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Hűségre indító szó f 2. oldal
Isten erőterében f 3. oldal
Itthon a földön, otthon az égben f 7. oldal
Diakonisszabeszélgetések f 8–9. oldal
Akarod tudni, meddig élsz? f 11. oldal
Informatikai esélyegyenlőség f 15. oldal

„Ná lunk nem na gyon van szük ség ilyen in -
téz mé nyek re. Mert az idő se ket be fo gad ják
a ro ko na ik, nem hagy ják őket ma guk ra.”

Beszélgetés Kongó evangélikus 
elnök-püspökével

f 5. oldal

„Ke ve sebb mint há rom száz evan gé li kus él itt
har minc te le pü lé sen, de szá mon tart ják egy -
mást, és em lé kez nek azok ra az idők re, ami kor
még sze ké ren vagy gya log in dul tak el va sár -
nap haj nal ban a fan csa li temp lom fe lé.”

Életjelek Abaújból f 3. oldal

„Szür ke ru há juk su ho gott kö rü löt tünk,
mint ha az an gya lok röp köd tek vol na. És
azt hi szem az óta is, hogy iga zi an gya lok
vol tak.”

Leányotthon a Márvány utcában
f 9. oldal

Elfogadtákazúj
egyházügyitörvényt

b Keddre virradó éjszaka elfogadta aHáz azúj egyházügyi törvényt,
amellyeltizennégyegyházatésvallásfelekezetetismertelazOrszág-
gyűlés.Atöbbivallásiközösségegyházzányilvánításárólaparlament
kétharmadostöbbséggeldönthetmajd.

A KDNP-s po li ti ku sok je gyez te, ám a sza va zás előtt né hány órá val az al kot -
mány ügyi bi zott ság ál tal alap ve tő en át írt, a lel ki is me ret és val lás sza bad ság jo -
gá ról, va la mint az egy há zak, val lás fe le ke ze tek, val lá si kö zös sé gek jog ál lá sá ról
szó ló ja vas la tot 254 igen sza va zat tal, 43 nem el le né ben fo gad ták el a kép vi se -
lők. A je len lé vő el len zé ki po li ti ku sok nem mel vok sol tak.
A jog sza bály ér tel mé ben az Or szág gyű lés a kö vet ke ző egy há za kat is me ri el:

Ma gyar Ka to li kus Egy ház, Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház, Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház, Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge, Egy sé -
ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség, Ma gyar or szá gi Au to nóm Or to dox Iz -
ra e li ta  Hit köz ség,  Bu dai  Szerb  Or to dox  Egy ház me gye,  Kons tan ti ná po lyi
Egye te mes Pat ri ar chá tus – Ma gyar or szá gi Or to dox Exar chá tus, Ma gyar or szá -
gi Bol gár Or to dox Egy ház, Ma gyar or szá gi Ro mán Or to dox Egy ház me gye, Orosz
Or to dox Egy ház Ma gyar Egy ház me gyé je, Ma gyar Uni tá ri us Egy ház Ma gyar -
or szá gi Egy ház ke rü le te, Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház, Hit Gyü le ke ze te. (Az
utób bi az egyet len, amely a ke resz tény de mok ra ta kép vi se lők ál tal jegy zett tör -
vény ja vas lat ban nem sze re pelt a be vett és el is mert egy há zak kö zött.)
A KDNP ere de ti ja vas la ta még há rom ka te gó ri át rög zí tett: a be vett, il let ve

el is mert fe le ke ze te ket, a je len tős köz cé lú te vé keny sé get el lá tó egy há za kat, ame -
lyek kel a kor mány meg ál la po dást köt, va la mint to váb bi olyan egy há za kat, ame -
lyek or szá gos le fe dett sé gű ek, il let ve vi lág val lá sok hoz kö tőd nek, és je len tős nem -
zet kö zi kap cso la tok kal ren del kez nek.
Az utób bi két ka te gó ri át azon ban vé gül nem ve zet ték be, s a tör vény ben csak

az em lí tett ti zen négy egy há zat rög zí tet ték. A jog sza bály ban nem ne ve sí tett és
nem ka te go ri zált val lá si kö zös sé gek egy há zi nyil ván tar tás ba vé te lé ről az ere -
de ti leg ter ve zett Fő vá ro si Bí ró ság he lyett a par la ment dönt het majd, két har -
ma dos több ség gel. A ké rel met az egy há zak kal va ló kap cso lat tar tá sért fe le lős
mi nisz ter nek kell be nyúj ta ni, aki azt az Or szág gyű lés elé ter jesz ti.
A nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha az egye sü let el sőd -

le ge sen val lá si te vé keny sé get vé gez; ha ta ní tá sá nak lé nye gét tar tal ma zó hit -
val lás sal és rí tus sal bír; ha leg alább húsz éve szer ve zett for má ban, egye sü let -
ként mű kö dik Ma gyar or szá gon; ha az alap sza bá lyát, lé te sí tő ok ira tát, bel ső tör -
vé nyét, szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály za tát vagy azok nak meg fe le lő más sza -
bály za tot el fo gad ta; ha a szer ve zet az ügy in té ző és kép vi se le ti szer ve it meg -
vá lasz tot ta; va la mint ha tag jai nyi lat koz nak ar ról, hogy az ál ta luk lét re ho zott
szer ve zet te vé keny sé ge nem el len té tes az alap tör vénnyel, jog sza bály ba nem
üt kö zik, va la mint nem sér ti más jo ga it és sza bad sá gát. A leg alább ezer tag meg -
lé té re vo nat ko zó kri té ri u mot az al kot mány ügyi bi zott ság zá ró sza va zás előt ti
mó do sí tó ja vas la ta tö röl te.
A tör vény sze rint az egy há zak kal va ló kap cso lat tar tá sért fe le lős tár ca ve ze -

tő nek a Ház elé kell ter jesz te nie an nak az egy ház nak a meg szün te té sé re vagy
tör lé sé re vo nat ko zó ja vas la tot, amely fel hagy a te vé keny sé gé vel, és va gyo ná -
ról nem ren del ke zik. Jog utód nél kül ak kor szű nik meg egy egy ház, ha fel osz -
lá sát leg főbb szer ve ki mond ta. Az a ko ráb ban ja va solt passzus azon ban, hogy
a bí ró ság – majd a mó do sí tá sok nyo mán a par la ment, il let ve mi nisz ter – tö -
röl he ti a nyil ván tar tás ból azt az egy há zat, amely nek te vé keny sé ge az alap tör -
vénnyel el len té tes, jog sza bály ba üt kö zik, il let ve amely nek tény le ges te vé keny -
sé ge alap ján a nyil ván tar tás ba vé tel nem tör tén he tett vol na meg, nem sze re -
pel a jog sza bály vég ső vál to za tá ban. 
A jog sza bály ke re tet biz to sít ah hoz, hogy „az ál lam a kö zös sé gi cé lok ér de -

ké ben együtt mű köd jön az egy ház zal”. Ga ran tál ja to váb bá, hogy az egy há zak
az ál lam ál tal fenn tar tott ne ve lé si és ok ta tá si in téz mé nyek ben – a ta nu lók és
a szü lők igé nyei sze rint – hit ok ta tást tart hat nak, to váb bá a fel ső ok ta tá si in -
téz mé nyek ben hit éle ti te vé keny sé get foly tat hat nak. A hit ok ta tás költ sé ge it –
kü lön tör vény, il let ve az egy há zak kal kö tött meg ál la po dá sok alap ján – az ál -
lam biz to sít ja, míg a köz ok ta tá si in téz mény kö te les a do lo gi fel té te le ket és más,
kö te le ző is ko lai fog lal ko zá sok kal nem üt kö ző idő pon tot, az egy ház pe dig hit -
ok ta tót, il let ve hit ta nárt biz to sí ta ni.
Az egy há zak a kor mánnyal kö tött meg ál la po dás alap ján kü lön jog sza bály -

ban meg ha tá ro zott rend ben vég zett tá bo ri lel ké szi, va la mint bör tön- és kór -
ház lel ké szi szol gá la tot vagy más spe ci á lis szol gá la tot is vé gez het nek.
A tör vény 2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. 

d Forrás:MTI

A lapzártánk után elfogadott törvénnyel kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda
munkatársa a Parlamentben „éjszakázott” evangélikus elnök-püspököt is
megszólaltatta. Gáncs Péter nyilatkozata lapunk 3. oldalán olvasható.

F
o

tó
: t

. 
P

in
t

é
r

 K
á

r
o

ly
 (

K
é

P
ü

n
K

 i
ll

u
s

z
t

r
á

c
ió

)

A kon fe ren cia fó ku szá ban a mos ta ná -
ban  gyak ran  em le ge tett  sza bad ság
té má ja állt. Sze me rei Já nos – mint a
misszió mun ká ját is fel ügye lő püs pök
– áhí ta tá ban a krisz tu si sza bad ság jel -

lem ző i re hív ta fel a fi gyel met. A hí vő
em ber nem me het úgy sza bad ság ra,
hogy min dent el fe lejt, ami a hét köz -
na pok ban  meg ha tá roz za  az  éle tét.

Sza bad sá ga ide je alatt sem le het men -
tes a kö te les sé gek től. Sza bad ság nak
ne vez he tő ez? Em be ri mó don gon dol -
kod va alig ha, de Jé zus pél dá ja ar ra fi -
gyel mez tet, az Is ten gon do la tai kü lön -

böz nek a mi e ink től. Jé zus sza ba -
don  ér tel mez te  a  tör vé nye ket,
sza ba don bánt a szom bat tal is, de
a sza bad na pon is ész re vet te a be -
te ge ket, az éhes ta nít vá nyo kat és
mind azo kat,  akik  rá szo rul tak.
Ugyan így van a tűz zel is: a Ze be -
de us fi ak ál tal el kép zelt pusz tí tó,
el emész tő tűz zel el len tét ben az
Úr az em ber éle tét át for má ló, ér -
ték rend jét hely re ál lí tó tü zet kül -
dött pün kösd kor. Ma is az ez ál -
tal meg ta pasz talt sza ba du lás ta -
nú sá ga az egy ház fel ada ta – fej -
tet te ki Sze me rei Já nos.
A tűz pusz tí tó ere jé vel iga zán

kö zel ről ta lál koz ni meg ren dí tő él -
mény. Sok szor em be ri erőt meg -
ha la dó fel adat lel ki leg fel dol goz -
ni mind azt, ami vel egy tűz ol tó a
mun ká ja  so rán  nap  mint  nap
ta lál ko zik. Ne mes he gyi Ta más, a
Ke resz tyén Tűz ol tók Ba rá ti Kö -
ré nek ala pí tó ja ma gá val ra ga dó

bi zony ság té te lé ben  sa ját  ví vó dá sa it
is meg osz tot ta a hall ga tó ság gal.

f Folytatás az 5. oldalon

A tűz ol tó fel sze re lé se meg fe lel Pál apos tol lis -
tá já nak az Is ten fegy ver ze té ről: sa ru, pán -
cél, öv, pajzs, si sak, kard

Tüzetoltva
–tüzetgyújtva

b Vanrossztűz,amelyetelkelloltani,amilyenhamarcsaklehet,ésvan
jótűz,amelynekélesztésénmunkálkodnikeresztényküldetés.Fontos,
hogynetévesszükösszeakettőt,mertazszintebizonyosanvégzeteskö-
vetkezményekkeljár.MindkéttűzrőlszóesettazEvangélikusMisszi-
óiKözpontideinyárikonferenciájánjúlius3–6.közöttPiliscsabán.

Testvér-
keresés

b MadárdaléscsendfogadtaPilis-
csabán az Evangélikus Kül-
misszióiEgyesület(EKME)kon-
ferenciájánakrésztvevőit.ABé-
thelEvangélikusMisszióiOtt-
honigazánmegfelelőhelyszína
pihenéshez,aközösgondolko-
dáshoz, az elmélkedéshez. A
megelőző évekhez hasonlóan
mostisitttalálkoztakjúlius7–
10.közöttazEKMEtagjaiésa
külmisszióügyeirántérdeklődő
hittestvérek.

„Kik az én test vé re im?” – csü tör tök
dél után tól  va sár nap  dé lig  er re  a
kér dés re ke res te mint egy negy ven
fel nőtt  kon fe ren ci á zó  a  vá laszt,
amely nek meg ta lá lá sá hoz kö zös áhí -
ta tok, elő adá sok, fó ru mok, be szél -
ge té sek,  bib lia ta nul má nyok  nyúj -
tot tak se gít sé get. A jól meg ter ve zett,
-szer ve zett na pi rend, a prog ra mok
kel lő le he tő sé get nyúj tot tak a hit be li
el mé lye dés hez, de a pi he nés re, a kö -
tet len  be szél ge té sek re  is  ma radt
ele gen dő idő.
Az  ese mény  fő  ven dé ge  Re né

Mwam ba Su ma i li volt.  A Kon gói
Evan gé li kus  Egy ház  sze líd,  meg -
nye rő mo do rú el nök-püs pö ke so kat
tett  azért,  hogy  af ri kai  or szá gát,
né pét,  az  ott  élő  evan gé li ku so kat
job ban meg is mer jék a részt ve vők. 
Jó zsef tör té ne tén ke resz tül Ve tő

Ist ván cin ko tai  lel kész mu tat ta be
há rom  na pon  át,  hogy  mi lyen  a
Bib lia test vér ér tel me zé se. 

f Folytatás az 5. oldalon

Bel- és külmissziói nyári konferencia a piliscsabai Béthelben
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Sze re tet tel jes ké rés: mi előtt e so ro -
kat bár ki ol vas ni szán dé ko zik, la poz -
za fel Lu kács evan gé li u má nak 16. fe -
je ze tét, és ol vas sa el az egé szet. Nem
kell vo na kod nunk a ha mis sá fár pen -
ge éles okos sá gá tól, aho gyan ma gát
ki ve re ked ni igyek szik éle te vég ze tes
(kár ho za tos)  hely ze té ből,  és  aho -
gyan Jé zus sze rint ez a csa ló, szer ző -
dés ha mi sí tó  di csé ret ben  ré sze sül
okos sá ga mi att.
A fe je zet má so dik fe lé ben egy ne -

ve sincs gaz dag em ber nem ve szi ész -
re a hí res sé vált kol dus, Lá zár se be it és
nyo mo rú sá gát. A ne ve sincs  gaz dag
ese té ben szó sincs okos ság ról, csak dő -
zsö lő ön zés ről, szűk lá tó kö rű és os to -
ba he do niz mus ról s an nak vég ze tes
(kár ho za tos) kö vet kez mé nyé ről. Je len -
tős fi gyel mez te tést ka punk itt: van mi -
ről el gon dol kod ni, mi kép pen ront hat -
juk el föl di éle tün ket és té ko zol hat juk
el az örök éle tün ket is.
Jé zus pél da be széd stí lu sú ki je len -

té se eb ben a ke ret ben: aki a ke vé sen
ha mis,  a  „so kon”  is  az; ha va la ki  a
mam mon nal,  a  mu lan dó  ér ték kel
nem tud meg fe le lő en bán ni, mi kép -
pen ré sze sül het ne az iga zi, örök ér -
ték ből?! Aki nem tud ja fel mu tat ni a
hű sé gét a cse kély fel adat tal kap cso -
la to san, ho gyan re mény ked het ne a
szent örök ség ben?
Jé zus vi lá go san szem be ál lít ja egy -

más sal az úgy ne ve zett ke ve set, ame -
lyen  eb ben  a  két  vers ben  a mam -
mont, vagy is en nek a vi lág nak komp -
li kált tá vált va ló sá gát ér ti, és egy sze -
rű en az „iga zit”, az örök ké va ló sá got.
Van ez a drá ma i an mu lan dó mam -
mon vi lág, és van az iga zi, örök ké va -
ló is te ni vi lág, a mennyei va ló ság, Is -
ten or szá ga, ahol Jé zus he lyet ké szí -
tett ne künk (Jn 14,1–4). Mi lyen bo -
tor  dön tés  len ne  a  ha mis  gyöngy

meg vá sár lá sa ke mény va lu tá ért, vagy
bóv li ért ara nyat ad ni?
Óva kod junk az e vi lá gi va ló ság és

az örök ké va ló ság egy más sal szem be -
ni  bu ta  ki ját szá sá tól. Mert na gyon
fon tos fel is me rés az, hogy mind a ket -
tő – a föl di élet is, és az örök élet is
– Is ten nagy sze rű és cso dá la tos aján -
dé ka. Szó sem le het ar ról, hogy ez a
föl di vi lág (még a bűn eset el le né re is)
csak rossz és meg ve ten dő len ne, és
hogy egyet len ér ték a mennyei vi lág
len ne.  Csak  az  ér ték rend ben  van
óri á si kü lönb ség. A föl di élet is az Is -
ten aján dé ka, de Is ten ki sebb (ke ve -
sebb) aján dé ka, ám ak kor mennyi vel
több lesz majd Is ten na gyobb, az az
örök aján dé ka, az örök élet a tö ké le -
tes vi lág ban! 
Ha a föl di élet va ló sá ga is fel fog ha -

tat lan  aján dék,  sőt  kész  cso da  az
egész  je len ség,  az  élet  tit ka,  ak kor
mennyi vel több, sőt vég te len szer több,
szebb, tö ké le te sebb lesz az örök élet
– egy elő re fel fog ha tat lan – cso dá la -
tos va ló sá ga. Ezt a föl di éle tet is Is ten -
től kap tuk, és fel kell fe dez nünk en nek
a föl di élet nek és ezen be lül az em be -
ri élet nek min den tit kát, s sza bad és
kell rá cso dál koz nunk er re a le nyű gö -
ző va ló ság ra. Nem csak a nap fel kel ték
vagy nap nyug ták, ha vas hegy or mok
és zöl del lő völ gyek, bé ké sen ka nyar -
gó fo lyók és fe szí tett víz tük rű ta vak
szép sé ge  nyű göz het  le  ben nün ket,
ha nem a sze re te tet  su gár zó em be ri
szem pár ál dott pil lan tá sa, a si mo ga -
tás ra és öle lés re moz du ló kéz cso dá -
ja, a má so kért do bo gó szív ál dá sa és
mind az, ami az em be ri szfé rá ban al -
ko tó mó don ki bon ta ko zik. Csak jól
kell sze ret ni ezt a föl di éle tet Is ten aka -
ra ta és rend je sze rint.
Nem en nek a cso dá la tos vi lág nak

