nek az ál la tok cí mű ro vat ál lan dó
szer ző pá ro sá nak, Sch midt Egon or ni to ló gus nak és az il luszt rá tor Bu dai Ti bor gra fi kus -
mű vész nek új köny ve je le nik meg a na pok ban – ez út tal a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban.
Az An gyal ka se gí tett cí mű me se könyv egy an gyal ka hat nap ját ve szi sor ra az em be rek
kö zött. S hogy mi ért kel lett a föld re jön nie? El árul hat juk, hogy bün te té sül! De hogy mivel
szolgált rá erre, és mi lyen ka lan dok ba ke ve re dett a ha lan dók kö zött, az ma rad jon ti tok
– leg alább is a könyv el ol va sá sá ig!

Az óvo dás és kis is ko lás ko rú gye re kek nek szó ló me se könyv má jus 16-án je le nik meg.
Meg ren del he tő és meg vá sá rol ha tó köz vet le nül a Lu ther Ki adó tól (1085 Bu da pest, Ül -

lői út 24.; fax: 1/486-1229; ki ado@lu the ran.hu; www.lu ther ki ado.hu). Ára: 1490 Ft. A könyv
a Szent Ist ván könyv hé ten 15 ked vez ménnyel vá sá rol ha tó meg a Lu ther Ki adó pa vi -
lon já nál (má jus 16–21., Bu da pest, V. ker., Fe ren ci ek te re).

„An gyal ka a könyv hét re”
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Elő szó
Ta lán so ha annyi ve sze de lem nem fe -
nye get te evan gé li kus egy há zun kat
az em be ri bűn ezer fé le kí sér té se ál -
tal, mint nap ja ink ban, és so ha olyan
nagy szük ség nem volt pres bi te re ink
ko moly mun ká já ra, mint ma. A pres -
bi te rek hi té nek ön tu da to sí tá sát akar -
ja szol gál ni e kis fü zet. Egyet len kí -
ván sá gom, hogy bár csak pres bi te re -
ink annyi ra is mer nék a Szent Írást,
hogy e fü zet fe les le ges sé vál jon. A ká -
té be osz tá sát és né mely gon do la tát a
re for má tus ká té ból vet tem át az egy -
ház ke rü let en ge dé lyé vel.

K. B., Cser nát fa lu, 1937. 

Mi ért tar tot ta meg az egy ház a
pres bi te ri tiszt sé get?
A pres bi te ri tiszt sé get nem cif ra -
ság ból tar tot ta meg az egy ház, ha nem
azon cél ból, hogy a pres bi te rek in téz -
zék a lel ki pász tor ral kar ölt ve az
anya szent egy ház ügye it, hogy Is ten
or szá ga mun ká juk ré vén ha tal ma san
nö ve ked jék a gyü le ke zet ben.

Mi re kell ügyel ni a pres bi ter vá -
lasz tás nál?
A pres bi ter vá lasz tás nál ar ra kell
ügyel ni, hogy csak olyan hí vő nek
jus son ez a szent tiszt ség, aki nek „jó
bi zony sá ga” van, az az aki ko moly ke -
resz tyén éle té nek gon dol ko zás ban,
be széd ben, ér zés ben és cse le ke det -
ben bi zony sá gát ad ta, aki ről tud juk,
hogy tel jes ere jé ből egy há zá ért,
Krisz tus ural má ért fog har col ni a
gyü le ke zet ben Is ten di cső sé gé re.

Ki nem le het pres bi ter?
Nem le het pres bi ter az olyan egy ház -
tag, aki olyan élet mó dot foly tat,
amely az evan gé li kus hit tel nem
egyez tet he tő össze: Is ten Igé jé vel
nem tö rő dik, a temp lo mot ke rü li, az
ün nep na pot nem szen te li meg, er -
kölcs te len éle tet él, iszá kos, ká rom -
ko dó, ön ző, aki nem haj lan dó ön zet -
le nül egy há za szol gá la tá ra ad ni ma -
gát. Mert a jó pres bi ter ről meg kell
lát szód jon, hogy ő Krisz tus szol gá ja.

Mit kell a pres bi ter nek szem
előtt tar ta nia egész éle té ben?
A pres bi ter nek egy pil la na tig sem
sza bad szem elől té vesz te nie, hogy ő
Is ten vá lasz tott szol gá ja, el hí vott
mun ka tár sa, és ezért éle te olyan kell
le gyen, ami lyent Is ten az Ő szol gá i -
tól vár!

Mi lyen a pres bi ter csa lá di éle te? 
Az iga zi pres bi ter csa lád já ban is
meg mu tat ja, hogy ő Krisz tus szol gá -
ja. Nem csak a meg él he tés ké pe zi
gond ját, ha nem az is, hogy csa lád ja
min den egyes tag ja, még cse lé dei és
szol gái is lel ki táp lá lék hoz jus sa nak
az Ige hall ga tá sa ál tal, és sza ka dat la -
nul vi gyáz ar ra, hogy Krisz tus ne ve
köz tük ne ká ro mol tas sék. Ezért gyak -

ran ma ga kö ré gyűj ti csa lád ja tag ja -
it, ol vas tat ja Is ten Igé jét, és együtt
imád ko zik ve lük Is ten ural má ért,
sze ret te i ért és el len sé ge i ért!

Fe le sé gét meg be csü li. A ma annyi -
ra di vat tá lett ki csa pon gá so kat, er -
kölcs te len sé get, pa ráz na sá got ke rü li.
Szit ko zó dás, ve sze ke dés a jó pres bi ter
há zá ból nem hal latsz ha tik! Vi gyáz ar -
ra, hogy hi tét min den csa lád tag ko mo -
lyan ve gye! Nem csak csa lá di bol dog -
sá got fog ez ál tal el ér ni, ha nem né pe jö -
vő jét is se gít biz tos ta laj ra ál lí ta ni.

Ho gyan ne ve li gye re ke it? 
Gye re ke it Is ten fé lel mé ben ne ve li. Vi -
gyáz ar ra, hogy az is ko lát, va sár na -
pi is ko lát pon to san lá to gas sák, a
temp lom ból so ha se hi á nyoz za nak. A
gyer me ket ki kér de zi ar ról, amit hal -
lott, ta nult, és ez ál tal a gyer mek
buz gal mát fo koz za. A ta nu lás tól el
nem von ja sem mi szín alatt! Tisz tán,
ren de sen já rat ja őket. Mi nél na -
gyobb gon dot for dít gyer me kei tes -
ti, szel le mi és lel ki ne ve lé sé re, an nál
job ban fog ják gyer me kei őt is be csül -
ni. Az egész ott ho ni éle tét jel le mez -
ze az az igaz ság, hogy Is ten or szá ga
fon to sabb a min den na pi ke nyér nél is.
Ez az igaz ság kell vér ré vál jon gyer -
me ke ink ben!

Az is ten tisz te le ten
Csa lád já val együtt le he tő leg min dig
meg je le nik az is ten tisz te le ten. Nem -
csak pél da adás kép pen, nem is kö te -
les ség ből – ám bár ez egyi ke a pres bi -
ter leg főbb kö te les sé gé nek –, ha nem
azért, mert tud ja, hogy Is ten igé jét
hall gat ni élet szük ség; mint a test, úgy
a lé lek is meg kö ve te li a ma ga táp lá lé -
kát, és aki nek „nincs ide je” temp lom -
ba men ni, an nak lel ke üres, elé ge det -
len ke dő, fé lénk, erőt len lesz, ami nél
na gyobb csa pást alig le het el kép zel ni.

Ha gú nyo ló dá so kat kell hal la ni
tár sai, a „sza bad gon dol ko zá sú” em -
be rek ré szé ről az ő temp lom ba já rá -
sa mi att, bát ran mu tas son rá ar ra,
hogy a sok zú go ló dás nak, egyé ni és
kö zös sé gi ba jok nak, a vi lág ször nyű
ál la po tá nak, rom lott sá gá nak és nem
utol só sor ban a sok gyá va ön gyil -
kos ság nak sem mi más ma gya rá za ta
nincs, mint az, hogy a lel kek üre sek,
bű nö sek, fé lén kek az Is ten igé jé nek
meg ve té se mi att!

Ép pen ezért nem hát rál meg, ha -
nem pél dá ja, erős hi te ál tal igyek szik
a gú nyo ló dó kat el né mí ta ni. És még
in kább ke re si az al kal ma kat, me -
lyek ál tal lé lek ben gaz da god ha tik
(úr va cso ra vé tel!).

A gyü le ke zet tag jai kö zött
Ha össze gyűl tár sa i val (nem kocs má -
ban, azt ke rü li), igyek szik úgy vi sel -
ked ni, amint hi va tá sá hoz il lik. Is ten
dol ga i ról be szél ni nem szé gyell, ha -
nem a leg na gyobb ko moly ság gal tár -
sa it is in ti az evan gé li um hall ga tá sá -

ra, bi zony sá got té ve ar ról, hogy anél -
kül üres és bol dog ta lan az élet!

Ha be szé dét éret len vic cek, gúny
tár gyá vá te szik, nem ri ad vissza,
mert tud ja, hogy Krisz tu sért szen ved -
ni a leg na gyobb ju ta lom!

A pres bi te ri mun ka ket tős irá nya
A pres bi te ri mun ka ket tős irá nyú: vo -
nat ko zik a pres bi te ri gyű lé sek re és a
gyü le ke zet re.

a) A gyű lé se ken: 
1) A jó pres bi ter nek a gyű lé se ken

pon to san meg kell je len nie, a ta nács -
ko zás ban ko mo lyan kell részt ven nie.
Nem sza bad szem elől té vesz te nie,
hogy az anya szent egy ház ügyei fon -
to sab bak kell le gye nek előt te, mint a
sa ját dol gai.

2) Ha a gyű lé sen he ves szó vál tás,
il let len sza vak, sze mé lyes ke dé sek,
sér té sek hang za nak el, a pres bi ter kö -
te les sé ge fi gyel mez tet ni a fe le ket,

hogy Is ten szí ne előtt ál la nak, és er -
re te kin tet tel le gye nek.

3) A pres bi ter az egyes ügyek tár -
gya lá sá nál és dön té sé nél le gyen te kin -
tet tel az egész gyü le ke zet ne ve lé sé nek
ér de ké re. Nem te he ti meg azt, ami
saj nos gyak ran for dul elő, hogy az
egy ház pár to lá sá nak ürü gye alatt az
egy há zi in téz mé nyek (is ko la!) el len
dol go zik, hogy az egy ház nak le gyen
pén ze. Szem előtt kell tar ta nia, hogy
Is ten a gyü le ke ze tet ne vel ni akar ja, és
az a tény fon to sabb, mint az, hogy az
egy ház nak pén ze le gyen! Azt sem te -
he ti meg, hogy „spór lás ból” az egy -
há zi in téz mé nyek kel (if jú sá gi egy let
stb.) já ró ki adá sok mi att han gu la tot
igye kez zék te rem te ni az egy ház ve ze -
tői el len, el len ke ző leg, ő kell tár sa it fi -
gyel mez tes se ar ra, hogy Is ten or szá -
ga ér de ké ért min den ál do za tot meg
kell hoz ni!

4) A gyű lé sen vé le mé nyét őszin tén
meg mond ja. Nem for dul hat elő az az
eset, hogy bent két szí nűs kö dik, he -
lye sel, a ka pu előtt meg a korcs má -
ban ő a leg han go sabb el len zék!

5) Ne héz ügyek ben va ló dön tés nél,
fő leg anya gi ter mé sze tű dol gok nál,
sem gyá va ság ból, sem két szí nű ség -
ből el nem ma rad. Nincs el len szen -
ve sebb do log, mint ami kor egy pres -
bi ter csak azért, hogy ma gá nak kel -
le met len sé ge ket ne sze rez zen, in -
kább el sem megy a gyű lés re. Tud nia
kell, hogy az anya szent egy há zért
min den ki nek, de el ső sor ban ne ki
ma gá nak ál do za tot kell hoz ni, és az
ál do zat ho za tal ban so ha meg nem
sza bad res tül nie.

6) Ha ész re ve szi, hogy tár sai hi bá -
san akar nak ha tá roz ni, tel jes bá tor ság -
gal igyek szik őket meg győz ni fel fo gá -
suk hely te len sé gé ről. Megint nincs
szé gyen tel je sebb do log, mint mi kor
meg szó lás, meg sér tés, eset leg tár sai
gyű lö le te mi att gyá ván meg fu ta mo -
dik, és töb bet nem haj lan dó te kin té -
lyét koc ká ra ten ni. Gon dol jon ilyen -
kor az ős ke resz tyén egy ház pres bi te -

re i re, akik egy től egyig vé rü ket hul -
lat ták hi va tá su kért. Az anya szent egy -
ház a nép meg tar tó ja, és ha vesz, a
nép is ve le bu kik. Ez kész tes se újabb
és újabb harc ra az egy há zért.

b) A gyü le ke zet ben:
A pres bi ter a lel ki pász tor mun ka -

tár sa. Ezért ne ki is, mint a lel ki -
pász tor nak, leg főbb gond ja kell le -
gyen, hogy a gyü le ke zet ben Is ten aka -
ra ta ural kod jon, és az Ő ne ve meg -
szen tel tes sék. Ezért a gyü le ke zet
tag ja it, ro ko na it, ba rá ta it, is me rő se it
szün te le nül Is ten aka ra tá ra fi gyel -
mez te ti, és an nak kö ve té sé re buz dít -
ja. Evég ből azon ban ar ra van szük sé -
ge, hogy ő ma ga is mer je Is ten aka ra -
tát. A Szent Írás is me re te nél kül
sen ki sem le het pres bi ter!

Kü lö nö sen har col nia kell az anya -
gi as gon dol ko dás, né pünk eme leg na -
gyobb be teg sé ge el len, a kö zöm bös -
ség, a hi tet len ség el len. Szü net nél kül

han goz tat nia kell, hogy Is ten nem csak
tes tet, ha nem lel ket is ad az em ber -
nek, és a lé lek el ha nya go lá sa ret ten -
tő kö vet kez mé nye ket von ma ga után:
az em ber örök ké zú go ló dó, bé két len,
bol dog ta lan ma rad. (Ön gyil kos ság!)

Har col az ün nep meg szen te lé sé ért,
vi szá lyok meg szün te té sé ért, a hí vek
ál do zat kész sé gé ért, a szű köl kö dők tá -
mo ga tá sá ért, egy há zi össze jö ve te -
lek lá to ga tá sá ért, bű nö sök meg ja ví -
tá sá ért, gyer me kek ne ve lé sé ért, a
csa lá di élet tisz ta sá gá ért (egy ke, gyer -
mek te len ség!). Ál ta lá ban min den
em ber min den gond ját igyek szik
ma gá ra ven ni (de azo kat el nem fe -
cseg ni), min den kit erő sí te ni, vi gasz -
tal ni és Krisz tus hoz, éle tünk alap já -
hoz ve zet ni.

Mit kell ten nie
az egy ház tisz ta sá gá ért?
Jó szol gá la tot te het vé gül a pres bi -
ter ön tu da to sí tá sa te rén az zal is,
hogy egy há zi lap ja in kat ol vas sa és
ter jesz ti. Har col az ál tal is, hogy ab -
ban a kör nye zet ben, mely nek gon -
do zá sá val őt a köz gyű lés meg bíz ta,
lá to gat ja a csa lá do kat, Is ten Igé jé nek
hall ga tá sá ra buz dít ja, és ahol bár -
mily ter mé sze tű hi bát, nyo mo rú sá -
got lát, ké ri, hogy min de nek előtt ke -
res sék fel a lel ki pász tort, aki ta lán
tud se gí te ni a baj or vos lá sá ban. Ha
oly dol go kat lát, ame lyek evan gé li -
kus hi tünk kel nem egyez tet he tők
össze (kap zsi ság, anya gi as ság, mér -
ték te len ség, er kölcs te len ség, ká -
rom ko dás, sze re tet len ség), az il le tő -
ket a jó út ra ve zet ni ipar ko dik. Nem
ítél el sen kit, mert tud ja, hogy Krisz -
tus a bű nö sök höz jött, hogy őket
meg ke res se és meg tart sa. Eb ben a
mun ká ban a pres bi ter kell le gyen a
se gí tő társ!

Mi e mun ka ju tal ma? 
A ke resz tyén lel kü le tű pres bi ter
mind e mun ká já ért sem mi fé le ju tal -
mat sem pénz ben, sem di cső ség -
ben, sem az em be rek el is me ré sé -
ben, di csé ré sé ben nem kér és nem
vár, mert egye dü li „fi zet ség nek” tart -
ja, hogy Is ten őt az Ő gyer me kei gon -
do zó já ul, az Ő mun ka tár sá ul hív ta el.
Vi szont az olyan pres bi tert, aki di cső -
sé ges hi va tá sát el ha nya gol ja, Is ten nek
az íté le te éri, me lyet a go nosz és hű -
te len szol gá ra mond ki.