(ahol ba jok, bű nök, könnyek, fáj dal -

mak, tra gé di ák, szen ve dé sek is van nak)
meg ve té sét szor gal maz za a mi Urunk,
ami kor  fel hív ja  fi gyel mün ket  a  ki -
mond ha tat la nul nagy ér ték re, az ő or -
szá gá ra, amely vég te len és örök, tö ké -
le tes és men tes min den ne ga tí vum tól.
Ahol majd „ma ga az Is ten lesz ve lük [az
em be rek kel]; és le tö röl min den könnyet
a sze mük ről, és ha lál sem lesz töb bé,
sem gyász, sem jaj ki ál tás, sem fáj da -
lom nem lesz töb bé, mert az el sők el -
múl tak”. (Jel 21,3–4)
Is ten ad ta ne künk aján dék ba ezt a

mu lan dó föl di éle tet, ahol  le he tő sé -
günk van ar ra – és ez Jé zus ké ré se –,
hogy meg mu tas suk hű sé gün ket. Itt
is jól kell ér te nünk a szent igét: nem
így (meg mu tat va hű sé gün ket) ér de -
mel jük ki az örök éle tet, mert az is
aján dék. Az Is ten or szá gá ban Jé zus
ál tal el ké szí tett hely is aján dék! Ez a
föl di élet is aján dék, az örök élet is
aján dék, az az ke gye lem. 
Az aján dé kok kal nem sza bad fe le -

lőt le nül és ot rom ba mó don bán ni. Ha
va la ki nem be csü li meg ezt a föl di éle -
tet az zal, hogy Is ten rend je és tör vé -
nyei sze rint éli nap ja it, és bá nik az it -
te ni fel ada tok kal, az al kal mat lan sá gát
bi zo nyít ja  az  örök  élet re,  az  iga zi
élet re. E vi lá gi tar tóz ko dá sunk és ma -
ga tar tá sunk mu tat ja meg iga zi va ló -
sá gun kat. Ha ezt a ki sebb ér té kű (bár
cso dá la tos) vi lá got és éle tet nem tud -
juk Is ten aka ra ta és rend je sze rint hű -
sé ge sen meg be csül ni, ak kor iga zol tuk,
hogy nem sza bad min ket az iga zi ér -
ték nek (az örök életnek) még csak a

kö ze lé be  sem  en ged ni.  Pe dig  Jé zus
Krisz tus meg vál tott min ket a gol go -
tai  ke resz ten,  be me ne te lünk  len ne
az örök üd vös ség fel fog ha tat lan vi lá -
gá ba, de os to ba hűt len sé ge ink kel mi
ma gunk iga zol juk, hogy ár tal ma sak
len nénk Is ten or szá gá ban.
Még ar ra is rá kel le ne döb ben nünk

(a 12. vers ér tel mé ben), hogy ezek a
föl di ja vak (a föld hi va ta li be jegy zé sek
el le né re)  nem  a  mi  tu laj do na ink.
Szí vünk utol só dob ba ná sa előtt le kell
mon da nunk min den ről, „mert sem -
mit sem hoz tunk a vi lág ba, nem is vi -
he tünk ki sem mit be lő le”. (1Tim 6,7)
E vers sze rint a mi iga zi tu laj do nunk
az, amit Is ten az örök ké va ló ság ban
akar ne künk ad ni.
Ha rá döb be nünk hűt len sé günk re,

mert a szent ige szem be sí tett ben -
nün ket ez zel, ak kor az egyet len me -
ne dé künk a szív bé li tö re de lem Jé zus
lá ba i nál,  a  bűn bá nat  könnye i vel.
Krisz tus Jé zus sze re tet tel jes ir gal ma
most is, bár mi kor meg ad ja ne künk az
új  kez dés  (meg té rés,  új já szü le tés)
szent és élet men tő le he tő sé gét, hogy
vég re hű ek le gyünk a cse ké lyen, a ke -
vé sen, vagy is eb ben a föl di élet ben. A
csa lád ban  és  a  mun ka he lyün kön,
min den  em be ri  kap cso la tunk ban
hű ség gel szol gál junk Is ten aka ra ta és
rend je  sze rint.  „Mi enk  a  menny
örök re.” Ámen.

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Úr Jé zus! Ir gal mazz ne -
künk, tégy hű sé ges sé ben nün ket, hogy
hű sé ge sen és ren ded sze rint tel je sít sük
aka ra to dat. Tégy ké pes sé ben nün ket,
hogy eb ben a föl di élet ben hű ek le hes -
sünk hoz zád min den dol gunk ban,
és ke gyel med ből ré sze sül hes sünk az
örök ér té kek vi lá gá ban, a te or szá god -
ban. Ámen.
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Urunk, Is te nünk! Most, a nyár kö ze -
pén lát juk iga zán, hogy mi min den -
nel aján dé ko zol meg ben nün ket. Ta -
lán ma ter mé sze tes nek tű nik, hogy
zöld a fű, és a fák nem csak ár nyé kot
nyúj ta nak, ha nem az élet hez nél kü -
löz he tet len oxi gént is ad nak. A ve té -
sek ara tás ra ké szen áll nak. S nap ról
nap ra  meg aján dé ko zol  ben nün ket
az él te tő vi lá gos ság gal.
Kö szön jük a nyár aján dé ka it. Em -

be rek mo so lyát,  azo kat  a na po kat,
me lye ket gyer me ke ink kel együtt sza -
bad ság ként  él he tünk meg,  a mun -
kánk iga zi gyü möl cse it.
Há lát adunk azért, hogy te rem tett

vi lá god gaz dag sá gá ból él he tünk!
Ké rünk, add Lel ked ere jét, hogy

üze ne ted tit kát meg ért sük. Sá fá rok
va gyunk, Is ten tit ka it bíz tad re ánk,
Urunk. Te adj erőt, hogy meg őriz zük
a tő led ka pott kin cse ket – a hi tet, a
sze re te tet, az Is ten is me re tét.
Kö nyör günk azo kért a csa lá do kért,

ame lyek az el múlt he tek ben fog lal -
ták el el ké szült ott ho na i kat a ször nyű
iszap ka taszt ró fa után. Lát tuk, hogy
te le pü lé se ket for mált át a tra gé dia, a
se bek nem gyó gyul tak még be, de ta -
pasz tal juk, hogy min den adott az új -
ra kez dés hez. Ál dunk azért a lel kü le -
tért, amely össze fo gást ered mé nye -
zett egy há zunk ban, ha zánk ban és ha -
tá ra in kon túl is.
Ké rünk a lel ki meg úju lá sért! Szólj

né ped hez, gyer me ke id hez, hogy a sá -
fá rok tit kai mint az öröm hír hang zó
aján dé kai tölt sék be az em be ri élet
egy sze rű nap ja it.
Kö nyör günk az egy ház tisz ta ta ní -

tá sá ért,  az  al ka lom ról  al ka lom ra
hang zó, idők fe let ti üze ne tért. Fe le -
lős szol gá la tot bíz tál re ánk, ige hir de -
tők re, s drá ga ke gyel mi időt ad tál ne -
künk, ige hall ga tók nak.
Ké rünk, ne hagyd szem elől vesz -

ni  az  al kal ma kat.  Add,  hogy  hű ek
tud junk  ma rad ni  hoz zád  éle tünk
min den nap ján. Ámen.

Oratio
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b Acímmostnemahúsvéthajnali
jelenetegymondata,hanemegy
elgondolkodtatókérdésmind-
azokszámára,akikaLiturgikus
könyvmásodikkötetébentalál-
koznak ezzel a fejezetcímmel:
Temetőiistentisztelet.

Mi ért megy az em ber a te me tő be?
Em lé kez ni? Si rat ni? Meg nyu god ni?
Fel ké szül ni? Szá mos vá lasz lé te zik.
Kö zöt tük ez is:  is ten tisz te let re. No
nem  ar ra  gon do lok,  ami kor  ré gen
még ter mé sze tes volt, hogy a te me -
tő kö ze pén állt a temp lom, il let ve a
temp lo mot  vet te  kör be  a  te me tő
(csu pán  né hány  ilyen  evan gé li kus
temp lo munk van Ma gyar or szá gon).
Ma nap ság, ami kor kü lön sír ker tek lé -
tez nek, élünk-e a le he tő ség gel, hogy
al ka lom hoz kö tő dő en a te me tő ben
tartsunk is ten tisz te le tet? 
Sok he lyen, sok fé le for má ban lát -

tam és él tem át te me tői is ten tisz te -
le tet. Van, ahol ka to li kus több sé gű fa -
lu ban a no vem ber ele jén szo ká sos te -
me tő já rás ide jén gyűl nek össze evan -
gé li ku sok  is  éne kel ni,  imád koz ni,
igét hall gat ni. Má sutt – ilyet lát tam
evan gé li kus több sé gű te le pü lé sen –
az egy há zi év vé gén, az utol só va sár -
nap előtt vagy ép pen va sár nap tar ta -
nak test vé re ink is ten tisz te le tet a te -
me tő egy köz pon ti he lyén. Vá ro son,
sőt  a  fő vá ros ban  pe dig  hal lot tam
öku me ni kus is ten tisz te let ről ha lot -
tak nap ja kö ze lé ben.

Ahány  ház,  annyi  szo kás.  S  bár
van, aki a li tur gi ai sok szí nű sé get tá mo -
gat ja (ez azért a ren det len ség ve szé lyét
is ma gá ban rej ti), még is töb ben sze ret -
tek vol na út mu ta tást kap ni ar ra, ho -
gyan is néz zen ki egy te me tői is ten tisz -
te let. Nem fe led ve, hogy egy ilyen al -
ka lom nak min dig van nak öku me ni kus
vo nat ko zá sai is, hi szen eze ken részt
vesz nek evan gé li kus test vé re ink hoz -
zá tar to zói és ér dek lő dők is más fe le -
ke zet(ek)ből.
A Li tur gi kus könyvmá so dik kö te -

té nek  14.  fe je ze te  nem  va la mi fé le
kü lön le ges, sa já tos ren det akar ad ni,
ha nem a meg szo kott is ten tisz te le tet
pró bál ja  adap tál ni  a  te me tői  kör -
nye zet be és szi tu á ci ó ba. Ezért a fel -
épí té se ha son lít az alap-is ten tisz te -
let  ige li tur gi á já hoz.  Az  elő ké szí tő
rész a te me tés hez ha son ló an Is ten-
ma gasz ta lás ra hív: „Uram, nyisd meg
aj ka mat, hogy hir des se szám a te di -
csé re te det! Áld juk az Atyát és a Fi út
a Szent lé lek kel együtt! Di csér jük és
ma gasz tal juk őt örök ké! Ámen.” Ezt
kö ve ti a bűn val lás és a ke gye lem hir -
de tés, az az az is ten tisz te let lel ki fel -
ké szü lés sel kez dő dik.
A be ve ze tő rész zsol tár ral foly ta tó -

dik, majd a Krisz tus-di csé ret kö vet -
ke zik, amely a Gló ri á ban tel je se dik ki,
vé gül  pe dig  a  kol lek ta  imád ság gal
zá ró dik. A zsol tár ke ret ver se evan gé -
li u mi mon dat: „Krisz tus mond ja: »Én
va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz
én ben nem, ha meg hal is, él.«”Két szer
is el hang zik a zsol tár kö rül, mé lyen a
szí vünk be vé si a „leg fon to sabb te me -

tői tud ni va lót”. Köz te hang zik a 90.
zsol tár  –  te me tő ben  kü lö nö sen  is
mély ér tel met nye rő – né hány vers -
sza ka: „Ta níts úgy szám lál nunk nap -
ja in kat, hogy bölcs szív hez jus sunk!
Ímé, arasz nyi vá tet ted nap ja i mat, és
éle tem ide je sem mi ség előt ted. Ugyan
mit vár ha tok én még, Uram? Egye dül
be léd ve tem re mény sé ge met.” 
Az el mú lás bi ro dal má ban a Ky rie

mind há rom so rá ban ott sze re pel a ha -
lál, de mind há rom eset ben a re mény -
ség hát te ré ben, el len té te ként: „Úr Jé -
zus Krisz tus, aki en ge del mes vol tál a
ha lá lig, Uram, ir gal mazz! Uram, ir gal -
mazz! Úr Jé zus Krisz tus, aki ha lott vol -
tál, de íme, élsz örök ké, Krisz tus, ke -
gyel mezz! Krisz tus, ke gyel mezz! Úr Jé -
zus Krisz tus, aki fel tá ma dá sod dal aj -
tót  nyi tot tál  ne künk  is  az  élet re,
Uram, ir gal mazz!” Igen, a te me tő az
a hely, ahol ez az egyet len he lyes po -
zí ció: meg ha jol ni élet és ha lál Ura előtt
és ki ál ta ni: Uram, ir gal mazz!
A kol lek ta imád ság rö vid, ugyan ak -

kor az egyet len ké rést meg fo gal maz -
va még is ki bont egy igét a Thessza lo -
ni ka be li ek nek írt má so dik le vél ből.A
szo mor ko dók re mény sé gét fo gal maz -
za meg, amely a te me tő ben át ér té ke li
egész  gon dol ko dás mó dun kat,  és  a
he lyes  irány ba  for dít ja  te kin te tün -
ket: „Min den ha tó, örök Is ten! Fel tá -
masz tot tad egy szü lött Fi a dat a ha lál -
ból, hogy ne úgy szo mor kod junk az
el huny ta kért, mint ha nem vol na re -
mény sé günk. Erő síts min ket Szent lel -
ked del, hogy ne ked él jünk, és min den
el hunyt hí vő vel együtt el jus sunk az

örök élet re, az Úr Jé zus Krisz tus ál tal,
aki ve led és a Szent lé lek kel Is ten, él és
ural ko dik mind örök kön-örök ké.”
Az igei rész tar tal maz hat több ol vas -

mányt, de er re is az vo nat ko zik, mint
a te me tői is ten tisz te let egé szé re: nem
meg fe le lők  a  kö rül mé nyek  ah hoz,
hogy  hosszabb  is ten tisz te le tet  tart -
sunk. Ezért a rend tö rek szik a tö mör -
ség re, s ezt ajánl ja az ige hir de tő nek is.
A zá róimád ság a temp lo mi is ten -

tisz te le ten meg szo kott, gya ko rolt mó -
don  zaj lik.  Ké ré se in ket  az  Úr is ten
elé  ví ve  hang zik  a  kö zös  fel ki ál tás:
„Urunk, hall gass meg min ket!” A kö -
nyör gés  zá rómon da ta  így  fog lal ja
össze  imád sá gos  gon do la ta in kat:
„Hall gass meg min ket, Urunk, és ne
vess meg gyen ge sé gün kért, ha nem tel -
je sítsd ígé re te det, és őrizz meg né ped
kö zös sé gé ben, amíg el ho zod or szá go -
dat, ahol bé ke és igaz ság la kik, ahol
nincs töb bé szen ve dés, és nin csen ha -
lál, ha nem te ma gad  le szel min den
min de nek ben szent Fi ad, a mi Urunk,
Jé zus Krisz tus ál tal.”
Ha le het sé ges, a te me tői is ten tisz -

te le ten is gon dos kod junk egy kis ol -
tár asz tal ról, ame lyen fe szü let áll, és
gyer tya ég. Szép, mély ér tel mű jel kép,
ha az ol tár gyer tyá já ról meg gyújt va
visszük a fényt sa ját, már elő re ment
sze ret te ink sír já ra.
S mi köz ben em lé ke zünk a sír kert -

ben, az élőt ke res sük a hol tak kö zött:
az élő Jé zus Krisz tust, aki re mény sé -
günk éle tünk ben és ha lá lunk ban.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.) 