* * *

„Az egy ház ta ná cso sok kö zül so kan
úgy vi se lik azt a tiszt sé get, mint Ci -
re nei Si mon a Krisz tus Ke reszt jét.
Kö zöm bö sen né zik, hogy hul la -
nak a tég lák, vesz nek a lel kek, üre -
se dik, om lik a temp lom és is ko la,
ki vesz a lel kek ből az is ten fé le lem és
fe le ba rá ti sze re tet. Ta lán nem tud -
ják ezek a pres bi te rek, hogy mi a
kö te les sé gük? Ak kor ta nul ják meg
a fent ne ve zett ká té ból. Ha pe dig
tud ják és még sem tel je sí tik, ak kor
ráz za fel őket kár ho za tos kö zöm -
bös sé gük ből az Is ten Szent lel ke” –
ír ta Má tyás Bé la egy ko ri pür ke re -
ci lel kész 1937. au gusz tus 15-én dr.
Kiss Bé la – ká té nak ti tu lált – fü ze -
té ről.

Ír hat ta vol na ma is?
g Ve res Eme se-Gyöngy vér

A pres bi te rek ká té ja – anno 1937
b Bár mi lyen té ma kör ben ku ta tom a bar ca sá gi evan gé li kus gyü le ke ze -

tek tör té ne tét, a cser nát fa lu si gyü le ke zet le vél tá ra meg ke rül he tet len.
(Hogy mi nek kö szön he tő, hogy ott az el múlt két száz hat van év nek ren -
ge teg do ku men tu ma fenn ma radt, mi köz ben a kö rü löt te lé vő gyü le -
ke ze tek irat anya ga fo ko za to san meg sem mi sült, ar ról té mánk szem -
pont já ból nem szük sé ges szól ni. Rá adá sul az ott szol gá ló lel ké szek
nem csak gyűj töt tek és meg őriz tek, ha nem gya ra pí tot ták is az ál lo -
mányt, tud ni il lik ren ge te get ír tak.) A fáj dal ma san fi a ta lon el tá vo zott
lel kész, dr. Kiss Bé la (1908–1951) gyü le ke ze ti mun ká ja mel lett az egy -
ház és a gyü le ke ze ti élet meg re for má lá sá ra he lyez te a súlyt. De va jon
tud ták-e a min den ko ri pres bi te rek, hogy pon to san mi is a kö te les sé -
gük? Eb ben iga zí tott el Kiss Bé lá nak Az evan gé li kus pres bi ter kö te -
les sé gei cí mű fü ze te, amely ben meg ha tá roz za a pres bi ter fo gal mát, fel -
adat kö rét és ma ga tar tá sát. Bár e he lyütt ar ra nincs mó dunk, hogy a
tel jes szö ve get kö zöl jük, az aláb bi ak ban ki emelt pon tok alig ha nem
a mai gyü le ke ze tek pres bi te rei szá má ra is el gon dol kod ta tó, ta nul sá -
gos ol vas má nyul szol gál nak…

Há la adás ki lenc ven esz ten dő ért
„Em lék szem ar ra a ka rá cso nyi is ten tisz te let -
re, ami kor a temp lom ba jö vet Ma ri ca né ni
el tör te a bo ká ját. Négy kéz láb má szott fel az
or go ná hoz, és úgy ját szott vé gig az úr va cso -
rás al kal mon, hogy sen ki nem vet te ész re, mi
tör tént. Ez csak egy epi zód ab ból, mit je lent
szá má ra a szol gá lat” – idéz te fel egyik em -
lé két Kis Já nos lel kész azon az ün nep sé gen,
ame lyet dr. Majt hé nyi Bé lá né Sánt ha Ma -
ri an na szü le té sé nek ki lenc ve ne dik és kán -
to ri szol gá la tá nak hat va na dik év for du ló ja al -
kal má ból tar tot tak áp ri lis 28-án a kecs ke mé ti
evan gé li kus temp lom ban. 

A nap út mu ta tó igéi – Zsolt 121,8 és Róm
14,8 – ar ról szól tak, ami ről az ün ne pelt éle te is: min dent há lá val fo gad -
ha tunk Is ten ke zé ből. A ro ko nok, iro da lom ked ve lők és gyü le ke ze ti ta -
gok kö ré ben ren de zett há la adás egy ben iro dal mi össze ál lí tás is volt, me -
lyen a köl tő édes apa, Sánt ha György ver sei is el han goz tak. Meg ra ga dó
zá ró je le net volt, ami kor Ma ri ca né ni ra gyo gó arc cal – a Jé zus cí mű ver -
set sza val va – tett bi zony sá got meg vál tó Urá ról…

g Hu lej Eni k fel vé te le

Marica nénivel készült interjúnk az Evangélikus Élet 2009. május 10-i
számában olvasható: http://www.evangelikuselet.hu/lapozgato/2009-19.

Dr. Kiss Béla gyülekezetének csángó ruhás ifjai körében
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini).
Liturgikus szín: fehér. Lekció: 1Pt 2,21–25; Ez 34,10–16.31.
Alapige: Jn 10,22–29. Énekek: 334., 261.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz
Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (asztali beszélgetések); VII., Városligeti
fasor 17. de. háromnegyed 10. (angol nyelvű) dr. Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Aradi György;
VIII., Üllői út 24. de. 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szószékcsere)
Tamásy Tamásné; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát u.
2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Tubán József, liturgus:
Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6.
(vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye,
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u.
17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., szószékcsere) Gulácsiné Fabulya Hilda; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. (úrv., szószékcsere) Gulácsiné Fabulya Hilda; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom)
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. Kovács Áron;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Kovács Áron; 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; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10.
Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u. 7–9.) de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Bú csú zunk (1979–2011) –
fi nisszázs az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban
A má jus 9-én kez dő dő hé ten bú csút ve szünk a mú ze um ál lan dó ki ál lí -
tá sá tól. A bon tás előtt még van le he tő sé ge, hogy kö rül néz zen, hogy –
jó tár sa ság ban – fe jet hajt son az al ko tók, az elő dök és a mú ze um meg -
ál mo dó ja, Fa bi ny Ti bor egy ház tör té nész em lé ke előtt. Ne hagy ja ki az
utol só esélyt!

A TÁR LAT BÚ CSÚZ TA TÓ PROG RAM JA
• Má jus 9-től: A mo soly al bu ma (fo tó ki ál lí tás)

3 es te 4 szem mel – a mú ze um ról sze mé lye sen
• Má jus 9., 17 óra: Gáncs Pé ter püs pök és dr. Lip tay György cím ze tes egye -

te mi ta nár
• Má jus 10., 17 óra: dr. Fa bi ny Ta más püs pök és Ka rát son Gá bor fes tő,

író
• Má jus 11., 17 óra: Itt zés Já nos püs pök és Kézdy Edit ta nár

• Má jus 12-től já ték: Ka kukk to jás-nosz tal gia
• Má jus 12., 17 óra: „Szak mai bú csú po hár” kol lé gák nak

Egész hé ten nagy ked vez ménnyel ké pes lap- és könyv vá sár!
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um, 1052 Bu da pest, De ák tér 4.; www.evan -
ge li kus mu ze um.hu; eom@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Egy há zunk női misszi ó ja női hét vé gét ren dez Rév fü lö pön, az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban má jus 20–22. kö zött Bő ség ben él -
je tek min den jó cse le ke det re! cím mel. A je lent ke zé se ket má jus 10-ig kér -
jük el jut tat ni a Női Misszi ói Szol gá lat cí mé re: 1085 Bu da pest, Ül lői út
24. Ér dek lőd ni a 20/824-2791-es mo bilszá mon, il let ve a mar ta.pin ter@lu -
the ran.hu e-mail cí men le het.

H I R D E T É S

A kö vet ke ző evan gé li kus kül misszi ói est ke re té ben Endre ffy Gé za evan -
gé li kus lel kész tart be szá mo lót Iz ra el ben, a ke resz tény misszi ói gyü -
le ke zet ben töl tött há rom hó nap já ról és az ot ta ni misszi ói ta pasz ta la -
ta i ról. Idő pont: má jus 16., hét fő 18 óra. Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24., az ut cá ról nyí ló elő adó te rem. Min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Szur ma i né Sil kó Má ria a mar cal tői
evan gé li kus is ko lá sok nak ve tí tett fo -
tók se gít sé gé vel me sélt Sza bó Mag -
da éle té nek ke vés bé is mert mo men -
tu ma i ról, mű ve i ről, s ezen ke resz tül
buz dí tot ta őket az ol va sás ra. Az író
re gé nyei kö zül ki emel te a má so dik vi -
lág há bo rú ide jén, 1943 ősze és 1944
már ci u sa kö zött ját szó dó, az ár ko di
Ma tu la Le ány ne ve lő In té zet vi lá gát
és a kis Vi tay Ge or gi na ka lan dos
sor sát be mu ta tó Abi gélt, amely a
fel ső ta go za tos di á kok kö te le ző ol vas -
má nya. 

Sza bó Mag dá nak élet for má ja volt
az írás. Ha nem ült ép pen az író gép -
nél, ak kor is írt: be ke be lez te, rög zí -
tet te, ren dez te ma gá ban mind azt,
amit lá tott. Hi he tet len mun ka bí rás -
sal dol go zott. Akár mi hez nyúlt, ma -
gas iro da lom lett a ke zén – emel te ki
az elő adó. 

Az író nő mé lyen hí vő em ber is
volt, a re for má tus fő gond no ki tisz tet
is be töl tött egy ide ig. „A te éle te den
csak az Úr for dít hat, és ha for dí ta ni
akar, ak kor már meg is tet te, és el ren -
del te a szü le té sed per cé ben, el kár ho -

zol-e vagy üd vö zülsz. Ami a szü le té -
sed és a ha lá lod kö zött tör té nik, az
nem szá mít. Az csak egy pil la nat” –
val lot ta. 

Az elő adást kö ve tő en Szur ma i né
Sil kó Má ria vá la szolt az ér dek lő dő ta -
nu lók és pe da gó gu sok kér dé se i re,
majd is mer ke dett a te le pü lés em lé -
ke i vel és in téz mé nye i vel, il let ve meg -
te kin tet te a szom szé dos Ma lom sok
evan gé li kus temp lo mát.

g – kz –

Iro da lom óra Sza bó Mag dá ról

Az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
pá lyá za tá nak kö szön he tő en áp ri lis
29-én ha gyo mány őr ző csa lá di tánc há -
zat hir de tett meg a ka jár pé ci evan gé -
li kus gyü le ke zet, me lyen több mint
negy ven (nem csak evan gé li kus) gyer -
mek és fel nőtt vett részt. A prog ram
a lel kész, Smi dé li usz And rás rö vid áhí -
ta tá val kez dő dött, a talp alá va lót a
Kob zos együt tes ad ta, a tán co kat Nav -
ra til And rea nép dal éne kes, a nép mű -
vé szet if jú mes te re ta ní tot ta. A tánc és
a kö zös ének lés mel lett a gyer me kek
kö ze lebb ről is meg is mer ked het tek a
meg szó la ló né pi hang sze rek kel. A jó
han gu la tú együtt lét vé gén bő sé ges
ven dég lá tás vár ta a részt ve vő ket.

g Je ra bek-Cse re pes Csil la
fel vé te le

b A mar cal tői Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ven -
dé ge volt áp ri lis 29-én a Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um Köz mű ve -
lő dé si Fő osz tá lyá nak ve ze tő je, a Sza bó Mag da Szel le mi Örök sé ge Ala -
pít vány el nö ke, dr. Szur ma i né Sil kó Má ria, aki a négy esz ten de je el -
hunyt Kos suth-dí jas író val, köl tő vel, mű for dí tó val kap cso la tos em lé -
ke it osz tot ta meg a di á kok kal. Az elő adó igen kö ze li jó ba rát ja, se gí -
tő je volt Sza bó Mag dá nak, köz vet le nül ha lá la előtt Aján dé ko mat meg -
be csüld! – Tö re dé kek Sza bó Mag da élet mű vé hez cím mel köny vet is írt
éle té ről. 

Dr. Szur ma i né Sil kó Má ria

b Pi lis csa bán ren dez te meg az 5.
Élet fo nal evan gé li kus élet ve ze -
té si tá bort a KÖ SZI, az az a Ke -
resz tény Ön kén te sek Szö vet -
sé ge az If jú sá gért. Az áp ri lis
28. és má jus 1. kö zött zaj lott
együtt lét mot tó ja „Egy más sze -
mé ben” volt.

A tá bor ve ze tő je, Gen ge licz ki Bar ba -
ra és csa pa ta tar tal mas és ér dek fe szí -
tő fog lal ko zá sok so rát szer vez te meg
a hét vé gé re. A tá bor ba 12–18 éves fi -
a ta lo kat vár tak a szer ve zők, akik

szá má ra áp ri lis 28-án, csü tör tö kön
kez dő dött a já té kos ta nu lás és él mé -
nyek kel te li hit bé li fej lő dés. Az el ső
nap az is mer ke dés je gyé ben telt, al -
kal mat kí nál va mind új ba rát sá gok

szö vő dé sé re, mind ré gi tá bo ri is me -
rő sök új ra ta lál ko zá sá ra.

A pén te ki nap té má já ul Ko vács
Áron lel kész, a tá bor lel ki ve ze tő je a
„Jé zus és én” gon do lat kört vá lasz tot -
ta. Dél előtt a tá bo ro zók kis cso por -
tok ban bon col gat ták a té mát a ku -
pak ta nács nak el ne ve zett kre a tív, in -
ter ak tív hit tan órán, majd dél után
bib li o dra ma ti kus fog lal ko zás tet te
él mény sze rű vé a feldolgozást Pusz -
tai Ju li an na meg hí vott elő adó ve ze -
té sé vel, azt vizs gál va, mi lyen mó don
tu dunk Is ten fe lé for dul ni. Az áhí ta -
tok ezen a na pon a ta nít vány, Pé ter
sze mé lyét ál lí tot ták a kö zép pont ba:

az ő Jé zus irán ti ra jon gá sán, majd ta -
ga dá sán és vé gül bű ne i nek bo csá na -
tán, el hí va tá sán ke resz tül vizs gál -
ták Is ten és em ber kap cso la tát és azt,
ho gyan lát min ket Jé zus.

A má so dik tel jes nap jel igé je „Én és
a töb bi ek” volt, elő tér be ál lít va a ti zen -
éve sek szá má ra oly fon tos té mát: ho -
gyan lát nak min ket má sok, mennyi -
re ér de mes meg fe lel nünk tár sa ink
el vá rá sa i nak, és ho gyan vál lal hat juk
sa ját ma gun kat és ke resz tény el ve in -
ket a kö zös ség ben is? A Feu er Yvet te
meg hí vott elő adó ál tal ve ze tett drá ma -
fog lal ko zás cél ja is az volt, hogy elő -
se gít se egy más jobb meg is me ré sét, és
erő sít se az egy más irán ti bi zal mat. En -
nek ér de ké ben szá mos non ver bá lis
gya kor la tot (képünkön) és szi tu á ci ós
já té kot vé gez tek a fi a ta lok.

Per sze nem csak ko moly be szél ge -
té sek töl töt ték ki a részt ve vők nap -
ja it, ju tott idő szó ra ko zás ra, vi dám -
ság ra is. Ren ge teg prog ram kö zül vá -
lo gat hat tak a tá bor la kók, a leg job ban
várt te vé keny ség pe dig a te le ví zi ó ban
is nép sze rű Be ug ró volt. A fi a ta lok
részt ve het tek sport já té ko kon, film -
ve tí té sen, ke resz tény Le gyen Ön is
mil li o mos! ve tél ke dőn, va la mint az
ér ve lé si kész sé get fej lesz tő, nagy kér -
dé se ket szó ra koz ta tó mó don meg vi -
ta tó, Ön dönt! cí mű vi tán is.

A tá bor na gyon jó han gu lat ban,
értékes proggramokakl  telt, min -
den ki vi dá man és test ben-lé lek ben
fel töl tőd ve tért vissza a hét köz na -
pok ba: a fi a ta lok kö ze lebb ke rül tek
egy más hoz és a ve ze tők höz, fon tos
kér dé se ket vi tat tak meg együtt, lé -
nye ges hit éle ti ta nul sá go kat vi het tek
ha za, és együtt át él het ték egy ke resz -
tény kö zös ség meg tar tó ere jét és
örö mét.

g Ma lík Má tyás
– Pel lio nisz Pet ra

Élet fo nal – tá bo ro zók nak
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Meg hí vó
Csa lá di csen des he tet szer ve zünk a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ba jú ni us 27. és jú li us 2. kö zött. Té ma: dél előtt a Krisz -
tus-kö ve tés fon tos kér dé sei, dél után fe le ke ze ti ér té ke ink meg hí vott elő -
adók kal. Az es ti evan gé li zá ci ós so ro za tot Ba li cza Iván tart ja. Gyer me -
kek nek, fi a ta lok nak kü lön prog ra mo kat is biz to sí tunk. Szer ve ző lel ké -
szek: Hor váth-He gyi Oli vér és Hu lej Eni kő.