Miértkeresitekaholtakköztazélőt?
A te me tői is ten tisz te let rend jé ről

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok
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„Min den ki ma ga könnyen ki ta pasz tal -
hat ja, mi lyen mér ték ben, vagy mint
mond ják, mi lyen kí mé let tel kell fe gyel -
mez nie tes tét, mert annyit fog böj töl -
ni,  vir rasz ta ni,  dol goz ni,  amennyit
ele gen dő nek lát tes te la za sá gá nak és kí -
ván sá ga i nak meg fé ke zé sé re. Akik pe -
dig úgy kép ze lik, hogy cse le ke de te ik
ál tal iga zul nak meg, azok nem a kí ván -
sá gok meg ölé sé re te kin te nek, ha nem
csak ma guk ra a cse le ke de tek re, ar ra tö -
re ked ve, hogy ha mi nél töb bet, sőt a
le he tő leg töb bet tet ték, az zal a ma guk
hasz ná ra és igaz zá le gye nek. Ezek vé -
gül agyu kat ká ro sít ják, és ter mé sze tü -
ket is ki olt ják, vagy vég leg hasz nál ha -
tat lan ná te szik. A ke resz tyén élet és hit
na gyon esz te len és tu dat lan ér tel me -
zé se az, ha va la ki így akar hit nél kül,
cse le ke de te ik ál tal meg iga zul ni és üd -
vö zül ni.”

d� Luther Márton:
Ér te ke zés a ke resz tyén em ber

sza bad sá gá ról
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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Pré di ká ci ó já ban a püs pök el -
mond ta: szá má ra az or di ná ció
je len tő sé gét az ad ja, hogy Is -
ten lát ha tat lan mun ká ját, az ő
ha tal má nak erő vo na la it te szi
lát ha tó vá. A lel kész je lölt sze -
mé lyé ben olyan va la ki áll itt,
akit Is ten sze re te te va ló sá go -
san meg érin tett és meg ra ga -
dott.  A  je len lé vők nek  és  a
gyü le ke zet nek  is  szük sé gük
van ar ra, hogy lás sák, Is ten kö -
zöt tük is mun kál ko dik.
A  lel kész je lölt  vá lasz tott

igé je,  Mt  28,16–20  alap ján
Sze me rei Já nos a misszió fe le -
lős sé gét hang sú lyoz ta. „Ami a
misszi ói pa rancs ban le nyű gö -
ző, az Jé zus hi te” – fo gal ma zott.
„Nem na iv ság ból, ha nem a hit
bá tor sá gá val  te szi.”  A  hit  is
lát ha tat lan, de va ló sá gos erő.
Eb ben az erő tér ben in dul hat
to vább az új lel kész is.
Az  is ten tisz te le tet  kö ve tő

sze re tet ven dég sé gen  sze mé -
lyes han gú kö szön té sek hang -
zot tak el. Töb bek kö zött Gab -
nai Sán dor es pe res a Sop ro ni
Egy ház me gye, He ge dűs At ti la
lel kész pe dig a gyü le ke zet jó kí -
ván sá ga it ad ta át új kol lé gá já -
nak. Töl li Ba lázs, a Ber zse nyi

Dá ni el  Evan gé li kus  (Lí ce um)
Gim ná zi um igaz ga tó ja a kül dő
in téz mény ne vé ben szólt. Tu -
bán Jó zsef, Csor na–Ka pu vár
lel ké sze az egy ház me gye lel ké -
szi  mun ka kö zös sé gé nek  üd -
vöz le tét  tol má csol ta,  és  sok
örö met kí vánt Bol ba Már tá nak
eb ben  a  „bor zasz tó  és  gyö -
nyö rű sé ges szol gá lat ban”.
Ko rá nyi And rás, a teo ló gia

kép vi se lő je el mond ta, hogy ő
nem bú csú zik, hi szen az egye -
tem  ha ma ro san  vi szont lát ja
Már tát a dok to ri kép zés részt -
ve vő je ként. A kö szön té sek so -
rát a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let  ne vé ben  Sza bó
György egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő és Sze me rei  Já nos püs pök
zár ta.  Az  aján dé kok  át adá sa
után  a  fel ava tott  lel kész  fe lé
for dul va a püs pök ki emel te: „A
leg na gyobb aján dék az, hogy
fon tos  ne ked  Is ten  ügye,  és
fon tos vagy Is ten szá má ra.”
Bol ba Már ta nem evan gé li -

kus csa lád ból szár ma zik, hat -
éves  ko rá ban  ke resz tel ték
meg.  Éle té ben meg ha tá ro zó
sze re pet  ját szott  a  sop ro ni
evan gé li kus gyü le ke zet, amely
va ló sá gos má so dik ott ho ná vá

vált.  Nyolc  évig  a  sop ro ni
evan gé li kus lí ce um ban ta nult,
ott szer zett él mé nyei szin tén
a lel ké szi szol gá lat fe lé in dí tot -
ták. Osz lo pos tag ja volt a he lyi
if jú ság nak, il let ve az egy ház me -
gyé ben  mű kö dő  Mus tár mag
kö zös ség nek.  Sze mé lyes  ke -
gyes sé gét öku me ni kus kö rök -
ben át élt ta pasz ta la tai is for -
mál ták.
Az Evan gé li kus Hit tu do má -

nyi Egye te men vég zett ta nul -
má nyai so rán le he tő sé ge nyílt
ar ra, hogy kül föl di egye te mek -
re  is  el jus son: ösz tön díj jal  fél
évet a finn or szá gi Jo en su u ban,
egy évet pe dig a né met or szá gi
Lip csé ben ta nult. A teo ló gi á val
pár hu za mo san az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem ma -
gyar sza kos hall ga tó ja.
Már ta, ne vé hez il lő en, tüs -

tén ke dő  al kat,  ugyan ak kor
meg van ben ne a Jé zus sza va i -
nak hall ga tá sá ra va ló kész ség is.
Szep tem ber től az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem dok to -
ri kép zé sé ben vesz részt, emel -
lett a fe renc vá ro si gyü le ke zet
vá ros misszi ói  te vé keny sé gé -
ben fog se géd kez ni.

g Adá mi Má ria
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Aba új-Tor na vár me gye a ma -
ga  ide jé ben  evan gé li ku sok
ál tal  arány lag  sű rűn  la kott
te rü let nek szá mí tott, még az
1970-es évek ben is több anya -
gyü le ke ze te volt. 
Az or szág észak ke le ti ré gi ó -

já nak  élet erős  gyü le ke ze te it
(To kaj,  Sá tor al ja új hely,  Aba -
új szán tó,  Mo nok)  elő ször  a
20. szá zad tör té nel mi vi ha rai
gyen gí tet ték meg, majd a las -
sacs kán pásztor nélkül maradt,
lel készt  el tar ta ni  nem  bí ró
gyülekezetek  temp lo mainak
kör nyé kén  meg fo gyat koz tak

az  evan gé li ku sok.  Az  utób bi
évek ben fi a tal lel ké szek pró bál -
ják össze fog ni a vi dék meg ma -
radt evan gé li ku sa it. 
A fan csa li temp lom hoz tar -

to zó vi dék a Cse re hát tal, a Her -
nád völ gyé vel, az or szág ha tár -
ral és a Sa jó völ gyé vel ha tá rolt
há rom szög,  szin te  el rej tő zik
az or szág já ró em be rek sze me
elől. Nin cse nek fel ka pott tu risz -
ti kai  köz pont jai,  köz sé ge i nek
szép sé gét  el ho má lyo sít ják  a
kö ze li Zemp lén és a Bükk vad -
re gé nyes vi dé kei és tu ris tá kat
hí vo ga tó, nya ra lók kal te li fal vai.

Itt még az idő já rás is sok szor
más, mint az or szág ban ural ko -
dó, ál ta lá ban in kább a szlo vá -
ki ai, kas sai elő re jel zé se ket kell
fi gyel ni.
A kör nyék leg ré geb bi evan -

gé li kus  temp lo ma  a  fan csa li,
amely ben  a  ko ra be li  lel ké szi
nap ló sze rint már 1720-ban is
evan gé li kus lel kész hir det te az
igét, ak kor még – öt em ber nek. 
Egy má sik ré gi anya gyü le ke -

zet, amely má ra társ gyü le ke zet -
ként sze re pel meg fo gyat ko zott
lét szám mal,  de  lel kes  temp -
lom ba já rók kal: Her nád vé cse.
Itt  az  1800-as  évek  óta  van
temp lom. A 2005-ig ezek ben a
gyü le ke ze tek ben mű kö dő lel -
kész, Pé ter Je nő szol gá la ti ide -
jé nek  utol só  év ti ze dé ben  új
temp lom épült En csen, aho vá
a hat va nas évek ele jé től so kan
be köl töz tek a kör nye ző te le pü -
lé sek ről. Má ra kö rül be lül száz
evan gé li kus él ezen a te le pü lé -
sen, ahol a ko ráb bi fel jegy zé sek
sze rint még a 20. szá zad kö ze -
pén is csak el vét ve akadt egy-
két  be há za so dott  lu the rá nus.

Az vi szont bi zo nyos, hogy
igen  ki tar tó  és  be csü le tes,
temp lom ba já ró né pek lak ták
ezt a vi dé ket. A nem rég ke zem -
be  akadt  fel jegy zé sek  sze rint
1888-ban sem élt sok kal több
evan gé li kus  a  fan csa li  temp -
lom hoz tar to zó te le pü lé se ken.
Eb ből  az  tű nik ki,  hogy  ahol
gaz dá ja volt a gyü le ke zet nek,
ott az meg is ma radt. 
A ki lenc ve nes évek től bru tá -

lis mér ték ben fel erő sö dő tár sa -
dal mi eró zió el mos ta a ko ráb -
ban fel so rolt gyü le ke ze tek je -
len tős ré szét. Ugyan ak kor sok
te le pü lé sen,  ahol  év ti ze de kig
nem volt hely ben lel kész, evan -
gé li kus  hí ve ink  a  re for má tus
gyü le ke zet hez csat la koz tak, így
bi zo nyo san nem le he tett egy -
sze rű az elő dök mun ká ja sem. 
Há la Is ten nek, az öku me né -

ben  sok  lel kész  test vér  részt
vesz, van nak ha la dó szel le mű
ró mai ka to li kus, gö rög ka to li -
kus és re for má tus test vé rek is,
de bi zony gyü le ke ze ti tag ja ink
rend sze re sen be szél nek ar ról,
hogy annak idején re ver zá lis sal

fe nye get ték  őket.  Elő for dul,
hogy va la ki ka to li kus ként év ti -
ze de kig nem ál doz ha tott, mi vel
a fe le sé ge után a lá nya i kat evan -
gé li kus  temp lom ban  ke resz -
tel ték meg; hal la ni hírt re for má -
tus temp lom ban meg ke resz telt
gye re kek ről, aki ket – a biz ton -
ság ked vé ért – új ra ke resz telt a
plé bá nos, mert a gyü le ke ze ti ta -
gok  fél tek,  hogy  nem  fog  a
gyer mek üd vö zül ni…
Nem is a né pi val lá sos ság -

ban lá tom a ve szélyt, ha nem
a  lel ké szek  vi sel ke dé sé ben,
akik hagy ják ezt a hely ze tet,
né ha él ve zik is a ne kik ked ve -
ző tév esz mé ket. 
Há la Is ten nek, má ra köny-

nyebb a hely zet, de még min -
dig  van  plé bá nos,  aki  nem
haj lan dó sem részt ven ni az
öku me ni kus al kal ma kon, sem
hir det ni őket, de még a ka to -
li kus if jú sá gi kó rus szol gá la -
tát sem.
Ke ve sebb mint há rom száz

evan gé li kus él itt har minc te -
le pü lé sen, de  szá mon  tart ják
egy mást, és em lé kez nek azok -

ra az idők re, ami kor még sze -
ké ren vagy gya log in dul tak el
va sár nap haj nal ban a fan csa li
temp lom fe lé a kör nye ző köz -
sé gek ből. Az öt ve nes–hat va nas
évek től már a lel ké szek in dul -
nak. Ré geb ben még mo to ron,
az tán gép ko csi val.
Re mél jük  to vább ra  is  lesz

ki hez, és lesz nek, akik vár ják
őket.  Ép pen  ezért  je len  kell
len nünk, élet jelt kell ad nunk
ma gunk ról már az óvo dá ban,
az is ko lá ban is. 
Né ha csüg gesz tő olyan szü -

lők  hoz zá ál lá sát  lát ni,  akik
nem akar ják, hogy  a hit tan -
órán evan gé li kus gyer me kük
ta lál koz zon  az  evan gé li kus
lel késszel, de öröm ta pasz tal -
ni, ami kor az anyu ka hív ja az
óvo dá ba  a  lel készt,  hogy  le -
gyen evan gé li kus hit tan is. 
Az  örö möt  és  a  fé lel met

egy aránt meg ta pasz tal juk, de
re mél jük, lesz erőnk a gyü le -
ke ze te ket meg tar ta ni az előt -
tünk ál ló idő ben is.

g GEr lai Pál
pa ró kus lel kész

Fancsaliéletjelazabaújievangélikusoktól
b Azencsievangélikustemplombannemisolyanrégen,
virágvasárnapkereszteltükmegLuteránMártont.Nem
elírás,ésnemistréfárólvanszól.Akörnyékbelievangé-
likuscsaládoknémelyikenevébenishordozzaősievan-
gélikusvallását,nehézlennemamárkinyomozni,hogy
vajonmilehetettanéveredetije.Azbiztos,hogyöröm-
meltölthetielszívünket,hogyacsaládaztmondta:haa
gyermekneveLuterán,avallásaislegyenaz.Ezakeresz-
telő,illetvehogyafancsalianyagyülekezettemplomának
felújítása a befejezéséhez közeledik, adta az ötletet,
hogyéletjeletadjanakmagukrólazabaújievangélikusok.
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René Mwam ba Su ma i li, a Kon gói Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke tett lá to -
ga tást jú li us 11-én a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ki hi va ta lá ban, ahol meg be szé lést
foly ta tott Gáncs Pé ter rel, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö -
ké vel.
Az egyházi vezetők is mer tet ték egy -

más sal egy há za ik hely ze tét, át te kin tet ték
kap cso la ta i kat,  va la mint na pi,  ak tu á lis
kér dé sek ről tár gyal tak. A jó han gu la tú,
test vé ri ta lál ko zón az Evan gé li kus Kül -
misszi ói  Egye sü let  ré szé ről  Bre bovsz -
kyné Pin tér Már ta lel ké szi el nök és Szir -
mai Zol tán né szer ve ző tit kár is részt vett. 

g WiskidEnszky András felvétele

Elnök-püspököktalálkozója

„Re mé lem, hogy a fris sen el fo -
ga dott egy há zi tör vény a gya -
kor lat ban rá cá fol az el len zé ki
pár tok ag go dal ma i ra, és a par -
la ment nem po li ti kai ér de kek
men tén, ha nem ob jek tív kri té -
ri um rend szer alap ján mi nő sí ti
majd egy ház zá az er re pá lyá zó -
kat” – nyi lat koz ta a Ma gyar or -
szá gi  Evan gé li kus Egy ház  el -
nök-püs pö ke  ked den  a  Ma -
gyar  Táv ira ti  Iro dá nak.  Így
azo kat  az  egy há za kat,  ame -
lyek va ló ban hit éle ti te vé keny -
sé get foly tat nak, az év vé gé ig
be je gyez he tik a par la ment két -
har ma dos dön té se alap ján. 
„Ki fog de rül ni, hogy nincs

kö zel há rom száz va ló di egy -
ház Ma gyar or szá gon, de jó val
több van, mint  a  je len leg az
Or szág gyű lés ál tal el fo ga dott
ti zen négy” – vé le ke dett Gáncs
Pé ter.Meg lá tá sa sze rint biz to -
san van az or szág ban leg alább
negy ven-öt ven  olyan  val lá si
kö zös ség,  amely meg fe lel  az
egy há zak kal  szem ben  a  tör -
vény  ál tal  tá masz tott  kö ve -
tel mé nyek nek. 
Mint mond ta, azon le het vi -

tat koz ni,  hogy  a  me to dis ta
egy ház  mi ért  nincs,  a  Hit
Gyü le ke ze te pe dig mi ért van
ben ne az új egy há zi tör vény ál -
tal  fel so rolt  ti zen négy  egy -

ház ban, de „ezen túl kel le ne
jut nunk, és azt kell lát ni, hogy
ez  egy  nyi tott  lis ta.  Va ló já -
ban esélyt ka pott min den, ed -
dig  be jegy zett  egy ház  ar ra,
hogy a tör vény ál tal is mer te -
tett úton meg kap has sák új ra
az egy há zi stá tust.” „Min den -
kép pen po zi tí vum, hogy van
új egy há zi tör vé nyünk, és re -
mé lem,  hogy  azok,  ame lyek
most nem sze re pel nek a ti zen -
négy ben, nem úgy fog ják ezt
meg él ni,  hogy  ki  let tek  re -
keszt ve”  –  hang sú lyoz ta  az
el nök-püs pök.
Gáncs Pé ter re mé nyét fe jez -

te ki, hogy az egy há zak be jegy -
zé se nem lesz „túl bü rok ra ti zál -
va”, de a „biz nisz egy há za kat”
ki szű rik, és a tény le ges val lá -
si  te vé keny sé get  nem  vég ző
üz le ti vál lal ko zá sok nem kap -
hat nak töb bé egy há zi stá tust.
Az zal  kap cso lat ban,  hogy

ki ke rült a tör vény ből, mi sze -
rint a be jegy zést ké rő egy há -
zak nak iga zol ni uk kell, hogy
hí ve ik  szá ma  leg alább  ezer,
Gáncs Pé ter meg je gyez te: „El
tu dom  kép zel ni,  hogy  van
olyan tisz te let re mél tó val lá si
kö zös ség, amely nem a mé re -
té vel  je lent  ér té ket,  ha nem
azon szol gá lat tal, ame lyet ki -
csi ben tud vé gez ni.” Bi zo nyos

szem pont ból a húsz éves ho -
nos ság  fel té te le  fon to sabb,
mert  „ha  egy  ki csi  kö zös ség
húsz éven ke resz tül meg ma -
rad, és ér té kes spi ri tu á lis mun -
kát  vé gez,  mi ért  ne  le het ne
egy ház?” – tet te hoz zá.
Az evan gé li kus el nök-püs -

pök  rá mu ta tott:  az  Or szág -
gyű lés nagy di lem má ban volt,
ami kor az egy há zak meg szün -
te té sé nek kér dé sé ről esett szó.
Vé gül  úgy  dön töt tek,  hogy
er ről nem a hon atyák sza vaz -
nak majd egy-egy adott eset -
ben.  Ar ra  azon ban  va ló szí -
nű leg lesz jo gi le he tő ség, hogy
ha  va la mi lyen  szem pont ból
nem  fe lel  meg  egy  egy ház,
meg szün tes sék,  de  „le het,
hogy  ezen  a  pon ton  hoz zá
kell majd nyúl ni a tör vény hez”
– kö zöl te.
A püs pök meg em lí tet te: az

új egy há zi tör vény szö ve ge zé -
se kor az ál lam és az egy há zak
kö zött  rend sze re sen  foly tak
szak ér tői  egyez te té sek,  de
„nem volt  zök ke nő men tes  a
kom mu ni ká ció”.  Az  utol só
par la men ti  vi ta nap  szo rí tó
idő za va rá ban pe dig az egy há -
zak nak már nem volt le he tő -
sé gük  a  leg fris sebb  szö veg -
vál to zat meg is me ré sé re.

d MTI

GáncsPéternyilatkozata
azújegyházitörvényről



 e 2011. július 17. Evangélikus ÉletkErEsztutak

Sza bad ság – fo tó- és no vel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge – a 2011 – Re for má ció és sza bad ság
te ma ti kus év hez kö tő dő en – fo tó- és no vel la író-pá lyá za tot hir det Sza -
bad ság cím mel.
Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom fo tót és/vagy há rom írást küld het be,

vagyis  ugyan az  a  sze mély  el in dul hat mind két  pá lyá za ton. Mi ni mum
1600 × 1200 pi xel mé re tű di gi tá lis fo tó kat vá runk, az írá sok ter je del me
pe dig egyen ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö zök kel együtt.
A be kül dé si ha tár idő: 2011. jú li us 24., éj fél.
A pá lyá zat nyi tott, nem jel igés.
A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet mind két pá lyá zat ese té ben tíz-, hét- és öt -

ezer fo rint ér té kű könyv cso mag gal ju tal maz zuk. Cso mag ju kat a nyer -
te sek ma guk ál lít hat ják össze a Lu ther Ki adó ki ad vá nya i ból.
A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvÉ let au gusz tus 14–21-ei lap szá má -

ban köz lünk vá lo ga tást, és az esetlegesen később publikálandókat is a
szokásos kiadói díjazás szerint honoráljuk.

h i r d e t é s

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 adós 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 men tő au tót vá sá rol az Or szá gos Men tő -
szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50 mil lió forint ér ték ben. Erre a cél ra vár ja a fel aján -
lá so kat az MEE 1707024-20478070 szá mú szám lá já ra, „Men tő au tó” jel zés sel.

fel vé tel a lu ther ott hon – Szak kol lé gi um ba
a 2011/2012-es tan év re
A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső ok ta -
tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók -
nak a 2011/2012-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni kell lel ké szi
aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot. Az írás be li fel vé te li be ér ke zé si ha tár -
ide je: au gusz tus 3., 23 óra 59 perc. A je lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel -
ve te li@lu therott hon.hu cí men vagy pos tai úton a Lu ther Ott hon – Szak -
kol lé gi um, 1138 Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–4. cí men vár juk.A fel vé te li tá bor
– amely nek ré sze a szó be li fel vé te li – au gusz tus 5–7. kö zött lesz. Bő vebb
in for má ció Mar sai Csa bá tól kap ha tó a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men
vagy a 20/542-7575-ös te le fon szá mon. A fel vé te li lap le tölt he tő a www.lu -
therott hon.hu cí men a Fel vé te li 2011me nü pont ban.

A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház fe le ke zet kö zi fiú kol lé gi um fel vé telt hir det.
Sze re tet tel vár juk olyan fi úk je lent ke zé sét, akik szep tem ber től va la me -
lyik bu da pes ti fő is ko lán/egye te men foly tat ják ta nul má nya i kat. Je lent ke -
zé si ha tár idő: jú li us 31. Je lent ke zé si lap le tölt he tő a www.ti ran nosz haz.hu
hon lap ról. To váb bi in for má ci ók: Paf kó Ta más, 20/770-5995.

h i r d e t é s

h i r d e t é s

pá lyá za ti ki írás – ne mes kol ta
A Ne mes kol tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot ír ki a 2011. jú li -
us 1-jén meg üre se dett lel ké szi ál lá sá ra.
A lel kész jö ve del me az or szá gos át lag nak meg fe le lő. (A díj le vél meg -

te kint he tő az es pe re si hi va tal ban.) Ren del ke zé sé re áll a tel je sen fel újí -
tott há rom szo bás lel kész la kás ve gyes tü ze lé sű és gáz köz pon ti fű tés sel,
gyü möl csös kert tel, ga rázzsal, va la mint a kü lön be já ra tú, fel sze relt lel -
ké szi iro da. A szol gá la tok el lá tá sá hoz gép ko csi biz to sít va van.
A pá lyá za to kat rész le tes szak mai ön élet rajz zal 2011. au gusz tus 15-ig

a Va si Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba (9542 Bo ba, Jó zsef
At ti la u. 24.) kér jük el jut tat ni.

h i r d e t é s

A  Keresztyén  Testvérgyülekezet  Ó
ut cai ima házá ban tar tott fő vá ro si év -
for du lós al kal mon – melyet Kulcsár
Ti bor, a Magyar Evangéliumi Rádió
Ala pít vány (MERA) jelenlegi igaz ga -
tó ja vezetett – a Szász fal vi Lász ló ál -
lam tit kár kö szön té sét  is  tol má cso ló
Bó na  Zol tán  be szé dé ben  ki emel te,
hogy azok, akik az el ső har minc év ben
ré sze sei vol tak a rá di ós szolgálat nak,
bi zo nyá ra  hosszan  tud nák  so rol ni,
mi lyen  fa lak,  hát rál ta tó  té nye zők,
za va ró  kö rül mé nyek  aka dá lyoz ták
a mun ká ju kat, mi lyen ve szé lyek nek
vol tak ki té ve ak ko ri ban – mind azon -
ál tal jó, hogy ezek az em be rek egy út -
tal bi zony sá got tud nak ten ni ar ról is,
hogy Is ten igé je nincs bi lincs be ver ve.
A rá dió tör té ne tét Har mat ta Já nos

fog lal ta össze. E tu dó sí tás ter je del mi
kor lá tai nem te szik le he tő vé, hogy a
tel jes ség  igé nyé vel  em lít tes se nek
mind azok, akik a fél év szá zad so rán
részt vet tek a ma gyar nyel vű adá sok
ké szí té sé ben, né há nyuk ne ve azon -
ban min den képp em lí tést ér de mel,
mi ként ke re tes  írá sunk ban a  rá dió
tör té ne té nek főbb ál lo má sa it is sor -
ba vesszük.
„Cé lunk az, hogy el ér jük a vi lá got

Krisz tus öröm hí ré vel, a tö meg tá jé koz -
ta tás esz kö ze i vel, és en nek ma ra dan -
dó  gyü möl csei  le gye nek”  –  fog lal ta
össze a jú li us 9-i ün nep sé gen kül de té -
sük lé nye gét a TWR ke let-eu ró pai ré -
gi ó já nak igaz ga tó ja. Pe ter Ko la rovs ki
rá mu ta tott, hogy fe le lős sé günk és fel -
ada tunk Is ten igé jé nek a ter jesz té se.
„Mi ma gunk nem tu dunk gyü möl csöt
te rem ni, hisz nem vagyunk képesek hí -
vő ket  »ké szí te ni«  –  mond ta  –,  ez
ugyan is  egy  olyan  mun ka,  amit  a
Szent lé lek vé gez.” Ugyanakkor nagy ki -
vált ság, ha Is ten ben nün ket az ő szol -
gá la tá ba hív el – bá to rí tott min den kit
–, hisz „nincs jobb an nál, mint hogy
az em ber az Is ten szol gá la tá ban áll”.

Durst Lász ló, az Ali ansz Ma gyar
Evan gé li u mi Szövetség egy ko ri el nö -
ke sze mé lyes él mé nyei mel lett utalt
ar ra, hogy a rádiós szol gá lat hát te rét
az  imád ság  ad ta.  Kért  min den kit,
hogy le gyen ki tar tó az imád ság ban,
hisz az ima a hall ga tó kért, a mű so ro -
kért és a ké szí tő kért egy aránt fon tos,
és kul csa a jö vő ala ku lá sá nak is.

Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or -
szá gos misszi ós lel kész át ad ta lel kész -
tár sá nak, Győ ri Já nos Sá mu el nek – a
Zá ke us Mé dia cent rum igaz ga tó já nak
– és  a Ma gyar Evan gé li kus Rá dió -
misszió igaz ga tó ta ná csá nak kö szön -
té sét. Fel szó la lá sá nak be fe je ző mon -
da ta így hang zott: „Az Úr szól, az Úr
úton van, az Úr el akar ja ér ni az em -
be re ket az éte ren ke resz tül is.”

Nagy Im re, a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé gé nek el nök sé gi tag ja is kö -
szön töt te a szü le tés na pot, és köz ve tí -
tet te No votny Zol tán nak, a szö vet ség
el nö ké nek sze mé lyes üd vöz le tét. „A
szív tel jes sé gé ből szól a száj” – idé zett
a Bib li á ból. „Va ló ban így szól ma is a
ma gyar  nyel vű  evan gé li um  a Trans
World Ra dio hul lám hosszán a MERA

mun ka tár sa i nak  és  ön kén te se i nek
szer kesz té sé ben.” 
Öt ven év hosszú idő. A hall ga tók le -

ve lei, a tő lük ka pott tör té ne tek – pél -
dá ul a bör tön ben rá dió hall ga tás köz -
ben meg tért fi a tal em ber ről vagy az
idős né ni ről, aki a hor vát–szerb há bo -
rú alatt utol só ka na dai dol lár ját küld -
te el, csak hogy szól jon a rá dió – meg -
erő sí tet ték  a mun ka tár sa kat  ab ban,
hogy  va ló ban  éle tek  vál toz hat nak
meg a mun ká juk nyo mán.

Ko vács Gé za nyu gal ma zott lel ki -
pász tor a „föld alat ti” mun ka ér de kes -
sé ge it  me sél te  el.  El árul ta  egy ko ri
ál ne vét is, és utalt az egy há zak és fe -
le ke ze tek együtt mű kö dé sé re.

Ma gyar or szá gon ma nap ság bár ki
meg oszt hat ja má sok kal az Is ten nel
járt út ta pasz ta la ta it, bár ki el mond -
hat ja, mi ért  éli  ke resz tény  ér té kek
men tén  az  éle tét,  bár ki  sza ba don
di csér he ti az Is tent, és bár ki sza ba -
don me het nyil vá nos ke resz tény ren -
dez vé nyek re. Ez azon ban nem volt
min dig így. Volt idő, ami kor so kan ti -
tok ban pré di kál tak, ti tok ban ol vas -
tak Bib li át, ti tok ban ju tot tak ke resz -
tény iro da lom hoz. Jó meg em lé kez ni
azok ról a hű sé ges „tit kos” szol gá lók -
ról, akik ak ko ri tet te ik kel em lé kez te -
tik a „ma em be rét” ar ra, hogy a hit
cse le ke de tek ál tal vá lik élő vé.

g Bö dös Esz tEr

„Faltörő”evangéliumazéterhullámain
Ün ne pi is ten tisz te le ten em lé kez tek meg 

a Trans World Ra dio öt ven éve in dult ma gyar nyel vű adá sá ról

b ATransWorldRadio(TWR)úgynevezettmonte-carlóiadásahosszúévekenkeresztülelérteamagyarul
beszélőkethatárainkoninnenéstúl.AkereszténycsatornátamagyarszármazásúamerikaiPaulFreed ala-
pította.Anemzetköziszervezetkülföldiadományozóksegítségévelindítottaeleurópaimisszióját,amikor
kibéreltea–mégHitler általépíttetettésateljesEurópaelérésérealkalmas–hatalmaskapacitásúrádió-
adót.Istencsodája,hogyezazadóazelőttnemműködött,ígyapropagandacélokratervezettantennákon
előszörazevangéliumszólaltmeg.Azadómaishasználatbanvan,aTWRjelenlegtöbbmintnégyszáz-
ötvennyelvenésnyelvjárásbansugározzaevangéliumiadásait.Felemelődologátélni,hogyamihitünk
nemzetközi,ígyarádióhallgatókegyláthatatlangyülekezetetképeznekazegészvilágon.Akeletiblokk
országaibanbeszéltnyelvekközülamagyarvoltazegyikelső,amelyenműsortsugározottazadó.Ará-
diósegítségével„átlehetetttörni”azEurópátkettéosztófalat,hiszenahanghullámokelőttnincsenek
országhatárok.Minderredr.BónaZoltán, aMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsának(MEÖT)
főtitkárautaltmúltszombaton,aTransWorldRadiomagyarnyelvűadásamegindulásánakötvenedikév-
fordulójaalkalmábólmeghirdetettünnepiistentiszteletelején.

1961-től 71-ig Mon te-Car ló ban Stei ner Jó zsefHe ve si Ödön ál né ven dol -
go zott. Hí res pré di ká to ro kat kért fel szol gá lat ra: például dr. Kis Fe renc
pro fesszort és Un gár Ala dárt.
1972–77 kö zött Ba ra nyi Jó zsef kap cso ló dott be fi a tal em ber ként a szol -

gá lat ba. Se gít sé gé vel ki bő vült a Ma gyar or szá gon te vé keny ke dő se gí tők
kö re. 1977–86 kö zött Né met or szág ban élt, ily mó don né met test vé rek
se gít sé gé vel az Evan ge li ums-Rund funk (ERF) stú di ó já ban foly ta tód ha -
tott a mun ka. Eb ben az idő szak ban Do bos Kál mán, majd Rét fal vi At -
ti la csat la ko zott a kint élő mun ka tár sak hoz.
1986–91 kö zött több hely szí nen – Ame ri ká ban, Mon te-Car ló ban és

Bécs ben – ál lí tot ták össze a Ma gyar or szág ról kapott nyers anya got. Ma -
gyar or szá gon  két  na gyobb  csa pat  dol go zott  egy más sal  össze fog va.
Éven te kö zel száz ének és két száz igei szol gá lat hang anya gát ké szí tet ték
el, majd jut tat ták kül föld re testvéri kapcsolatok se gít sé gé vel.
1992-ben ala kult meg a Ma gyar Evan gé li u mi Rá dió Ala pít vány (ME RA),

és 1995-től tel jes egé szé ben át vet te a ma gyar nyel vű adá sok szer kesz té sé -
nek fel ada tát. (A ME RA szol gá la ta ma nap ság is nagy mér ték ben tá masz -
ko dik ön kén te sek re.)
A fe le ke zet kö zi szem lé let jel lem ző ma radt a ké sőb bi idők ben is, ami -

kor újabb evan gé li kus test vé rek csat la koz tak a csa pat hoz. Meg kell em -
lí te nünk Széll Bul csú (Bu da pest), Ta kács Já nos (Hód me ző vá sár hely) és
id. Győ ri Já nos (Nagy tar csa) ne vét, akik rend sze re sen pré di kál tak; Túr -
me zei Er zsé be tét, aki nem csak ver se it, de hang ját is ad ta a rá di ó nak, to -

váb bá a Her mons együt tes, il let ve
Gáncs Pé ter je len le gi evan gé li kus
el nök-püs pök ne vét, aki a Nor ea
rá di ó ban kö zö sen mun kál ko dott a
ME RA-val,  és  ké sőbb  a  ME RA
ku ra tó ri u má nak tag ja lett. 
A szo ros együtt mű kö dés so rán

ba rá ti kap cso la tok szü let tek, test -
vé ri meg be csü lés kö töt te össze a
részt ve vő ket, aki ket össze kap csolt
az  evan gé li um  hir de té sé nek  vá -
gya.  A  kö zös  ti tok ból  így  má ra
kö zös cél lett.

Bö dös Jó zsef (a ME RA ala pí tó tag ja)
há zi stú di ó já ban. 1960 óta ké szít fel -
vé te le ket a TWR szá má ra.

Idézetek hangzottak el az elmúlt ötven, illetve húsz év olvasói leveleiből
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Mi ként a Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű ren dez vény so ro zat jú li us 3-án
Ulm ban tar tott (és la punk múlt he ti szá má ban is mer te tett) zá ró ün nep sé gén
el hang zott, „a bé ke hul lá mai to vább gyű rűz nek”… En nek ékes bi zony sá gá ul
kö tött ki jú li us 6-án Bu da pes ten a Gusz táv Adolf Se gély szer ve zet ha jó ja. A
har minc egy ta gú kül dött ség ugyan mind össze egy na pot töl tött fő vá ro sunk -
ban, ám a szer dai „ki kö tés” so rán ter mé sze te sen időt sza kí tot tak a Bé ke -
hul lá mok-pro jekt köz pon ti ma gyar or szá gi ren dez vé nyé nek he lyet adó De -
ák té ri evan gé li kus temp lom meg te kin té sé re is. Éj jel azon ban már to vább
is in dul tak, hogy foly tas sák út ju kat egé szen a Du na-del tá ig. (A ha jó zók jú -
li us 3-án, a hat Du na men ti or szág ál tal ren de zett pro jekt zá ró ün nep sé gé -
nek vé gén hagy ták el Né met or szá got.)

g B. Pin tér Már ta fel vé te le



– Püs pök ké szen te lé sem óta vi se -
lem ezt az ék szert. A gyű rű há rom ke -
resz tet áb rá zol, em lé kez tet ve hi tünk
lé nye gé re: mi a meg fe szí tett, de há -
rom nap múl va fel tá ma dott Krisz tust
va gyunk hi vat va hir det ni. Szá mom -

ra  te hát nem  fő pász to ri  hi va tá som
szim bó lu ma csu pán, ha nem na pon -
ta  em lé kez tet  kül de té sem re,  hogy
hir des sem an nak az örö mét, hogy van
meg úju lás. A bű ne i ben ha lott vi lág Jé -
zus ere jé vel élet re kel het.

– Ke resz tény csa lád ban nőtt fel,
még is több ször utalt ar ra, hogy Ön -
nek is új kez det re volt szük sé ge.
– Kon gó ban a szín vo na la sabb ok -

ta tás a ró mai ka to li kus egy ház ál tal
ve ze tett  is ko lák ban  fo lyik.  Én  is
ilyen  gim ná zi um ban  ta nul tam.  A
ke resz tény  dog mák,  a Bib lia  te hát
nem vol tak is me ret le nek szá mom ra.
Krisz tust  azon ban nem  is mer tem.
Húsz éves  ko rom ban  ju tot tam  élő
hit re, de ek kor már a ta nár kép ző fő -
is ko lá ra jár tam. Utá na me ző gaz da -
sá gi  is me re te ket  ok tat tam  né hány
évig,  csak  ké sőbb  je lent kez tem  a
teo ló gi á ra.