Rész vé te li díj 16 800 Ft (14 év alatt 8 400 Ft). Bő vebb in for má ció:
http://www.evan ge li kus.hu/Mem bers/ehu lej/csa la di-csen des het-pi lis -
csa ban. Je lent kez ni jú ni us 10-ig le het e-mail ben (hu le je ni ko@ya -
hoo.com), te le fo non (20/824-3397) vagy le vél ben (6000 Kecs ke mét, Sza -
bad ság tér 3.). Sze re tet tel vár juk!

H I R D E T É S
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Ör ven de ző ke resz té nyek
„Örül je tek min den kor” – mond ja Pál apos tol, de el fe lej tet te hoz zá ten ni: ki -
vé ve, ami kor úr va cso rát vesz tek, mert az egy ko moly, sőt szo mo rú al ka lom,
mivel ott bű ne i tek ter hé vel szem be sül tök…

1957-ben Dá ni á ba ke rül tem, ahol nya ran ként az ott élő ma gyar evan gé -
li ku sok nak kon fe ren ci át ren dez tünk. Egy szer dán fe le sé ge met is el vit tem, aki
nem ér tett ma gya rul, de egy szó meg ra gad ta fi gyel mét. 

– Mit je lent a „bű nös em ber”? Min dig er ről be szél nek – mond ta.
Egy dán lel kész, aki Sop ron ban volt ösz tön dí jas, és jól be szélt ma gya rul,

így jel le me ze az egy há zi éle tet: a ma gyar ige hir de tők a bűn el len har col nak,
a dá nok az evan gé li u mot (örömhírt) hir de tik.

Az ilyen ál ta lá no sí tá sok ter mé sze te sen túl zó ak, még is el gon dol ko dás ra kell,
hogy kész tes se nek ben nün ket. Va ló ban így látja a mi is ten tisz te le tünket az,
aki nem ab ban nőtt fel, és nem így szok ta meg?

A va sár nap reg ge li is ten tisz te let öröm ün nep, a fel tá ma dott Úr di cső í -
té se. Ná lunk – az új Li tur gi kus könyv sze rint – még is a Tíz pa ran cso lat fel -
ol va sá sá val kez dő dik. Nem há la adás sal, nem di csé ret tel, ha nem av val az
„adós le vél lel”, mely nek kö ve te lé sét Pál apos tol sze rint (Kol 2,14) Krisz tus
el tö röl te.

Ez után jön a szá mon ké rés! Va ló ban bá nod bű ne i det, vagy csak meg szo -
kás ból mon dod el a bűn val ló imád sá got? Ami még rosszabb: meg is kell ígér -
nünk, hogy ezen túl igye kez ni fo gunk, és jók le szünk.

A baj ezek kel a gyó ná si kér dé sek kel nem is csak az, hogy nem iga zi kér -
dé sek (mert csak egy elő re meg fo gal ma zott vá lasz van), a leg na gyobb baj az,
hogy meg vá la szo lá suk fel té te le a bűn bo csá nat nak, az úr va cso ra vé te lé nek.

Ez a cse le ke de tek ből meg iga zu ló em ber gon do lat me ne tét mu tat ja: meg -
tet tem, amit kel lett, most már Is ten elé áll ha tok. Az evan gé li um azt mond -
ja, az üd vös sé ge dért sem mit sem te hetsz. Sem bűn bá na tod, sem igye ke ze -
ted… nem üd vö zít, egye dül Krisz tus, in gyen, ke gye lem ből. Mi ért kell hát ki -
kér dez ni a hí ve ket, mi ez a szá mon ké rés?

És mi vel az is ten tisz te le ten az el ső ne gyed óra a mi bű ne ink kel te lik el, ne -
he zen tu dok az öröm re han go lód ni. De bi zo nyá ra csak ve lem van va la mi baj.
Bű nös em ber va gyok.

Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

Sop ro ni si ker a SZÉTV-en
A ko ráb bi évek hez ha son ló an
eb ben a tan év ben is meg ren -
dez ték a szak mai elő ké szí tő
érett sé gi tan tár gyak ver se nyét
(SZÉTV), ame lyen a szak kö -
zép is ko lák 12. év fo lya mos di -
ák jai vet tek részt húsz szak ma -
cso port ból. Az egész ség ügyi
szak ma cso port ból 147-en in -
dul tak, a kö zel múlt ban Szol -
no kon le zaj lott or szá gos dön -
tő re 30 di á kot hív tak. 

A ver senyt evan gé li kus in téz mény ta nu ló ja, Eg re sits Eni kő nyer te meg, aki
a sop ro ni Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la di ák -
ja. Osz tály tár sai kö zül Má csa di Dó ra 5., Pá pai Lí via 6., Hor váth Pet ra 29.,
Ja go sits Zsa nett pe dig 30. lett. Fel ké szí tő ta ná ruk Tóth Lász ló né Weisz Zsu -
zsan na volt. 

Ba lik óné Né meth Már ta (Sopron)

Még már ci us vé gén le he tett ol vas -
ni ro va tunk ban a ta va szi pro tes táns
mé dia mű he lyen el hang zott, a kö -
zös sé gi mé di á val fog lal ko zó elő -
adás nak a rö vid összeg zé sét (EvÉ let,
2011. már ci us 27.). A két éve sek tech -
no ló gi á ja cí mű írás fel ada ta az volt,
hogy át fo gó ké pet nyújt son el ső sor -
ban nap ja ink in ter ne tes kö ze gé ről
és kul tú rá já ról, má sod sor ban pe dig
el he lyez ze eb ben a leg nép sze rűbb
kö zös sé gi al kal ma zá so kat, mint
ami lyen pél dá ul a Fa ce book és a
Twit ter.

E ro vat szem pont já ból van va la mi
kö zös ab ban a két je lölt ben, akik
nem ré gi ben a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let ben a püs pö ki tiszt ség -
re pá lyáz tak: már in du lá suk kor le he -
tett tud ni mind ket tő jük ről, hogy Fa -
ce book-fel hasz ná lók. Vagy is olyan
sze mé lyek ről van szó, akik is me rik a
Ma gyar or szá gon je len leg leg nép sze -
rűbb kö zös sé gi ol dalt, és hasz nál ják
is. Az egy ház ke rü let új püs pö ke,
Sze me rei Já nos rá adá sul csak nem
meg is dup láz ta ak ko ri – vir tu á li san
is össze kap csolt – is me rő se i nek a szá -
mát, amely lap zár tánk ide jén mint -
egy hat száz fő re rúg.

Jó pár éve az iWiW kap csán –
mond juk így – szám há bo rú folyt: ki -
nek van több is me rő se? Vagy is egy -
faj ta nép sze rű sé gi mu ta tó nak te -
kin tet ték az is me rő sök szá mát. Va -
ló já ban nem is alap ta la nul, hi szen
egy-egy csi no sabb lány nak vagy jó -
ké pűbb fi ú nak a sta tisz ti kák sze rint
is több is me rő se volt, mint tár sa ik -
nak. A kép let ak kor sem volt per sze
egy ér tel mű és min den ki re ér vé -
nyes, rá adá sul a vir tu á lis kap cso la -
tok haj há szá sa le he tet len né tet te

en nek a szám nak mint mu ta tó nak a
hasz ná la tát.

So kat csú fol ták ak ko ri ban in ter -
ne tes te le fon könyv nek az iWiW-et,
és az ak ko ri rend szer tény leg más fel -
épí tést kö ve tett, mint je len leg a
Face book. És pon to san ezért ért vé -
get ez utób bin a mi nél több ba rát be -
je lö lé sé nek haj szá ja. A Fa ce book
üze net fo lya ma – vagy is az a fe lü let,
ame lyet be je lent kez ve elő ször lá -
tunk – ugyan is az is me rő se ink ál tal
ge ne rált tar tal ma kat mu tat ja. Így
ér te lem sze rű en mi nél több az is me -
rő sünk, an nál több tar ta lom je le nik
meg, és eb ből egy re több olyan lesz,
amely min ket a leg ke vés bé sem fog
ér de kel ni – pél dá ul egy-egy olyan
sze mély nek a fo tó ja, aki vel mind -
össze egy szer ta lál koz tunk egy ré ges-
ré gi ese mé nyen.