– Nem kis ál do za tot ho zott azért,
hogy lel kész le hes sen…
– Ab ban az idő ben még Tan zá ni -

á ba kel lett utaz nunk, hogy a Ma ku -
mi rai Lu the rá nus Fő is ko lán teo ló gi -
át  hall gat has sunk.  Rit kán  tud tam
ha za lá to gat ni  Kon gó ba,  szű kö sen
jöt tem ki a ba jor és a finn test vé rek
ál tal kül dött ösz tön díj ból, de há lás
va gyok, mert e tá mo ga tás nél kül –
sok di ák tár sam hoz ha son ló an – nem
lett vol na mó dom fel ké szül ni a lel -
ké szi pá lyá ra.

– Előadásában em lí tet te a gyü le ke -
ze tek ál tal gon do zott gyer me ke ket…
– A Kon gói Evan gé li kus Egy ház az

evan gé li zá lás mel lett két te rü le ten
vé gez dia kó ni ai szol gá la tot. Szá mos
gyü le ke ze tünk tart fenn úgy ne ve zett
egész ség ügyi köz pon tot, ahol nő vé -
rek se gí tik a be teg em be re ket. Ba jor

se gély ből  gyógy sze rek,  köt sze rek
áll nak a ren del ke zé sünk re, és né hány
ko mo lyabb or vo si mű szert is si ke rült
már  több  he lyen  be sze rez nünk,
hogy a pá ci en se ket meg vizs gál has -
suk.  Újab ban  ko moly  ki hí vás  elé
ál lít ben nün ket az AIDS ro ha mos
ter je dé se. 
A  má sik  te rü let,  ahol  se gí te ni

igyek szünk, az ár vák kö zöt ti szol gá -
lat. Há lá sak va gyunk ma gyar test vé -
re ink nek, az EK ME tag ja i nak, hogy
ado má nya ik kal ma már száz öt ven ár -
va gyer mek is ko láz ta tá sát tá mo gat -
ják.  A  pol gár há bo rú  és  a  ter je dő
AIDS mi att egy re több ki csi ma rad
szü lők nél kül. A szom szé dok, a tá vo -
lab bi hoz zá tar to zók ugyan be fo gad -
ják eze ket az ár vá kat, de az el lá tá suk -
ra, kü lö nö sen pe dig a ru ház ta tás ra,
is ko lá ba  já ra tás ra  már  nem  te lik.
Eb ben  pró bál nak  se gít sé gül  len ni
gyü le ke ze te ink.

– Püs pök úr csa lád já ban is él nek
ro kon gyer me kek?
– Igen, né pes a csa lá dunk. Egy le -

á nyunk van, aki már ma ga is édes -
anya.  Raj ta  kí vül  azon ban  fe le sé -
gem mel  együtt  ne vel jük  el hunyt
test vé re ink  gyer me ke it.  De  hadd
mond jam meg, hogy kü lö nö sen is
gon dot  for dí tok  ar ra, hogy  a kül -
föld ről ér ke ző ado má nyok – így a
Ma gyar or szág ról  ér ke ző  se gít ség -
nyúj tás is – az iga zán rá szo ru ló csa -
lá dok hoz jus sa nak el, ne a pa pok le -
gye nek ki vé te le zett hely zet ben, bár

saj nos so kan kö zü lük is rend kí vül ne -
héz kö rül mé nyek kö zött él nek…

– Rö vid ma gyar or szá gi lá to ga tá -
sá ról mi lyen em lé ke ket visz ma gá val?
– El ső sor ban azt a ked ves sé get és

sze re te tet,  amellyel  a  kon fe ren cia
részt ve vői, az evan gé li kus hí vek kö rül -
vet tek. A ma gya rok na gyon ba rát sá -
gos em be rek. Im po nál, aho gyan meg -
be csü lik a tör té nel mi ha gyo má nya i -
kat. Esz ter gom ban és Al ber tirs án is ta -
pasz tal tam, mi lyen je len tő ség gel bír
a hit val ló evan gé li kus ősök pél dá ja.
Szo mo rú vá tett azon ban, hogy ezek -
be  a  gyö nyö rű  temp lo mok ba  már
csak a hí vek tö re dé ke jár va sár na pon -
ként. A mi temp lo maink sehol sem
kon ga nak az üres ség től.

– Az al ber ti idő sek ott ho ná ban is
lát tam, hogy pi cit el ko mo ro dott…
– Va ló ban. Ná lunk nem na gyon

van  szük ség  ilyen  in téz mé nyek re.
Mert az idő se ket be fo gad ják a ro ko -
na ik, nem hagy ják őket ma guk ra. Tu -
dom,  itt  Eu ró pá ban  a  ro ha nó  élet
aka dá lyoz za a fi a ta lo kat ab ban, hogy
gon dot vi sel je nek az öre gek re. Ám
még is fájt lát nom né me lyik idős ar -
cán, hogy bár hat van öt má sik la kó -
val  együtt  kö zös ség ben  él,  még is
ma gá nyos. Ezért is imád koz tam ott
az  al ber ti  sze re tet ott hon ban,  hogy
ma gyar test vé re im nek le gyen ide jük
egy más ra,  a  nem ze dé kek  ta nul ja -
nak meg együtt él ni, le gyen ál dás a
csa lá dok éle tén.

g B. Pin tér Már ta

„Amitemplomainkseholsemkonganakazürességtől”
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Pén te ken, az el ső tel jes na pon „nagy -
üzem” várt a részt ve vők re. Dél előtt dr.
Ko rá nyi And rás a nem ze dé kek egy más
mel lett  élé sét és az eb ből  szár ma zó
konflik tu so kat, meg ol dan dó prob lé -
má kat „gon dol tat ta vé gig” a Pest ről ki -
lá to ga tók kal igen szép szá mú vá duz -
zadt  gyü le ke zet tel.  Az  Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem do cen se ki tért
a ge ne rá ci ók együtt élé sét kü lö nö sen
ve szé lyez te tő je len sé gek re, tár sa dal mi,
köz éle ti, gaz da sá gi, szo ci á lis prob lé -
mák ra. Fel ve tett kér dé se i re a hall ga tók
az elő adást kö ve tő esz me cse re so rán
ke res ték a vá la szo kat.
A dél után el ső fe lé ben – pó di um -

be szél ge tés ke re té ben – a ma gyar or -
szá gi  se gély szer ve ze tek  kép vi se lői
mu tat ták be szol gá la ta i kat. A gyors és
ha té kony se gít ség nyúj tás fon tos sá ga
meg kér dő je lez he tet len  –  hang zott
egy be csen gő  vé le mé nyük.  A  si ker
azon ban csak meg fe le lő össze fo gás -
sal és ko or di ná ci ó val ér he tő el. Hogy
sze mély  sze rint mi ért  áll tak  eb be  a
szol gá lat ba, azzal kapcsolatban ta lán
Pál Sán dor nak, a Ma gyar Re for má tus
Sze re tet szol gá lat ku ra tó ri u mi el nö ké -
nek kér dés re adott vá la sza érin tet te
meg leg in kább a hall ga tó ság szí vét. Is -
ten ugyan is hu szon egy év „med dő”
há zas ság után aján dé koz ta meg őket
egy lány gyer mek kel: „Aki ilyen so kat
kap  Is ten től,  az  sok kal  tar to zik”  –
mon dot ta.
A dél után Pin tér Mi hály lel kész

Af ga nisz tán ról  szó ló  elő adá sá val
foly ta tó dott. A volt tá bo ri lel kész dia -
ké pe in a részt ve vők elé tá rult a tá vo -
li, szél ső sé ges ég haj la tú és ge og rá fi -
á jú or szág, meg ele ve ned tek a szin te
kö zép ko ri vi szo nyok kö zött élő, so -
kat szen ve dett nép min den nap jai.
Es ti áhí tatá ban Gerő fi né dr. Bre -

bovsz ky Éva lel kész az ir gal mas sa ma -
ri tá nus ról szó ló pél dá za tot dol goz ta
fel, ki emel ve, hogy ez a „po gány” em -
ber  ho gyan  is mer te  fel  se gít ség re
szo ru ló fe le ba rát já ban a test vért. Dr.

Bir kás An tal, a  Köz igaz ga tá si  és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um mun ka tár -
sa egy so kat vi ta tott kér dést bon col -
ga tott:  va jon  a  ke resz tény  em ber
részt ve het-e a köz élet ben, a po li ti -
ká ban, össze egyez tet he tő-e a köz éle ti
mun ka az Is ten-szol gá lat tal?
„Kon gó nap ja” szom bat volt a kon -

fe ren cia éle té ben. A zá ró bib lia ta nul -
mány után Su ma i li püs pök ek kor mu -
tat ta  be  rész le te seb ben  a  ha zá ját
(képünkön).
Nagy vá ra ko zás előz te meg Vic tor -

né Er dős Esz ter re for má tus lel kész nek

a szen ve dély be te gek misszi ó já ról szó -
ló elő adá sát. A ha zánk ban két he lyen
–  Rác ke reszt úron  és  Zsib rik ben  –
fo lyó mun ka ak kor vált iga zán méllyé
és  át érez he tő vé,  ami kor  két  egy ko ri
drog füg gő me sél te el  rab sá gá nak és
sza ba du lá sá nak igaz tör té ne tét.
A  kon fe ren ci á val  pár hu za mo san

zaj ló evan gé li kus gyer mek- és if jú sá -
gi tá bor részt ve vői ez út tal is sok mo -
solyt csal tak a fel nőt tek ar cá ra. Egy órás
mű so ruk ban éne ke ik kel, je le ne te ik kel
mu tat ták be, mi vel is fog lal koz tak a hé -
ten (az ő „kon fe ren ci á juk” már ko ráb -
ban, jú li us 3-án el kez dő dött). A té má -

hoz  kap cso ló dó an  sze rep já té kok kal
szem lél tet ték a test vé ri meg bé ké lés le -
he tő sé gét – a csa lá don be lül, a val lá -
sok és a nem ze tek kö zött.
A kon fe ren cia zá ró nap já nak reg -

ge lén,  va sár nap  em lék mor zsá kat
gyűj tö get tek a részt ve vők, fel ele ve nít -
ve  az  elő ző  há rom  nap  leg szebb,
leg em lé ke ze te sebb pil la na ta it, majd
pár hoz zá szó lás ban ecse tel ték a kon -
fe ren cia ha tá sát, üze ne tét, az út ra va -
lót, ame lyet aján dé kul kap tak.
A  zá ró  is ten tisz te let  a  pi lis csa bai

gyü le ke zet tag ja i val kö zö sen zaj lott. A

li tur gi át Kézdy Pé ter he lyi lel kész vé -
gez te, az úr va cso ra osz tás ban Su ma i li
püs pök és az EK ME lel ké szi el nö ke, B.
Pin tér Már ta se géd ke zett.  Az  igét
hir de tő Gáncs Pé ter el nök-püs pök az
Ézsau val  va ló  ta lál ko zás ra  ké szü lő,
Is ten nel meg küz dő Já kób alak já ra hi -
vat koz va  hív ta  fel  a  fi gyel met  ar ra,
hogy a ka pott ál dás sal adó sai va gyunk
a „test vér nek”. Vagy is az Is ten től ka pott
ir gal mat és sze re te tet sen ki sem tart -
hat ja meg csak ma gá nak. Az ál dást to -
vább kell ad ni. Aki re rá ta lált a ke gye -
lem, az ke re si, ki nek ad hat ja to vább.

g PEt rik Ist ván
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Van-e olyan em ber, aki őszin tén tud -
ja di csér ni az  Is tent sze re te té ért és
nagy sá gá ért a va sár na pi is ten tisz te -
le ten, mi után  az  elő ző mű szak ban
drasz ti ku san kel lett szem be sül nie az
ér tel met len ha lál lal, pél dá ul egy to tál -
ká ros au tó ron csa i nál, ahon nan egy
csa lád összes tag já nak ma rad vá nya it
kel lett ki vág nia? Fel le het-e dol goz ni
azt,  ami kor  az  ön gyil kos  égő  tes te
mel let te csa pó dik az asz falt ba a híd -
pil lér tö vé ben? Ne mes he gyi Ta más –

sok tár sá hoz ha son ló an – küsz köd ve
ke res te a le he tő sé get a lel ki ter hek le -
té te lé re és fel ol dá sá ra, míg vé gül rá -
éb redt, hogy csak ott ta lál hat ja meg
a  sza ba du lást,  ahon nan  el in dult:
Krisz tus lá ba i nál. 
S hogy mi ért jó, ha a ke resz tény

tűz ol tók is me rik egy mást – hi szen ők
sem  olt ják más képp  a  tü zet,  mint
nem ke resz tény tár sa ik. Mert a kri -
ti kus pil la na tok ban kü lö nös erőt ad
az, hogy tud hat ják, aki mö göt tük áll,
és aki től sok szor az éle tük függ, nem
csu pán baj tár suk, de ke resz tény test -
vé rük is.
A sza bad ság té má já val kap cso lat -

ban ta lán túl sok szó esik az em ber
sza bad sá gá ról,  ezért  Or bán At ti la
más képp  tet te  fel  a  kér dést:  Nem

aka dá lyoz zuk-e  Is tent  ab ban,  hogy
sza ba don mun kál kod jék? Nem olt juk-
e sok szor a jó tü zet is, ahe lyett hogy
szí ta nánk?  Krisz tus  azt  mond ta:
„Azért jöt tem, hogy tü zet bo csás sak a
föld re, és mennyi re sze ret ném, ha
már lán gol na!” Mi azon ban sok szor
in kább a pis lá ko ló tűz höz ra gasz ko -
dunk, és fé lünk at tól, hogy iga zi láng
gyul lad jon. Olyan láng, amely be lő -
lünk  is  ki ége ti  mind azt  a  sa la kot,
amely ér ték te len né és hasz nál ha tat -
lan ná te szi az éle tün ket Is ten előtt, és
amely tel je sen át for ró sít hat ja lé nyün -
ket. Tel je sen,  az az min dent  át ad va,
min den től meg sza ba dul va, ami fe les -
le ges, és min den re sza ba don, amit az
Úr akar. Mert az Úr akar ja a vál to zást!
És ahol en ged nek az aka ra tá nak,

ott  ma  is  tör tén nek  sza ba du lá sok,
mert a bib li ai idők nem csak két ezer
év vel ez előtt vol tak, ha nem most is itt
van nak. Itt van nak, ami kor a ci gány
gye rek  há rom száz negy ven  fo rin tos
ado má nya szin te meg ma gya ráz ha tat -
lan mó don mil li ós ér ték ké sza po ro -
dik  az  Úr  szol gá la tá ra,  ami ként  a
Fel vi dé ken él het ték át az el múlt hó -
na pok ban. Vagy – aho gyan a kór ház -
lel kész és a há zi or vos gyak ran meg -
ta pasz tal ja – ami kor ma is szól az Úr
Jé zus sza va a föl di élet utol só pil la na -
ta i ban: „Még ma ve lem le szel a pa ra -
di csom ban.” Vagy ami kor azt lát juk:
nem a ki vált sá gos meg hí vot tak lesz -
nek ré sze sei a la ko má nak, ha nem a
meg ve tet tek és út fé len ten gő dők, az
egy ház nél kü li ek és ci gá nyok.
A sza ba du lá sok ról szó ló bi zony ság -

té te lek mű vé szi nyel ven is meg szó lal -
tak a há rom nap alatt Ban ka Gab ri el -
la ver se i ben, a Po é zis együt tes har mó -
ni ái ban, Bos nyák Mag di ter mé sze te -
sen őszin te ak kord ja i ban. Együtt él het -
ték át a je len lé vők, hogy jó volt új ra egy
ki csit a he gyen len ni, erőt és Lel ket
kap ni a za rán dok út foly ta tá sá ra.

g Győ ri Gá bor Dá vid
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Atyánk fia  min dig  is  sze re -
tett vo na toz ni. Gyer mek ko rá -
ban,  oda ha za  Szat már ban,
ked venc  ta nyá juk,  a  vas úti
őr ház és a rám pák kör nyé kén
ban dáz tak, talp fa ra ká sok kö -
zött, mint  a Pál  ut ca i ak,  de
ho mok bom bák  he lyett  ők
csúz li val lő döz tek – no nem
egy más ra,  ha nem  ve réb re,
vad ga lamb ra,  oly kor  meg  a
póz nák por ce lán já ra (szü le i -
ken  haj tot ta  be  ké sőbb  a
MÁV a te te mes kárt). A ki ér -
de melt po fo nok sem vet ték el
atyánk fia ked vét, ser dü lő ko -
ra min den nya rát a vas úton
töl töt te. 
Tíz-ti zen két  fős  fiú csa pat

tar tot ta  tisz tán  az  ág er dői
szárny vo na lat,  sze mé lyes  is -
me rő sük  volt min den  talp fa
meg át eresz az or szág ha tár tól
Má té szal ká ig.  E  mun ká hoz
sza bad jegy du kált, raj ta a be -
osz tás meg ne ve zé se: fű tisz tí -
tó. Ra gyo gott is a szel vény, Ja -

ni vagy Jó zsi bá’ egy szál gazt
sem né zett  el. S  a nyolc órás
kram pá cso lás után mi lyen jól -
esett a für dés a Krasz nán vagy
az es té be nyú ló rá adás fo ci a
kas tély kert ben!
Atyánk fia sze ret te az ál lo -

má so kat is, no nem a gan gos
pá lya ud va ro kat meg a fé nyes
res ti ket,  ilye ne ket  az tán  lá -
tott ké sőbb ele get, ha nem a kis
fa lu si a kat  –  tég la be ra ká sos
ab la kok, mus kát li a for gal mi
iro da előtt –, sze ret te a gon do -
zott  elő ker te ket,  a  csi kor gó
ka vics ágya kat, a mésszel min -
dig  fris sen  fes tett  sze gé lye -
ket, még azt a jel leg ze tes kát -
rány sza got is ked vel te. 
Ké sőbb, hét vé ge ken  lé vén

ha za u ta zás, a hí res fe ke te vo -
nat tal jár tak a di á kok, fal van -
ként fal ká ba ve rőd ve vagy is -
ko lák  sze rint  cso por to sul va.
Vi lág jár ni is min dig vo nat tal
ment,  au tó ra-re pü lő re  nem
fu tot ta.