Ter mé sze te sen az ilyen rend sze -
rek ben ki fi no mult szű ré si le he tő sé -
gek áll nak ren del ke zés re, vagy is
könnyen meg óv hat juk ma gun kat a
pusz tán „zaj nak” el ne ve zett je len ség -
től. Az el múlt hó na pok so rán a Face -
book vál toz ta tott az üze net fo lyam ba
ke rü lő anya gok al go rit mu sán, és egy
in tel li gens és au to ma ti kus szű rő -
rend szert ve ze tett be. En nek az a lé -
nye ge, hogy csak azok a tar tal mak je -
len nek meg ná lunk, ame lyek vél he -
tő en tény leg ér de kel nek min ket. A
kér dés, mi kép pen dön ti el a rend szer,

hogy szá munk ra ér de kes anyag ról
van-e szó. E so rok író ja nem is me ri
a pon tos re cep tet, egy va la mi azon -
ban biz tos: ha mi vagy az is me rő se -
ink több ször hoz zá szó lunk egy má -
sik sze mély vagy szer ve zet tar tal má -
hoz, ak kor on nan tól kezd ve a ké sőb -
bi tar tal mai is meg je len nek majd
ná lunk.

Nem rég az egyik leg is mer tebb
ha zai ta nács adó blog be jegy zé sé nek
a cí me Az év, ami kor ki szűr tek té ged
a ha ve rok (http://do rans ky.pos ter -
ous.com/az-ev-ami kor-ki szur tek-te -
ged-a-ha ve rok) volt. A je len ség ről azt
ír ta, hogy a Fa ce book au to ma tiz mu -
sá nak kö szön he tő en már most el kez -
dő dött a fo lya mat, és egy ben fel hív -
ta a fi gyel met ar ra is, hogy a kü lön -
fé le szer ve ze tek szá má ra mos tan tól
nem lesz elég a ra jon gói bá zis nö ve -
lé se, ugyan is pusz tán a ki fe lé irá nyu -
ló kom mu ni ká ció nem fel tét le nül
fog ja el ér ni a bá zis tag ja it, ha nem si -
ke rül be von ni – vá lasz ra, ak ti vi tás -
ra kész tet ni – őket.

S hogy mi kö ze minden nek az
egy há zi kom mu ni ká ci ó hoz? A Fa ce -
book re mek esz köz le het a misszi ó -
ra is, de csak ab ban az eset ben, ha
nem csak ne künk van mon da ni va -
lónk má sok szá má ra, ugyan is ez
idő vel már nem fog el jut ni hoz zá juk.
Bán tó an ha son lít ez a kép az üres
temp lom ban pré di ká ló lel kész hez. A
Fa ce boo kon csak az oda-vissza kom -
mu ni ká ció lesz a jár ha tó út, a pár be -
széd foly ta tá sa pe dig nem egy sze rű
fel adat, még ha min den nap van is mit
mon da nunk. De lesz-e kér dé sünk
min den nap ra, amely re va la ki vá la -
szol hat?

g Nagy Ben ce

A pár be széd ide jé nek kez de te
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A Derby ben élő, hat va nas éve i ben já -
ró Johns há zas pár ti zen öt gyer me ket
ne velt fel. A bí ró ság sze rint a ke resz -
tény há zas pár fel fo gá sa árt hat a gyer -
me kek nek. A két bí ró a brit diszk ri -
mi ná ció el le nes tör vé nyek re hi vat -
koz va hoz ta meg ha tá ro za tát, amely -
ben le szö ge zik: „Nagy-Bri tan nia nem
te ok rá cia, ha nem sze ku lá ris ál lam.
…Az, hogy va la ki val lá sos meg győ -
ző dés alap ján él – bár mennyi re hi te -
le sen és bár mennyi re ré gi vagy tisz -
te let re mél tó val lás kö ve tő je ként –,
ön ma gá ban so ha sem ment he ti fel a
hí vőt a vi lá gi tör vény ha tá lya alól.”

A bí ró ság el is mer te, hogy el lent -
mon dás fe szül a ne mi irá nyult ság ról
szó ló ren del ke zés és a val lá si diszk -
ri mi ná ci ót til tó tör vény kö zött, ám
úgy vé lik, ne ve lő szü lők ese té ben „a
ne mi irá nyult ság ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek nek el sőbb sé get kell él vez ni -
ük” a ne ve lő szü lők val lás sza bad sá gá -
val szem ben. Ha tá ro za tuk ki mond -
ja: a ha tó sá gok meg kö ve tel he tik,
hogy az ál lam pol gá rok po zi tí van áll -
ja nak a ho mo sze xu á lis haj lam hoz
és vi sel ke dés hez. Vé le mé nyük sze rint
a Johns há zas pár ral szem ben nem
tör tént val lá si ala pú meg kü lön böz te -
tés, mi vel – mint fo gal maz nak –
nem ke resz tény hi tük, ha nem er köl -
csi né ze te ik mi att von ták meg tő lük
a ne ve lő szü lő ség jo gát. 

A brit szék he lyű Ke resz tény Jo gi
Köz pont igaz ga tó ja, And rea Wil li -
ams az eset tel kap cso lat ban rá mu -
ta tott: a brit igaz ság szol gál ta tás -
ban „az utób bi idő ben egy re gyak -
rab ban ér tel me zik úgy a tör vényt,
hogy a ho mo sze xu á li sok jo ga it a lel -
ki is me re ti sza bad ság elé he lye zik. Az
el ve ik hez ra gasz ko dó ke resz té nyek
a köz élet fon tos te rü le te i ről szo rul -
nak ki. Ha a ke resz tény er kölcs ká -
ros a gyer mek re néz ve és el fo gad ha -
tat lan az ál lam szá má ra, va jon hány
év nek kell el tel nie, míg a sa ját gyer -
me ke i ket is el ve szik a ke resz tény
csa lá dok tól?” – tet te fel a kér dést az
igaz ga tó nő.

A Johns há zas pár ügyé ben szü le -
tett dön tés mér föld kő a tár sa da lom
éle té ben, és – ami az an gol szász
jog rend ben kü lö nö sen fon tos – jo gi
pre ce denst te remt het. A ne mi irá -
nyult ság ról szó ló brit tör vény ko ráb -
ban is sok vi tát ka vart; va la mennyi
an gol ka to li kus örök be fo ga dá si szer -
ve zet nek be kel lett szün tet nie mű kö -
dé sét, mi u tán egy bi zott sá gi dön tés
ki mond ta, hogy nem uta sít hat ják el
az egy ne mű pá rok örök be fo ga dá si
ké rel mét. Az utol só ilyen in téz mény
2010 au gusz tu sá ban szün tet te be te -
vé keny sé gét – ír ta a Catho lic News
Agency hír ügy nök ség. 

d Ma gyar Ku rír

Ke resz té nyek – ezért nem le het nek
töb bé ne ve lő szü lők

A Va ti kán ban má jus 1-jén XVI. Be -
ne dek pá pa bol dog gá avat ta II. Já nos
Pált, aki 1978 és 2005 kö zött a 264.
ró mai pá pa ként ült „Szent Pé ter
trón ján”. 

A len gyel szár ma zá sú Ka rol Jó zef
Wojty la 1920. má jus 18-án szü le tett
a Krak kó hoz kö ze li Wa do wi cé ben.
Szü le it és test vé rét ko rán el vesz tet -
te, egye te mi ta nul má nya it a má so dik
vi lág há bo rú sza kí tot ta fél be. Dol -
go zott gyár ban, kő bá nyá ban, majd
1942-ben je lent ke zett az il le gá li san
mű kö dő pa pi sze mi ná ri um ba. 

1946-os pap pá szen te lé se után
Ró má ban, a pá pai egye te men szer zett
teo ló gi ai dok to rá tust. Rö vid ide ig
fa lu si se géd lel kész, majd a krak kói
Szent Fló ri án-temp lom káp lán ja volt.
Egy há zi kö zös sé gét új mód sze rek kel
szer vez te, ki rán du lá sok ra, tú rák ra
vit te a fi a ta lo kat. A teo ló gi ai kar eti -
ka sza ká nak el vég zé se után a krak kói
sze mi ná ri um ban és a lub li ni egye te -
men ta ní tott. 1958-ban cím ze tes püs -
pök, 1964-ben Krak kó ér se ke és
met ro po li tá ja lett, 1967-ben VI. Pál
pá pa bí bo ro si rang ra emel te.

Ak tí van vett részt az 1962 és 1965
kö zött ülé se ző II. va ti ká ni zsi nat
mun ká já ban, bi zo nyít va: tisz tá ban
van az új egy ház kép pel, amely sze rint
a te kin tély elv he lyé be a szol gá lat, a ki -
ok ta tás he lyé be az ige hir de tés lé pett.
1978. ok tó ber 16-án, a har minc há rom
na pi ural ko dás után el hunyt I. Já nos
Pál pá pa utó dá ul – ál ta lá nos meg le -
pe tés re – a vi szony lag is me ret len
Wojty lát vá lasz tot ták meg. Ő volt 455
év óta az el ső nem olasz, egy ben az
el ső ke let-eu ró pai, és 58 évé vel 132 év
óta a leg fi a ta labb pá pa.