Még ma is sze ret vo na toz -
ni.  Bár  job bá ra  IC-vel  jár  –
gyors és ké nyel mes –, a sze -
mét azért nyit va tart ja, s lát -
ja az ago ni zá lást: meg szün te -
tett szárny vo na lak – leg utóbb
már  Ka lo csá ra  is  bu szoz nia
kel lett –, le pusz tult épü le tek,
gaz dát lan ság-gon dat lan ság je -
lei,  ten ger nyi  sze mét  és  gaz
pá lyán, pá lya ud va ron, min de -
nütt  (Jó zsi  bá’ meg  fo rog  a
sír já ban). Hall ja, hogy ilyen-
olyan  ér de kek  meg  az  or -
szág úti lob bi… 
A vé ge ken még küz de nek a

vas útért, ci vil szer ve ze tek és
kis tér sé gi min de ne sek fog nak
össze egy-egy vo nal vagy ál lo -
más  meg men té sé ért  –  van
hát re mény! De biz ta tó bol do -
gabb vi dé kek pél dá ja is, ahol
az ön tu da tos és kör nye zet tu -
da tos né met, an gol vagy fran -
cia pol gár au tó he lyett in kább
új ra vo nat ra száll, mert tud ván
tud ja: a vas út nak men ni kell!

Vonaton

Mind má ig  sze re ti  a  tu ját
atyánk fia, vé gig ki is tar tott az
egyet len, mag nak meg ha gyott
mel lett. Na gyon meg örült hát
a hír re, hogy is mét sza po rít ják,
rö vi de sen már ket tő lesz be lő -
le, rá adá sul te le pí té sét az unió
is tá mo gat ja (nem úgy, mint a
má sik ide jé ben, ami kor egy re
csak rit kí tot ták). 
Még  jól  em lék szik,  ép pen

tíz éves volt, mi kor a tu ját fel -
újí tot ták,  nyom vo na lát  szép
ka vics ágy ba rak va a Pé ter fia ut -
ca  mind két  ol da lán.  A  sza -
kasz ha tár nál szállt le min dig, az
Egy ma lom ut ca i nál, nagy nén -
jé hez  me net,  spó rol va  egy
meg ál lót meg a vo nal jegy árá -
ból  har minc  fil lért.  Ked venc
ka la u za egy kis bo do rí tott bö -
gyös  lány  (vagy  asszony ka?)
volt Fan csi ká ról. Jól szó ra ko -
zott be mon dá sa in már a pá lya -
ud var nál, mert ha a ka la uz azt
akar ta, hogy a ko csi ja sza bá lyo -

san meg tel jék, azt ki ál tot ta a
már fent lé vők nek: „Szo ro san,
em be rek, de nem az éli vel ám,
ha nem a lap já val!” Mi re min -
den ki tud ta-tet te a dol gát, majd
in té sé re,  köz meg elé ge dés  és
de rű kö ze pet te in dult a já rat a
Nagy er dő fe lé.
Má ra már a di ák nyelv ből is

ki ko pott  e  szó,  csu pán  egy
örök zöld meg je lö lé sé re szol -
gál, de atyánk fia úr fi ko rá ban
még  min den ki  a  csi lin ge lő
sár ga  vil la most  ér tet te  rajta
Deb re cen ben. Öt vo na lon járt
tu ja ak ko ri ban, az idő seb bek
még több re is em lé kez nek, s
szin te  min den ho vá  el  le he -
tett így jut ni. 
Atyánk fia  sze ret te  a  ko ra

reg ge li  uta zá so kat,  még  fél -
álom ban,  friss  ta va szi  szél -
ben, a pe ro non, hol „a réz fo -
gan tyú  sze líd  arany nak  ál -
mod ja ma gát”. De csa pa tos tul
is tu jáz tak, leg gyak rab ban ko -

sár meccs re, az egye tem re, az
ag rár ra, Pal lag ra vagy a Vá gó -
híd ut cai csar nok ba me net. A
Csa pó ut ca it meg a nagy ka -
nyar mi att él vez te, mi kor a Ru -
zics ka cuk rász dá nál si kong va
jaj dul tak  a  ke re kek,  s  a  lá -
nyok si kít va fog ták be fü lü ket. 
Ked ve li a ma i a kat is, a ré gi

csuk ló so kat meg a vá ros szí ne -
i ben pom pá zó úja kat  (va jon
mi lye nek lesz nek majd az uni -
ó sok?), csak azt nem sze re ti,
ha be cso ma gol ják őket,  rek -
lám célból vagy más pénz szer -
zé si ok ból, mert né me lyik in -
kább ha jaz mé re tes kon zerv -
do boz ra vagy ko por só ra, mint
tu já ra!
Ha va la mi mi att majd el kell

köl töz nie – ha tá roz ta el atyánk -
fia –, olyan la kás hir de tést fog
fel ad ni,  mely  így  kez dő dik:
„Vil la mos tól  két  perc re…”  A
deb re ce ni ek is mét tud ni fog ják
majd, hogy ez mit je lent!

Atuja

A  het ve nes  évek  vé gén  fi -
gyelt fel rá juk elő ször atyánk -
fia  egy  nyár es tén,  ha za fe lé
tart va:  két  út szé li  ku ká ból
pu cér lá bak ka lim pál tak az ég
fe lé! Hat-nyolc éves fi úcs kák
bú vár kod tak  vál lig-de ré kig
alá buk va az ak kor még sö tét -
szür ke  mű anyag
gyűj tő al kal ma -
tos ság ban,  fel -
szín re  hoz va
ap róbb kin cse -
ket  meg  üres
pa lac ko kat  –
ezek az tán egy-
egy bé lás ra vál -
tód tak  a  kö ze li
kis bolt ban.
A bú vár ko dás

e  mű fa ját  al kal -
man ként atyánk -
fia is mű vel te. Szí -
ve sen  va dá szott  őszi-
ta va szi lom ta la ní tás kor ősök -
től  örö költ,  de már  „csak  a
port fog ja” ócs ka köny vek re,
új ság év fo lya mok ra, fo lyó ira -
tok ra.  Oly kor  kin csek re  is
akadt: leg alább fél száz Nyu -

gat-szám ra, az Új Idők há rom
év fo lya má ra meg ere de ti szí -
nes li tog rá fi ák ra is Ste riomes -
ter től, nyom tat va Lip csé ben
1857-ben.
A ku ká zás má ra már szak -

má vá fej lő dött! Mű ve lői két-
há rom,  bi cik li re  ag ga tott,

nagy mé re tű rek lám sza -
tyor ral vagy egy ki -
ér de me sült ba ba -
ko csi ra  sze relt
táro ló kész ség -
gel jár ják a me -
net rend sze rin ti
út vo na la kat. Fel -
sze re lé sük  fon -
tos  ki egé szí tő je
még egy hat van-
het ven cen ti mé -
ter hosszú pál ci -
ka, „hogy az al ját

is fel le hes sen tár ni”.
Mint  min den  szak -

má nak, en nek is van nak spe -
ci a lis tái,  akik  csak  mű sza ki
cik ket,  al kat részt,  ru ha ne -
műt  vagy  üveg árut  gyűj te -
nek, a több ség azon ban élel -
mi szer-hul la dék ra va dá szik,

ál lat tar tó kis vál lal ko zók meg -
bí zá sá ból, rit káb ban sa ját fel -
hasz ná lás ra.  A  pá ri ák  egy -
sze rű en min den na pi be te vő
után ku tat nak. 
Bi zo nyos mo rál és eti kett is

jel lem zi  te vé keny sé gü ket!
Nem il lik pél dá ul szét szór ni a
kukák tar tal mát, de il lik tisz -
te let ben tar ta ni egy más ter ri -
tó ri u mát  (aki  a  szép  szó ra
sem  iga zo dik,  azt  sa já to san
fe gyel me zi  a  szak ma).  Az  is
fel tűnt atyánk fi á nak, hogy az
utób bi  év ti zed ben  már  jel -
lem ző en fel nőt tek, oly kor idős
fér fi ak és nők jár ják a haj na li
ku ka sort, s kü lö nö sen a spe ci -
a lis ták kö zött lát ni ki fe je zet ten
jól öl tö zöt te ket is.
Atyánk fia leg utóbb, az őszi

lom ta la ní tás kor,  mi kor  egy
sám li sze rű al kal ma tos ság kelt -
vén fel fi gyel mét ma ga is meg -
pró bált a ter me tes ha lom nál
te rep szem lét tar ta ni, fent ne -
ve zet tek rosszal ló te kin te té től
kí sér ve kény te len volt vissza -
vo nu lót fúj ni. A szak ma össze -
zárt. Már itt is!

Kukabúvárok

Her mann Dá vid, Mas sa Si -
mon, Pri bi cer Ja kab. Evan gé -
li ku sok – ta ná rok, lel ké szek.
Zsám bo ky Já nos– a hu ma nis -
ta. Va la mennyi en a 16. szá zad
szü löt tei, jel lem ző en po li hisz -
to ri lel kü let tel, a ter mé szet tu -
do má nyok iránti nyi tottsággal.
Az  el múlt  évek ben  sze mé -
lyük kel  és  mun kás sá guk kal
ön ál ló cik kek ben fog lal ko zott
az Evan gé li kus Élet. Most ré -
gi ma gyar or szá gi csil la gá sza ti
ész le lé sek kap csán ta lál koz ha -
tunk ve lük, va la mint szá mos
egy ko ron élt lu the rá nus test -
vé rünk kel egy fris sen meg je -
lent kö tet ben. 
A  szer ző,  Far kas Gá bor

Far kas az iro da lom tu do mány
irá nyá ból  ér ke zett  a  ter mé -
szet tu do má nyok hoz. Az Eöt -
vös  Lo ránd  Tu do mány egye -
tem Egye te mi Könyv tá rá nak,
majd az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár nak az osz tály ve ze tő -
je ként és fő könyv tá ro sa ként a
ré gi  köny vek  sze rel me se  és
ki vá ló is me rő je. 
Út ja  2005  tá ján  ve zet te  az

aszt ro nó mia  irá nyá ba.  Egye -
te mi dok to ri disszer tá ci ó já ban
már a ko ra új ko ri csil la gá szat
ol vas mány tör té ne ti for rá sa i val
és a ré gi ma gyar iro da lom ban
fel lel he tő égi je len sé gek in terp -
re tá ci ó i val fog lal ko zott. A té -
má ban, il let ve a té má hoz kap -
cso lód va rend sze re sen pub li kált
és adott elő – az iro da lom tu do -
mány mel lett im má ron csil la -
gá szat tör té ne ti fó ru mo kon is.
(Az Evan gé li kus Életha sáb ja in
is gyak ran hi vat koz tunk rá.) 

A Ba las si Ki adó Hu ma niz -
mus és Re for má ció so ro za tá ban
282 ol da lon meg je lent és a Vö -
rös mar ty té ri 82. ün ne pi könyv -
hé ten  be mu ta tott  kö tet

minden nek az össze fog la lá sa.
A  Ré gi köny vek, új csil la gok
címmel megjelent munka így
az  egy ko ri  ma gyar  iro da lom
csil la gá sza ti em lé ke i ről, va lós és
el kép zelt égi ese mé nyek ről, a
16. szá zad csil la gá sza ti vi lág ké -
pé ről és ezek ma gyar or szá gi re -

cep ci ó já ról nyújt át te kin tést –
a szer ző re jel lem ző sű rű, jegy -
ze tek kel  és  hi vat ko zá sok kal
rész le te sen el lá tott, egy ide jű leg
azon ban ol vas má nyos mó don.

A köny vé szet, csil la gá szat -
tör té net, to váb bá az egy ház -
tör té net ked ve lő i nek egy aránt
jó szív vel ajánl ha tó mű meg -
vá sá rol ha tó  a  Ba las si  Ki adó
web áru há zá ban, il let ve köny -
ves bolt já ban.

g RE zsa bEk Nán dor
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Farkas Gábor Farkas dedikál

Pár sor je lent meg a ha lá lá ról,
az is té ve sen. Egye dül egy na -
pi lap rö vid nek ro lóg ja mér te
föl a tá vo zá sá val elő állt vesz -
te ség  nagy sá gát.  Sza ba dos
György ze ne szer ző, zon go ra -
mű vész, ze ne kar ve ze tő, esszé -
is ta, gya kor ló or vos jú ni us 10-
én,  éle té nek  72.  évé ben  el -
hagy ta a föl di vi lá got.
A vi lág meg ér té sén fá ra do -

zott;  azt  akar ta  gyó gyí ta ni
iz zó  ze né jé vel.  Nem csak  a

ma gyar free jazz meg te rem -
tő je, de az imp ro vi za tív ze ne
mes te re is volt. Ha Lon don -
ban meg je lent ré gi le me zé nek
bo rí tó ját ol vas suk, fon tos dol -
go kat  tud ha tunk  meg  Sza -
ba dos ról: ze né je gyö ke re it a
szö veg vissza ve ze ti a ma gyar
18. szá za dig, a Liszt-je len sé -
gig mint pél da adó elő dig. Vi -
lá go san ki mond ja: nem a ci -
gány mu zsi ka az ere de ti, ha -
nem a pa raszt ze ne. Lát ja, ho -
gyan kap cso ló dik eh hez Bar -
tók, in nen ere dez te ti Sza ba -
dost, és hoz zá mé ri.

Bi zo nyá ra so kan meg hök -
ken nek ezen. Pe dig most, hogy
nincs kö zöt tünk – há rom élet -
re va ló terv vel tá vo zott –, ki -
mond hat juk:  egy  zse ni á lis
mű vész élt és al ko tott a kö ze -
lünk ben! 1972-ben el nyer te a
San  Se bas ti an-i  nem zet kö zi
dzsessz fesz ti vál nagy dí ját. Ön -
ál ló le me zei je len tek meg. 1975
és 1988 kö zött a Kas sák Klub -
ban a Kor társ Ze nei Mű helyt
ve zet te, 1983-ban meg ala kí tot -

ta a Ma gyar Ki rá lyi Ud va ri Ze -
ne kart  (Ma kuz), majd  1988-
ban a Sza bad Ze ne Nyil vá nos -
sá ga klu bot… Már az el ne ve -
zé sek ből is kö vet kez tet ni le het,
a  ha ta lom  mi ért  tar tot ta
mind vé gig a pe ri fé ri án. Min -
de nek előtt azért, mert – fő leg
fi a ta lok ból  ál ló –  ra jon gó tá -
bort gyűj tött ma ga kö ré.
Az iga zi ok per sze nem ez

volt.  Sza ba dos  György:  az
em ber. A haj lít ha tat lan fér fi.
Aki nek  ki vé te les  te het sé ge
mel lett tar tá sa is volt. Mel lé
sze gőd ni, hall gat ni és meg ér -

te ni: Pe tő fi, Ady, Ko dály szel -
le me volt. 
Örök láz ban élt: írt ba let tet,

tánc ope rát,  vo ká lis  mű ve ket,
szó ló zon go ra- és ka ma ra da ra -
bo kat. Az 1956-os for ra da lom
előtt több mű vel is tisz tel gett.
(Ve le ké szült in ter júnk az EvÉlet
2009. ok tó ber 25-i szá má ban ol -
vas ha tó. – A szerk.)
Egyik leg na gyobb si ke re A

szar vas sá vált fi ak négy té te les
ze né je. A Sze ge di Sza bad té ri

Já té ko kon 1984-ben be mu ta -
tott  elő adás hoz Mar kó Iván
kom po nált re mek ko re og rá fi -
át, amely vé gül a for ra da lom
apo te ó zi sa lett. Évek re be is til -
ta tott. A le ka sza bolt, hő si ha -
lált halt, any juk kar já ba hul ló
fi ak a zá ró je le net ben  üd vö zült
égi szar va sok ká vál tak – elég -
té te lül 1956 szent szel le mé nek.
A te rem tő arc ki lob bant, a

zon go ra el né mult. Az élet mű
nem gya rap szik több da rab bal.
A meg őr zés, az új ra fel fe de zés
örö me ránk vár. 
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Válogasson a Digitalstand.hu kínálatából, 
ahol számos napilap, hetilap és magazin digitalizált változata 
megtalálható a nyomtatott lap áránál jelentősen olcsóbban!

Az első magyar fejlesztésű platform független digitális újságos stand 
bármilyen számítógépen és táblagépen elérhető, 

így a nap 24 órájában bárhol megvásárolhatja, elolvashatja, vagy újra előveheti újságjait.

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

www.digitalstand.hu

h i r d e t é s

b Azegyháziészeneitár-
latvezetéseksorozatának
utolsó eseményét ren-
dezte meg július 9-én
MunkácsyMihályKrisz-
tus-trilógiájánál –aMa-
gyarNemzetiGalériával
és aMunkácsy Alapít-
vánnyal együttműködve
–azevangélikusalapítá-
súAsztaliBeszélgetések
Kulturális Alapítvány.
Márciusótanégyfeleke-
zethétpüspökevezettea
látogatókat hit, művé-
szetésszubjektívemóci-
ókmentén.Befejezőel-
mélkedésként szomba-
tonTernyákCsaba egri
római katolikus érsek
szolgálttartalmasésta-
nulságos előadással,
majdTolcsvayLászló Er-
kel Ferenc-díjas zenész
Mária evangéliuma cí-
műrockoperájábóléne-
keltrészleteketaszerző,
Sáfár Mónika és Tóth
Sándor triója.

Az eg ri ér sek elő ször a Krisz -
tus Pi lá tus előtt, majd a Gol -
go ta, vé gül az Ec ce ho mo cí mű
kép ről  be szélt.  Elő adá sát
szent írá si szö ve gek kel, tör té -
nel mi pél dák kal és a pá pá tól
vett  idé ze tek kel  fű sze rez te.
Be szélt a mo nu men tá lis al ko -
tá sok rész let gaz dag sá gá ról, az
idő sí kok össze mo sá sá nak, ese -
mény so rok  össze sű rí té sé nek

mes te ri tech ni ká já ról, me lyek
se gít sé gé vel  Mun ká csy  nem
egy fény kép sze rű pil la nat ké pet
ké szí tett, ha nem an nál töb bet.
A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia al el nö ke sze rint a
mű vész egyes  fest mé nye in a
kép fő té má já hoz ké pest idő -
ben elő re vagy vissza te kint, ez -
zel ma gya ráz ha tó né hány ti -
tok za tos  alak  fel buk ka ná sa.

A Gol go ta cso dás ru há jú lo va -
sá ban pél dá ul a Je le né sek köny -
vé ben Já nos ál tal meg írt, fe hér
lo von vissza té rő Jé zus Krisz -
tust fe dez te fel.
Az Ec ce ho mo kap csán az

em be ri ség szép ség ke re sé sét, a
mű vé sze te ket mint  a  fon tos
prob lé má kon  va ló  el mél ke -
dés esz kö ze it, a vi lág kér dé se -
i nek meg vá la szo lá sá ra irá nyu -

ló  em be ri  pró bál ko zá so kat
mu tat ta  be.  A  mű vé sze tek
meg fo gal maz zák a pa ra di cso -
mi vá gyó dást, és ki fe je zik az
igaz ság utá ni vá gyat is. Ka rin -
thy Fri gyes és Dosz to jevsz kij
írá sa i ból vett ké pek kel az iro -
da lom vi lá gá ból szol gál ta tott
pél dá kat  a  hall ga tó ság  szá -
má ra. Vé gül így tett bi zony sá -
got Krisz tus mel lett a ka to li -
kus fő pap: „Ő az út, az igaz ság
és az élet… a leg főbb szép ség.
Min den szép ség for rá sa, mi vel
Is ten  igé je  em ber ré  lett  és
ben ne  te rem te tett  min den.
(…) Is ten az el ső és a leg kü -
lönb mű vész.”
A tár lat ve ze tés után, a ze nei

el mél ke dés előtt még volt egy
kis ide jük az egy be gyűl tek nek,
hogy a fest mé nyek lát vá nyán és
az el hang zot ta kon to vább me -
reng je nek.  A  nagy já ból  ne -
gyed órás  rá han go ló dást  kö -
vet te a rock ope rá ból meg szó -
lal ta tott né hány rész let.
A  Mun ká csy-tri ló gia  au -

gusz tus 31-ig te kint he tő meg a
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban.
g Károly György Tamás

Utolsó„asztalibeszélgetés”aMunkácsy-trilógiánál

A fesz ti vál utol só nap ján öku -
me ni kus  is ten tisz te le tet  tar -
tot tak  a  mis kolc-bel vá ro si
evan gé li kus temp lom ban. Szol -
gá lat te vői – szin tén a már jól
meg szo kott mó don – a fesz ti -
vá lon fel lé pő ze né szek vol tak:
a  deb re ce ni  PG  Cso port,  a
Szász csá vá si ban da és ter mé -
sze te sen  a  Ka lá ka, or go nán
pe dig  dr. Fin ta Ger gely, az
Evangélikus  Hit tu do má nyi
Egyetem docense ját  szott.
Mind ez kü lö nös han gu la -

tot te rem tett: anél kül, hogy a
ze né szek  bár mi mást  tet tek
vol na,  mint  egy  kon cer ten,
min den egyes li tur gi á ba ágya -
zott  ze nei  da rab  ön ma gá tól
lé nye gült át egy-egy „kis  is -
ten tisz te let té”. A Ka lá ka-fesz -
ti vál zá róalkalma et től vá lik
sa já tos sá, egy faj ta spi ri tu á lis
köz pont já vá a né hány na pos
prog ram nak:  a  ki kap cso ló -
dás,  az  öröm  és  szó ra ko zás
mel lett lel ki fel töl tő dést nyújt,
hogy – Kosz to lá nyi sza va i val
él ve – ne csak itt, e vi lág ban
le gyünk itt hon.
Az  öku me ni kus  al kal mon

négy kü lön bö ző fe le ke zet lel -
ké sze vé gez te a li tur gia szol gá -
la tát, és – im már má so dik al -
ka lom mal  –  dr. Kor zensz ky
Ri chárd, a ti ha nyi apát ság per -
je le szol gált ige hir de tés sel. 

A mag ve tő pél dá za ta alap -
ján Ri chárd atya azt a kér dést
tet te fel, hogy va jon lé tünk út
szé lé re hul lott élet-e. Az el hi -
bá zott kö zös sé gi és tár sa dal -
mi  élet  di ag nó zi sát  Má rai
Sán dor tól vett  idé ze tek kel
ír ta le, az egyé ni élet di lem -
má i nak  fe szült sé gét  pe dig

Kosz to lá nyi  Bol dog-szo mo -
rú dal cí mű  ver sé vel  jel le -
mez te: „Van már ke nye rem,
bo rom is van, / van gyer me -
kem és fe le sé gem. / Szí vem
mi nek is szo mo rít sam? / Van
min dig  elég  ele sé gem.  (…)
Mert nincs meg a kincs, mi -
re vágy tam, / a kincs, ami ért
po rig ég tem. / Itt hon va gyok

itt e vi lág ban / s már nem va -
gyok ott hon az ég ben.” Is ten
üze ne tét ab ban fog lal ta össze
a per jel,  hogy  te rem tmény -
ként itt hon le he tünk a föl dön,
és Jé zu sért ott hon le he tünk a
menny ben.
Az  alkalom  ked ves  szín -

folt ja volt, hogy az ige hir de tést

kö ve tő en a Ka lá ka együt tes el -
éne kel te Kosz to lá nyi  idé zett
mű vét, va la mint az ige hir de -
tő két ver sét is el ját szot ta. 
Bár a fesz ti vál hely szí ne jö -

vő re  va ló szí nű leg  vál to zik  –
Mis kol con be lül –, az is ten tisz -
te let he lye to vább ra is az evan -
gé li kus temp lom ma rad. 

g La borczi Gé za

Itthonaföldön,otthonazégben
b IdénharminckettedikalkalommaltartottákmegMiskolconaKaláka-fesztivált.Amár
megszokottszínvonalúzeneiprogramokjúlius7.és10.közöttfőkéntadiósgyőrivár-
banzajlottak–avárfelújításávalkapcsolatoshelyiszándékokratekintetteltalánutol-
sóalkalommal.AzideifellépőkközöttvoltpéldáulaSöndörgőegyüttes, aVargaJános
Project, aFonózenekar, azÜsztürüegyüttes, aPGCsoport, aSebőegyüttes, aZurgóegyüt-
tes ésaPannoniaAllstarsSkaOrchestra.

„„a szép ség men ti
meg a vi lá got”
(dosz to jevsz kij)
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b BudapestHűvösvölgynevűvá-
rosrészénekegyikutcájábanáll
azaház,amelymintegytizenöt
esztendejeazevangélikusdiako-
nisszákanyaházáulszolgál.Ittfo-
gadott a kilencvenötödik élet-
évébenjáróEndreffyMária ésa
nála tizennégy évvel fiatalabb
MagassyVilma testvér–irigylés-
reméltószellemifrissességben,
fiatalokat megszégyenítő élet-
kedvvelészavarbaejtőkedves-
séggel.Avelükvalóbeszélgetés-
bőlazegyháztörténetnek–ezen
belülaFébéEvangélikusDiako-
nisszaegyesület történetének –
olyanrészleteirederültfény,ame-
lyeket a történelemkönyvekből
talánsosemtudhatnánkmeg.

– Má ria test vér ne ve mind a mai
na pig ked ve sen cseng so kak szá má ra
szü lő vá ro sá ban, Nyír egy há zán is.
Ho gyan lett di a ko nissza?
EndrE ffy Má ria: Is ten hí vá sá ra.

Nyír egy há zán a har min cas évek ben
volt, hogy tíz di a ko nissza is dol go zott
– pél dá ul az ár va ház ban vagy a be -
te gek és sze gé nyek kö zött. Meisl Gi -
zel la, aki ké sőbb fő test vér is lett, a ta -
nács nok  ké ré sé re  a  vá ros ve ze tők
ülé se in  is  rend sze re sen  részt  vett,
mert meg lá tá sai, böl cses sé ge nagy -
ban se gí tet te a mun ká ju kat.
Né hány di a ko nissza  le ány kört  és

ének kart ve ze tett. Én is jár tam ezek -
re az al kal mak ra, és na gyon meg fo gott
a ked ves sé gük és a cso dá la tos, hit ből
fa ka dó ki su gár zá suk. El ha tá roz tam,
hogy én is kö zé jük fo gok tar toz ni.

– Ho gyan fo gad ták ott hon ezt a hírt?
E. M.:  Édes anyám  ele in te  erő sen

pró bált le be szél ni a ter vem ről. „Édes
fi am – mond ta –, nem azért ne vel te -
lek, hogy a nagy vi lág ba menj!” De én
hajt ha tat lan vol tam. Sok sí rás és be -
szél ge tés után egy szer azt mond tam
ne ki:  „Ha  nem  le he tek  di a ko nissza,
egész éle tem ben bol dog ta lan le szek.”
Ez  az tán  ha tott.  1937.  má jus  1-jén
lép tem be a di a ko nissza-anya ház ba.
És va ló ban nem csa lód tam az Úr -

is ten  ígé re té ben! Mert na gyon  szép
szol gá la tot vé gez het tem, és tel jes éle -
tet él het tem. Min den ki azt mond ja,
hogy a tel jes élet hez férj hez kell men -
ni, és csa lá dot kell ala pí ta ni. Sok igaz -
ság van ben ne, de szá mom ra az, hogy
lel kek kel tö rőd het tem, na gyon nagy
örö möt és meg elé ge dett sé get je len tett.

– Mind eze ken fe lül Má ria test vér -
nek utóbb még a há zas ság is meg -
ada tott…
E.  M.:  A  Fé bé  fel osz la tá sa  után

ha za men tem Nyír egy há zá ra, ahol a
gyü le ke zet  fenn tar tá sá ban mű kö dő
idő sek ott ho ná ban dol goz hat tam. Az
ott hon ere de ti leg ár va ház volt, de a
má so dik  vi lág há bo rú  után  meg til -
tot ták, hogy gye re ke ket ve gye nek fel.
Így fo ko za to san öre gek ott ho na lett
be lő le. S mi vel a be köl tö ző em be rek -
nek sem mi jük nem volt, a leg töb ben
in gyen  lak hat tak  az  ott hon ban –  a
gyü le ke zet tar tot ta el őket.
Szó val Nyír egy há zán ta lál koz tam

Endre ffy Já nos lel kész  úr ral,  aki vel
1954-ben kö töt tünk há zas sá got. Húsz
évig  él tünk  együtt  bol do gan.  Na -
gyon so kat se gí tett ne kem az ott hon
mun ká já ban.

– Vil ma test vér nek, gon do lom, a
csa lá di hát tér is erő sen be fo lyá sol ta
a dön té sét…
Ma gassy  Vil ma: Biz to san  na -

gyon so kat se gí tett, hogy lel kész csa lád -
ból szár ma zom. Édes apám, Ma gassy
Sán dor is lel kész volt, anyai nagy apám

pe dig Ka pi Bé lapüs pök. Öten vol tunk
test vé rek – Sán dor bá tyám is lel kész
lett, Ka tó nő vé rem mel pe dig el hí vást
kap tunk a di a ko nissza szol gá lat ra.

– Fel idéz né, ho gyan tör tént?
M. V.: Az 1946-os evan gé li zá ci ós,

éb re dé si moz ga lom hoz kö tő dik. Ti -
zen hat éves vol tam ak kor, és győ ri di -
a ko nisszák szol gál tak ná lunk, Sop ron -
ban. Azt a hó se á si igét kap tam, amely
így hang zik: „El je gyez te lek ma gam nak
örök re.”At tól kezd ve di a ko nisszá nak
ké szül tem. 49-ben még meg sze rez tem
a ta ní tói ok le ve let, majd egy év múl -
va be lép tem az anya ház ba.

– Úgy tu dom, hogy a kö zös ség ben
szi go rú sza bá lyok ural kod tak.
M. V.: Sok em ber éle té nek meg -

szer ve zé sé hez szük ség is van sza bá -
lyok ra. 1950 ok tó be ré ben kö rül be lül
ti zen nyolc an  vol tunk  je löl tek.  Egy
nagy  szo bá ban  lak tunk, mind egyi -
künk nek volt egy ágya, kis szek ré nye
és  egy  szé ke. Ne ve lő ma mánk, Etel
test vér  is  ve lünk  la kott;  ne ki  füg -
gönnyel volt el vá laszt va az ágya.
Min den reg gel ne gyed hat kor volt

az éb resz tőnk, tisz tál kod tunk, az tán
szé pen rend be tet tük az ágya in kat. Ez -
után a sa ját szé künk előtt le tér del tünk,
és egyé ni el csen de se dést tar tot tunk.
Ma gunk ban ol vas tunk igét, és imád -
koz tunk. A reg ge li után min den ki vé -
gez te a rá ki sza bott fel ada tot. Ne kem
a te rí tés mel lett ige írás volt a fel ada -
tom, mi vel tíz éves ko rom óta aszt más
va gyok, és a ked ves anya nem en ge -
dett  olyan  mun kát  vé gez ni,  amely
elő hoz hat ta vol na a be teg sé gem. Gyö -
nyö rű igés la po kat ké szí tet tünk.
Na gyon sze ret tem a test vér órá kat

is, ami kor az ut cai szo bá ban együtt
vol tunk. Ne kem egy élet re meg ha tá -
ro zó él mény lett az anya há zi kö zös -
ség ben töl tött idő.

– Pe dig be lé pé sé től az 1951-es fel -
osz la tá sig csak tíz hó nap telt el.
M. V.: A mai na pig be csü löm a di -

a ko nissza ve ze tő ség és az ak ko ri fő -
nök nő, dr. Far kas Má ria böl cses sé -
gét és hit be li „túl lá tá sát”. Ugyan is az
idő tájt már le he tett sej te ni: az evan -
gé li ku sok el len is ké szül va la mi, hi -
szen Sop ron ban ak kor már apá cá kat
vit tek  el.  En nek  el le né re  ta vasszal
még is be öl töz tet tek min ket. Gyök össy
Ban di bá csi sza va i val él ve túl lát tak a
ránk vá ró ne héz sé ge ken, és fon tos -
nak tar tot ták, hogy az egyen ru hán
ke resz tül  is  meg ta pasz tal juk:  egy
kö zös ség hez tar to zunk.

– Hol és ho gyan ér te önö ket a fel -
osz la tás hí re?
M. V.: Kint vol tunk Pi lis csa bán, a

Bé thel ben egy kon fe ren ci án, ami kor
az  is ten tisz te le ten  Zu la uf Hen rik
nagy tisz te le tű úr be je len tet te: le kell
ten nünk a di a ko nissza ru hát, és el kell
hagy nunk az anya há zat.
E. M.: Én ab ban az idő ben Gyó non

szol gál tam a gyü le ke zet ben. Rutt kay
Mi kli án Gé za lel kész  szólt ne kem,
hogy Bu dá ra kell men nem az anya -
ház ba az utol só is ten tisz te let re, de ci -
vil ben. Nem is volt „ren des” ru hám
– a lel kész úr fe le sé ge jött el ve lem vá -
sá rol ni. Na gyon ne héz volt az a bú -
csú-is ten tisz te let – min den ki sírt. So -
kak nak nem is volt ho va men ni ük.

– Má ria test vér már em lí tet te, hogy
Nyír egy há zán az idő sek ott ho ná ban
 he lyez ked ett  el, és an nak az ügye it in -
téz te kö zel har minc évig. Vil ma test vér
éle te ho gyan ala kult 51 után?
M. V.: Én még há rom évig Pes ten

ma rad hat tam, kö zel a test vé rek hez.
Csa lá dok nál  dol goz tam  gyer mek -
fel ügye lő ként  –  so kan  ke res tek  a
gyer me ke ik mel lé „olyan apá ca fé lét”,
aho gyan ők mond ták.

1954-ben az tán én is ha za men tem
Sop ron ba.  Az  ere de ti  terv  sze rint
édes apám  mel lett  vé gez tem  vol na
hit ok ta tást az ál ta lá nos is ko la al só ta -
go za tán. De ne kem nem en ged te az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal a hit tan -
ok ta tást,  mert  nem  volt  teo ló gi ai
ké pe sí té sem.
Ami kor az em ber úgy ér zi, nincs to -

vább, ak kor a Jó is ten oda nyúl, és el -
ren de zi a dol go kat. Az én ügyem mel
is ezt tet te: tíz na pon be lül egy gyógy -
pe da gó gi ai in té zet ben kap tam ál lást
an nak  el le né re,  hogy  tud ták,  ki  az
apám, a nagy apám, és hogy ma gam is
di a ko nissza vol tam. Is ten min de nen

ke resz tül vi szi a szán dé kát, ha va la mit
meg akar ol da ni.
E. M.: Éle tem na gyon bol dog idő -

sza ka volt, ami kor di a ko nissza vol tam,
és na gyon fájt, ami kor le kel lett ten -
nem a ru hát, és ott kel lett hagy nom
a  kö zös sé get.  De  há la  Is ten nek,  az
egész éle tem sze re tet szol gá lat ban telt
el az em be rek kö zött. Én pe dig mind -
vé gig di a ko nissza ma rad tam.