II. Já nos Pál ar ra tö re ke dett, hogy
hely re ál lít sa a tan be li egy sé get, meg -
rend sza bá lyoz za a túl zó kat, a ta ní tó -

hi va tal tól el té rő ket, és a ka to li kus
egy ház kor mány zá sá ban is új rend -
szert ve ze tett be. So ha sem ta gad ta
meg gyö ke re it, len gyel ha zá ja irán ti
sze re te tét, a né pi ha gyo má nyok ban
gyö ke re ző Má ria-tisz te le tet, a mun -
kás ként szer zett ta pasz ta la to kat, a
len gyel zsi dók de por tá lá sá nak el íté -
lé sét és a kom mu niz mus el le ni har -
cot. Be fo lyá sa messze túl ter jedt a Va -
ti ká non, el ső, 1979-es len gyel or szá -

gi lá to ga tá sa nagy ban hoz zá já rult a
kom mu nis ta rend szer bu ká sá hoz.

Több mint húsz me rény le tet kí sé -
rel tek meg el le ne. 1981. má jus 13-án
a cso dá val ha tá ros mó don él te túl,
ami kor a tö rök Ali Ag ca köz vet len
kö zel ről rá lőtt a Szent Pé ter té ren.
Egész sé ge 1993-tól kez dett ha nyat la -
ni, Par kin son-kór ban is szen ve dett.
2005. áp ri lis 2-án, nyolc van öt éves
ko rá ban halt meg, te me té sé re áp ri -
lis 8-án ke rült sor.

A 264 ka to li kus egy ház fő kö zül
csak Szent Pé ter és IX. Pi us ült II. Já -
nos Pál nál hosszabb ide ig a pá pai tró -
non. Ő volt a leg töb bet uta zó pá pa:
104 kül föl di lá to ga tá sa so rán 129 or -
szá got ke re sett fel, eköz ben a Föld–
Hold-tá vol ság há rom szo ro sát tet te
meg. Ma gyar or szá gon két al ka lom -

mal: 1991. au gusz tus 16–20. kö zött,
majd 1996. szep tem ber 6–7-én járt.
Min den ki nél több szen tet és bol do -
got ava tott, bí bo rost kre ált. Meg re -
for mál ta a ká non jo got, a ka to li kus
egy ház tör vény köny vét, el ké szít tet -
te az új ka to li kus ka te kiz must.

II. Já nos Pál bo csá na tot kért a ka -
to li kus egy ház múlt bé li bű ne i ért,
tö re ke dett az észak–dél el len tét fel -
ol dá sá ra, szót emelt az em be ri jo go -
kért. A len gye len kí vül ki tű nő en be -
szélt fran ci á ul, an go lul, spa nyo lul, né -
me tül, ola szul, a hí vő ket rend sze rint
anya nyel vü kön kö szön töt te. Be szé -
de it ma ga ír ta, és a „pá pai töb bes
szám” he lyett az egyes szám el ső sze -
mélyt hasz nál ta.

Ha lá la után szo kat la nul ha mar,
két hó nap múl va meg in dí tot ta a bol -
dog gá ava tá si el já rást utód ja, XVI.
Be ne dek. Az el já rás egy ház me gyei
sza ka sza pon to san két év vel II. Já nos
Pál ha lá la után zá rult le, majd 2009
de cem be ré ben XVI. Be ne dek a „tisz -
te let re mél tó” cím mel ru ház ta fel őt.

2011. ja nu ár 14-én köz zé tet ték,
hogy XVI. Be ne dek pá pa meg tör tént -
nek is mert el egy II. Já nos Pál köz ben -
já rá sá ra be kö vet ke zett cso dát, s en -
nek alap ján el ren del te a né hai egy ház -
fő bol dog gá ava tá sát. A Va ti kán ál tal
össze ál lí tott, or vo sok ból, teo ló gu -
sok ból, bí bo ro sok ból és püs pö kök ből
ál ló bi zott ság ugyan is cso dá nak mi -
nő sí tet te Ma rie Si mon-Pier re fran cia
apá ca fel épü lé sét a Par kin son-kór ból.
Az apá ca társ nő i vel az ugyan csak Par -
kin son-kór ban szen ve dett II. Já nos
Pál  közbenjárásáért fo hász ko dott, s
két hó nap pal a pá pa ha lá la után egy
reg gel ar ra éb redt, hogy vissza nyer -
te moz gás ké pes sé gét, meg fo gal ma zá -
sa sze rint mint ha új já szü le tett vol na.

d MTI

Bol dog gá avat ták II. Já nos Pált
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A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö -
vet ke ző al kal mán, má jus 9-én, hét -
főn 18.30- kor Rozs-Nagy Szil via
evan gé li kus is ko la lel kész és Nagy pál
Sza bolcs ró mai ka to li kus vi lá gi teo -
ló gus (Bé kés Gel lért Öku me ni kus
In té zet, Pan non hal ma) Asz ké zis az
egy ház egy sé gé ért cím mel tart elő -
adást és ve zet be szél ge tést. (Evan gé -
li kus–re for má tus temp lom, Bu da -
pest XI. ker., Né met völ gyi út 138.)
Sok sze re tet tel vá runk min den ér -
dek lő dőt!

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

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
7.10 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Kör mend ről
Igét hir det Sza ba di Iván
lel ki pász tor
10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
21.04 / Kos suth rá dió
Má jus
Szép Er nő je le ne tét rá di ó ra
al kal maz ta Sá ri Lász ló

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
11.45 / PAX
Jé zus nak ze né lek
(kon cert film)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
14.50 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
21.40 / m1
Őfel sé ge pin cé re vol tam
(cseh–szlo vák film, 2006)
(114')
22.22 / Bar tók rá dió
Per go le si: Sta bat Ma ter
23.00 / HBO
A bát rak igaz sá ga
(ame ri kai há bo rús film drá -
ma, 1996) (112')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
15.30 / Du na Tv
A lel kem ben élő hegy –
A Zen gő
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
19.35 / Bar tók rá dió
Mo zart: Fi ga ro há zas sá ga
(négy fel vo ná sos víg ope ra)
18.00 / Vi a sat His to ry
Pon ci us Pi lá tus: Az em ber,
aki meg öl te Jé zust
(is me ret ter jesz tő film)
21.00 / Du na Tv
Csont váry
(ma gyar já ték film, 1976)
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – tu do mány ról
23.30 / RTL Klub
XXI. szá zad – a le gen dák ve -
lünk él nek
Va lu ta bűn tett

SZERDA

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
17.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Is ko la temp lo mok
20.30 / m2
Min den tu dás Egye te me 2.0
Be szél ge tés a sze man ti kus
web ről
21.00 / Du na Tv
Pe re putty
(orosz já ték film, 1981) (93')
21.45 / m1
Így ké szült (ka na dai–an gol
film sza tí ra, 2010) (90')
23.00 / Bar tók rá dió
Jazz port
Vá lo ga tás Mic ha el Bub lé
(ének) és Lee Ri te no ur (gi tár)
fel vé te le i ből

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
12.50 / TV2
Szent György és a sár kány
(an gol–né met ka land film,
2004) (88')
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
„Ne fél je tek!”
18.00 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis
(egy ház ze nei mű sor)
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Krzy sztof Pen de rec ki:
Sta bat Ma ter (1960)
23.50 / Du na Tv
Álom ból va ló ság
(ma gyar do ku men tum film)
Hangszerekből bútor –
A lovas íjász

PÉNTEK

13.07 / Bar tók rá dió
A cap pel la bér let. Ben ne:
Vy ta utas Mis kins: Glo ria
Ei no juh ani Rauta va ara: Cre do
13.30 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
13.45 / m2
Jó zsef At ti la: Amit a szí ved be
rej tesz
18.15 / Film mú ze um
A Pál ut cai fi úk (ma gyar
ifjúsá gi film, 1968) (105')
21.40 / m1
Szind bád
(ma gyar film, 1971) (90')
22.05 / m2
A sem mi ágán
(ame ri kai film, 1991) (102')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Thi er ry Es ca ich ját szik a bu -
da vá ri Má tyás-temp lom or -
go ná ján

SZOMBAT

9.00 / m1
Del ta
(tu do má nyos mű sor)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
15.05 / Bar tók rá dió
Ze ne be széd
Bach: Fürch te dich nicht –
mo tet ta BWV. 228.
16.20 / m1
Magyarország története
Élet a török félhold
árnyékában
19.05 / Du na Tv
Csi ky Ger gely: A nagy ma ma
A Nem ze ti Szín ház elő adá sa
fel vé tel ről
21.05 / Du na Tv
A nap bi ro dal ma
(ame ri kai já ték film, 1987)
(146')
23.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Franck: Pre lűd, ko rál és fú ga

VASÁRNAP

8.04 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (öku me ni kus mű sor)
10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let
közve tí té se Nyír egy há zá ról
Igét hir det: He c ker Már ton
kör ze ti lel kész
10.20 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
(is mét lés: m2 / 14.30)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
A ma gyar nyel vű gen fi zsol -
tá rok 400 éve
21.25 / m2
A Mes ter és a Mar ga ri ta
(len gyel té vé film so ro zat)
4/1. rész

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 8-ától május 15-éig

Va sár nap
Bíz za tok ben ne min den kor, ti né pek, önt sé tek ki előt te szí ve te ket, Is ten a mi
ol tal munk! Zsolt 62,9 (1Pt 5,7; Jn 10,11–16/7–30/; 1Pt 2,21b–25; Zsolt 23) Erős
vár a mi Is te nünk! Evan gé li kus kö szön té sünk ben nem csak Is ten ha tal má -
ra uta lunk. Han got kap ben ne a bi za lom és az őszin te ség is. Ha rá ha gyat -
ko zunk, Is ten ere je el ve szi az erőt len sé gün ket. Ha tel jes nyílt ság gal kö ze le -
dünk fe lé, Is ten ki lép az el rej tett ség ből, és meg is mer te ti ve lünk aka ra tát.

Hét fő
Bol do gok, akik éhez nek és szom jaz nak az igaz ság ra, mert ők meg elé gít tet nek.
Mt 5,6 (Zsolt 103,6; 4Móz 27,/12–14/15–23; Róm 16,1–16) Ki gon dol ta vol -
na, hogy az éhe zés és a szom jú ság a bol dog ság for rá sa le het! Nem azok szá -
má ra, akik étel re és ital ra vágy nak, ha nem azok nak, akik az igaz sá got ke re -
sik. Meg le het, so ha nem ta lál nak rá, de nem is mon da nak le ró la so ha. Úgy
tű nik, hogy oly kor az igaz ság hoz va ló ra gasz ko dá sunk vá lik ma gá vá az el -
éren dő igaz ság gá.

Kedd
Le gyen meg a te aka ra tod, amint a menny ben, úgy a föl dön is! Mt 6,10 (Ézs
64,7; 1Kor 4,9–16; Róm 16,17–24) „Be van fe jez ve a nagy mű, igen. / A gép
fo rog, az al ko tó pi hen” – ír ja Ma dách Az em ber tra gé di á já ban. Mint ha Is -
ten a te rem tés után nem tö rő döm mó don ma gá ra hagy ta vol na a vi lá got. Pe -
dig ő nem csak a menny or szá got mű köd te ti, de fi gyel a föl di min den na pok -
ra is. Te rem tő szán dé ka és aka ra ta vál to zat lan, füg get le nül a tér től és az idő -
től, amely ben élünk.

Szer da
Vi gyáz za tok te hát, ho gyan hall gat já tok! Lk 8,18a (Ám 8,11.12b; Jn 17,20–26;
Róm 16,25–27) Ha csak a ma gunk él ve ze té re tar to gat juk Is ten aján dé ka it, el -
ve szít jük őket. Mi nél in kább to vább ad juk azon ban, an nál töb bet ka punk be -
lő lük! Csak az iga zán a mi enk Is ten ja va i ból, amit ka ma toz tat ni tu dunk. Jé -
zus sza va ar ra ta nít, hogy nem csu pán az ige hir de tés mi nő sé ge fon tos, de
az ige hall ga tá sé is.

Csü tör tök
Egye dül te is me red min den em ber nek a szí vét. 1Kir 8,39 (Róm 8,27; Ef 4,/8–
10/11–16; 2Sám 2,1–11) Egy or szá go san is mert szív se bész úgy tart ja, hogy a
gyó gyí tás szent cse lek mény, mert a te rem tés leg nagy sze rűbb lé nyét kell meg -
men te ni. Azért nyi lat ko zik így, mert nem csak bio ló gi ai lény nek te kin ti az em -
bert, ha nem Is ten gyer me ké nek is. Is ten szá má ra sem csak egy szerv a szí -
vünk, ha nem éle tünk re gé nye, mely nek min den so rát kí vül ről tud ja.

Pén tek
Hi szen nincs is messzi re egyi künk től sem; mert őben ne élünk, moz gunk és va -
gyunk. Ap Csel 17,27–28 (Zsolt 139,9–10; Mt 26,30–35; 2Sám 5,1–16) Pál apos -
tol szá má ra a tá vol ság és a kö zel ség nem egy sze rű en fi zi kai fo gal om. A bá -
nya mé lyén dol go zó épp oly kö zel le het Is ten hez, mint a csúcs tá ma dás ra in -
du ló hegy má szó. A zsol tá ros is így szólt Is ten hez: „Ha a menny be száll nék,
ott vagy, ha a hol tak ha zá já ban fe küd nék le, te ott is ott vagy. Ha (…) a ten -
ger túl só vé gén lak nék, ke zed ott is el ér ne (…) en gem.” (Zsolt 139,8–10)

Szom bat
Jé zus egy kis sé to vább ment, arc ra bo rult, és így imád ko zott: „Atyám, ha le het -
sé ges, tá voz zék el tő lem ez a po hár; mind az ál tal ne úgy le gyen, aho gyan én aka -
rom, ha nem amint te.” Mt 26,39 (Zsolt 119,109; Jn 14,1–6; 2Sám 5,17–25) Mar -
tin Bu ber val lás fi lo zó fus sze rint az em ber ak kor lesz iga zán ön ma ga, ha ké pes
rá cso dál koz ni a má sik lé nyé re. Az em ber ak kor iga zán em ber, ami kor az Is tent
szó lít ja „te”-nek. Az em ber aka ra ta ak kor sze mé lyes és erős, ha fel ol dó dik Is ten
aka ra tá ban. Jé zus gyen ge ma radt vol na, ha nem issza ki a szen ve dés po ha rát.
Ak kor volt azon ban a leg erő sebb, ami kor ki tud ta mon da ni: nem én, ha nem te.

g Dr. Bács kai Ká roly

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

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

Szteh lo Gá bor könyv tá rá ból né met
nyel vű egy há zi-val lá sos té má jú köny -
vek de di kál va, év szám mal je löl ve el -
adók. Ér dek lőd ni: 70/413-0326.

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.

HA LÁ LO ZÁS
Mély fáj da lom mal, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk mind -
azok kal, akik is mer ték és sze ret ték, hogy drá ga anyu kánk, nagy ma mánk,
dé di kénk, Blat nicz ky Je nő né szü le tett Ken deh-Kirchk nopf Sá ra, a Cin -
ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség volt pap né ja és kán to ra áp ri lis 20-án,
éle té nek 98. évé ben ha za tért te rem tő Urá hoz. Te me té se má jus 4-én volt
a Cin ko ta-Ilo na te le pi te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

A Lu the rá nia ének kar köz re mű kö dik az MR3 – Bar tók rá dió Ze ne be széd
cí mű mű so rá ban má jus 14-én (szom ba ton) 15 óra 5 perc től. A Lu the rá -
nia Jo hann Se bas ti an Bach Fürch te dich nicht kez de tű mo tet tá ját
(BWV. 228.) ad ja elő. A mű sor ve ze tő Kamp Sa la mon kar mes ter. A fel -
vé tel a Ma gyar Rá dió 6-os stú di ó já ban ké szült 2011. már ci us 19-én.

Evan gé li kus temp lo mo kat mu tat be a Ma gyar Te le ví zió má jus 15-én
(va sár nap) dél előtt 11 óra 30 perc től az m1-en. A fél órás film ben Ne mes -
kér, Cell dö mölk, Va dos fa és Ne mes csó lu the rá nus haj lé ka i val is mer ked -
het nek meg a né zők. Az adást az nap dél után 14 óra 30 perc től az m2-n
is mét lik.

H I R D E T É S

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det Pro tes táns
Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi u má ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.)

In for má ci ók a szak kol lé gi um ról és a fel vé te li fel té te lek ről a
www.mpta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050 te le fon szá mon hét fő től csü -
tör tö kig 9–13 órá ig. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je 2011. má jus 23.

H I R D E T É S