– Mi lyen ér de ke sek is az Úr is ten
út jai… A fel osz la tás ke ser ves idő sza -
ka után hány he lyen és hány fé le mó -
don hasz nál ta fel esz kö zül az ügyé re
fel es kü dött test vé re ket…
M.  V.:  Ez  a  di a ko nisszakö zös ség

még a leg ne he zebb idő szak ban is ke -
re sett mó dot a ta lál ko zás ra – a szü -
le tés na pok jó al kal mat je len tet tek az
együtt lét re. An nak el le né re, hogy én
csak tíz hó na pig le het tem ve lük, min -
dig kap tam la pot a szü le tés na pom ra,
va la mint mel lé kel ték Túr me zei Er zsé -
bet test vér  író gép pel  sok szo ro sí tott
ver se it. Na gyon so kat  je len tett ez a
szá mom ra!

– Ha egy na gyot ug runk az idő ben,
és 1989-nél üt jük fel kép ze let be li nap -
tá run kat, ak kor a de cem ber 9-ei dá -
tum nál egy fon tos be jegy zést ta lá lunk.
E.  M.: Id. dr. Fa bi ny Ti bor pro -

fesszor  kez de mé nye zé sé re  a  Fé bé
hat van öt éves ju bi le u mán ha tá roz ták
el  a  test vé rek,  hogy  szol gá la tu kat
har minc nyolc év nyi meg sza kí tás után
új ra in dít ják. A kö vet ke ző év ben tar -
tott köz gyű lés Túr me zei Er zsé be tet
vá lasz tot ta fő nök  asszonnyá, Ma do -
csai Mik lóst pe dig Fé bé-lel késszé. 
Öt év vel ké sőbb, 1995-ben a Hű -

vös völgy ben  ál ló  ere de ti leg  Fé bé-
pan zió is mét vissza ke rült az egye sü -
let tu laj do ná ba. Az 51-es fel osz la tás
után az egy ház dia kó ni ai in téz mény -
ként  mű köd tet te,  ezért  nem  ál la -
mo sí tot ták.  Szó val,  ami kor  95-ben
vissza kap tuk, ezt ala kí tot ták át anya -
ház zá – most is itt la kunk.

– Má ria test vér mind járt az ele jén
köl tö zött be?
E. M.: Vi szony lag az ele jén, 1996.

no vem ber  30-án,  nyolc van éve sen.
So sem fe lej tem el az el ső ka rá cso -
nyun kat!  Me se szép  volt!  Gert rud
He ub le in, a Bad Kre uz nach-i fő nök
asszony is el jött. Ő, a drá ga, na gyon
so kat tett ér tünk! Nem egy szer ha tal -
mas nagy ka mi on nal ál lí tott be Né -

met or szág ból, és be bú to roz ta, fel sze -
rel te en nek az épü let nek a nagy ré -
szét.  Ne ki  kö szön het jük  a  ház ban
mű kö dő lif tet is. 
De nem csak az aján dé kai je len te nek

so kat, ha nem a ked ves sé ge, a fi gyel -
mes sé ge is – még ma gya rul is meg ta -
nult ! Emel lett az új ra in du lás kor meg -
szer vez te az anya há zi élet kö zös sé get.
Ma is e sze rint tel nek a nap ja ink.

– Vil ma test vér mi kor köl tö zött be
az anya ott hon ba?
M. V.: Én csak 2000-ben tud tam

jön ni – öt ven év vel az el ső be köl tö -
zé sem után. Édes anyá mat ápol tam,
aki nek éle te utol só tíz évé ben na gyon

meg rom lott  a  lá tá sa.  Ha lá la  után
jöt tem be. Az idő tájt Má ria test vér
irá nyí tot ta a ben ti éle tet, óri á si fel ada -
tot vál lal va ez zel ma gá ra. Igaz, ak kor
még va la mennyi en fi a ta lab bak vol -
tunk, és min dent ma gunk lát tunk el
még a ház kö rül  is. De ahogy telt-
múlt az idő, az erő töb bek nél egy re
in kább fo gyó ban volt. Így az tán az
ápo ló és se gí tő al kal ma zot tak szá ma
is gya ra pod ni kez dett, ne künk pe dig
sok időnk sza ba dult fel.

– Má ria test vér 2003-ban, nyolc van -
hat éve sen is új szol gá lat ba kez dett…
E. M.: Az Úr is ten lel ki mun kát bí -

zott ránk. Vil ma test vér rel öt évig jár -
tunk egy hé ten két szer a Já nos-kór -
ház da ga na tos osz tá lyá ra.
M. V.: Ami kor az it te ni te en dő ink

el fogy tak, azért imád koz tunk, hogy az
Úr is ten nyis son szá munk ra egy újabb
szol gá la ti aj tót. A kór há zi lá to ga tá sok
mel lett ne kem a bu da vá ri gyü le ke zet
csü tör tök dél előt ti nyug dí ja s órá it is
meg ad ta,  ame lyeket  az óta  is  há lás
szív vel ve ze tek. Ben ce Im re es pe res -
sel  és  fe le sé gé vel, Már ti val na gyon
rég óta  is mer jük  egy mást  –  in nen
jött a le he tő ség.
A kór há zi szol gá lat ra vissza tér ve:

bol dog va gyok, hogy ezt a két ki csi
em ber két,  akik mi  va gyunk Má ria
test vér rel, az Úr is ten öt éven át esz -
kö zül hasz nál ta fel. A má so dik al ka -
lom tól kezd ve vi gasz ta ló igé ket, lel -
ki ol vas má nyo kat osz tot tunk szét, és
be szél get tünk a be te gek kel. Sok szor
szo ron gó szív vel men tem a kór há zi
ter mek fe lé, mert nem tud tam, mit is
mond hat nék a be teg ágy mel lett. De
Má ria test vér min dig biz ta tott, hogy
a Szent lé lek ve lünk van, és szánk ba
ad ja a meg fe le lő sza va kat. És így is
tör tént.  Min dig  fel töl te kez ve  jöt -
tünk el, bár sok szor ne héz volt fel dol -
goz ni az ott át élt él mé nye ket.
2008-ban azon ban vé get ért ez a

szol gá la tom. Az em ber min dig meg -
ér zi, ha be csu kó dik egy aj tó. Ak kor pe -
dig, ha könnyes szem mel is, de há lás
szív vel le kell ten nie a szol gá la tot.
Más az Is ten idő szá mí tá sa, de az

el hí vá sa nem vál to zik. Há lás va gyok,
hogy bár ho va ve zé relt is az éle tem -
ben, ne ki szol gál hat tam, és ami kor
majd ha za hív, tu dom, a leg na gyobb
öröm vár rám.

g Bo da Zsu zsa 

„MásazIstenidőszámítása,
deazelhívásanemváltozik”

Di a ko nissza be szél ge té sek
For dí tom a Te de u mot,
és fej tem a szür ke ru há mat.
Most mind a ket tő sür gős fel adat.
Fej tek… és el töp ren gek ez alatt
a rí me ken, a sza va kon…
Lu ther ódon ve re tű so ra it
szí vem ben for ga tom.
Az tán fel csen dül ma gya rul
a há la és imá dat.
És köz ben fej tem, fej tem
szür ke test vér ru há mat.

„Di csé rünk, Úr is ten.”
„Min den égi se re gek,
mind, aki szol gál ne ked…”
Igen… örök el hí vó sza va dért,
a meg nem ér de melt szol gá la tért
di csér lek, Úr is ten.
Nem is me rek jobb gaz dát ná lad.
És ami kor most vissza ké red
ked ves test vér ru há mat,
kö szö nök min den bol dog per cet, évet.
Di csér lek, Úr is ten.
Di csér lek Té ged.

„Ma se vond meg ir gal ma dat!
Bűn és go nosz ne árt sa nak!”
Meg ne szűn jék szol gá la tunk,
ha ne ve dért szét szó ra tunk,
s ha nem si mul ránk óva, áld va
a szol gá lat sze líd ru há ja,
mert fé nyes ol ló fej ti-bont ja.
A kis ve réb is szí ved gond ja.
Ho gyan for dí ta nád el or cád,
ha mély ség ből ki ál tunk hoz zád,
hű te len sá fá ra id, res tek,
kik íté le ted alá es tek,
s min den ment sé gük,
hogy Fi ad, Jé zus, ér tük vér zett.
Mély ség ben is di csé rünk Té ged
Di csé rünk, Úr is ten.

Ó,  hány  kor ban,  ru há ban,  nyel ven
zen gett fe léd, míg én is zen gem
ma gya rul itt és most ne ked
ezt az időt len di csé re tet.
Most… ép pen most… ami kor annyi 
két ség és ke se rű ség tá mad:
for dí tom a Te de u mot,
és fej tem a szür ke ru há mat.

A ru ha vál to zik, Te meg ma radsz.
És a him nusz is ma rad ugyan az.
Nem né mul hat el ez után sem.
Di csé rünk, Úr is ten.
Most is. És mind örök ké. Ámen.

(1951)
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Tedeum-
fordítás

Magassy Vilma Endreffy Mária
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b AFébéEvangélikusDiako-
nisszaegyesület vezetésé-
ben tavaly novemberben
szervezetiváltozástörtént.
Taschner Erzsébet főnök
asszony elhunyta után a
közgyűlésdr.VisnyeiOrso-
lya orvos személyében
társelnökötválasztott.

– Az 1924-ben ala pí tott,
majd az 1951-es fel osz la tá sa
után 90-ben új ra in dult szer ve -
zet tör té ne té ben az ön sze mé -
lyé ben elő ször töl ti be a női ve -
ze tő tisz tét vi lá gi sze mély.
–  Nem  is  fő nök  asszony -

nak, ha nem társ el nök nek ne -
vez nek. A di a ko nisszák kö zös -
sé gé nek min dig is a csa lád volt
a  mo dell je:  a  fő nök  asszony

tes te sí tet te meg az anya sze re -
pét, a Fé bé-lel kész az apa ké pét
ad ta, a di a ko nisszák pe dig egy -
más test vé rei vol tak. Egy di a ko -
nissza nö ven dék je lölt ide je kö -
rül be lül egy-más fél év volt, az
úgy ne ve zett pró ba test vér-idő -
szak öt-hat évet je len tett, majd
a fel szen te lés és a fo ga da lom té -
tel után lett a nő vé rek kö zös sé -
gé nek tel jes ér té kű tag ja.
Én ezt az utat nem jár tam

vé gig, nem is kí vá nom. Ezért
nem  is  kap hat tam  meg  az
egye sü let női ve ze tő jé nek ki -
já ró  fő nök  asszony  ti tu lust,
ha nem – Veper di Zol tán lel -
kész mel lett – a társ el nök sze -
re pét töl töm be.

– Ho gyan ke rült kap cso lat -
ba a Fé bé vel?
–  Csa lá di  kö tő dés  ré vén.

Apai nagy ma mám nő vé re volt
Endre ffy Zol tán né Lu kács Má -
riadi a ko nissza – ő nem azo nos
az ugyan csak Endre ffy Má ria
ne vű  di a ko nissza  test vér rel,
aki szin tén tá vo li ro ko nom, és
aki  há la  Is ten nek,  ma  is  jó
egész ség nek ör vend, és a hű -
vös völ gyi anya ház ban la kik. A
nagy ma mám is sze re tett vol na
di a ko nissza len ni, de az egye -
sü let  fel osz la tá sa  mi att  ne ki
er re már nem volt le he tő sé ge.
Gyer mek ko runk ban so kat me -
sélt ne künk a di a ko nisszák éle -
té ről.  Ezt  a  csa lá di  kö tő dést
csak  erő sí tet te  az,  hogy  hat
év vel  ez előtt  nagy bá tyám,
Endre ffy At ti la lett a pi lis csa bai
Fé bé köz hasz nú tár sa ság ügy -
ve ze tő  igaz ga tó ja.  Két  év vel
ez előtt ma gam is be lép tem az
egye sü let be,  ké sőbb  vá laszt -
má nyi tag let tem.

– Ha va la ki ma az zal ke re -
si meg Önt, hogy sze ret ne se gí -
te ni a Fé bé há za tá ján, mit tud
ne ki aján la ni?

– Sok min dent! Pél dá ul az
anya ház ban  szí ve sen  lá tunk
olyan  ön kén te se ket,  akik  a
gyen gébb, be teg di a ko nissza
test vé rek  gon do zá sá ban  se -
gí te né nek, vagy akár csak a ta -
ka rí tás ban vál lal ná nak fel ada -
tot. A pi lis csa bai ott hon ban la -
kó ke re kes szé ke sek szá má ra
több fé le  ren dez vényt  kí vá -
nunk szer vez ni, mi u tán be fe -
je ző dött a tor na te rem fel újí tá -
sa.  Így  ze né szek,  bá bo sok,
szín ját szó  cso por tok  je lent -
ke zé sét is szí ve sen vesszük.
Is me re tes,  hogy  Pi lis csa -

bán mű kö dik a Fé bé non pro -
fit köz hasz nú tár sa sá ga, amely
több sé gé ben csök kent mun ka -
ké pes sé gű em be re ket fog lal -
koz tat:  fa já té ko kat,  bú to ro -
kat ké szí te nek. (Endre ffy At ti -
lá val ké szí tett, az in téz ményt

be mu ta tó in ter júnk az Evan -
gé li kus Élet 2010. jú ni us 27-i
szá má ban ol vas ha tó. – A
szerk.) Emel lett  nyom dát  is
mű köd te tünk. Az itt dol go zó
em be rek szá má ra fon tos, hogy
fo lya ma to san le gyen mun ká -
juk, mert ez a te rá pi á juk ré sze.
Így min den meg ren de lés nek
na gyon örü lünk, mint ahogy
min den  ado mányt  is  szí ve -
sen fo ga dunk.
Aki  pe dig  ne tán  a  di a ko -

nisszák egy ko ri kór há zi mun -
ká ja iránt érez el hí vást, an nak
a mun ka he lye men tu dok le he -
tő sé ge ket fel kí nál ni. Ez rész -
ben fül-, orr-, gé gé sze ti on ko -
ló gi át je lent.

– A kór ház ban tud ják, hogy
Ön a mun ká ja mel lett egy há -
zi tiszt sé get is be tölt?
– Igen. A mun ka he lye men

egyéb ként  több  hí vő,  temp -
lom ba já ró kol lé gám is van. Pél -
dá ul Ré pás sy pro fesszor úr egy
ka ma ra kó rus ban  rend sze re -
sen éne kel egy ház ze nei da ra -
bo kat.  Tóth Krisz ti na, aki  a
köz vet len fő nö köm, a rá kos ke -
reszt úri gyü le ke zet tag ja, a fér -
je, Lér ánt Ist ván pe dig a Pes ti
Egy ház me gye fel ügye lő je.

– Gon do lom, so kan fel te szik
Ön nek a kér dést: ho gyan lát -
ja a Fé bé jö vő jét?
– Az én jö vő ké pem ben fon -

tos  he lyet  fog lal  el  a  di a ko -
nisszák ról va ló gon dos ko dás. 
A Fé bé fon tos alap pil lé re a

pi lis csa bai  Si ló-ott hon  és  az
ott  fo lyó  mun ka.  Azt  min -
den kép pen fej lesz te ni kell, il -
let ve jó len ne, ha ter jed ne ez
a kez de mé nye zés, és az or szág
több  pont ján  a  pi lis csa bai
min tá ra  lét re jö het né nek ha -
son ló mun ka he lyek – na gyon
nagy szük ség len ne rá juk.

g – Bo dazs – 

Főnökhelyett
társelnök

Be szél ge tés dr. Vis nyei Or so lyá val
b PárévvelezelőttBudán,a
Márvány utcában sétál-
tamabarátnőmmel,meg
szerettemvolnamutatni
neki, hol töltöttem né-
hány hónapot a háború
után, de nem ismertem
felaházat.Bementema
kapukalá,denememlé-
keztettek a régi „ottho-
nomra”. Igen, így mon-
dommindig,mert ez az
intézménysokháborúvi-
seltgyermekotthonalett.

Bu da pes ten él tem át az ost ro -
mot, egy ide gen ház pin cé jé -
be kény sze rít ve, mert a front
elő re ha la dá sa el vág ta a ha za -
ve ze tő utat. Jött a lé gi ri a dó, és
nem  volt  kér dés,  itt  ma ra -
dunk-e,  ha  él ni  aka runk.  A
pin cé ben  együtt  töl töt tünk
két hó na pot az uno ka test vé re -
im mel, egy ki lenc hó na pos és
egy két éves kis lánnyal, va la -
mint az édes any juk kal. 
Ah hoz, hogy a le ány ott hon

iga zi  ér té két  meg ál la pít has -
suk, így öt ven hat év után, el
kell me sél nem, ho gyan él tünk
a pin cé ben. 
Mi vel nem szán dé koz tunk

ott ma rad ni, és nem volt idő a
fel ké szü lés re sem, vál tó ru ha és
éle lem  nél kül  zsú fo lód tunk
be  egy  ha tal mas  óvó hely re,
ahol ló cán ül tek az em be rek.
Sen ki nem gon dol ta, hogy két
hó na pig kell ló báz nia a lá bát.
Né me lyek vit tek le egy he ve -
rőt, de ke vés volt a hely, ez a
lu xus nem volt en ge dé lyez ve.
Mi vel a bá csi kám tűz ol tó pa -
rancs nok volt, ő be hoz ha tott
ne künk egy fek he lyet. He ten
ül dö gél tünk raj ta: há rom fi a -
tal asszony és négy ap ró gyer -
mek. A kis ba ba még szo pott.
A  pin cé ben  egy  ide ig  égett
egy  szál  vil lany kör te,  de  az
ára mot el vit te a lé gi tá ma dás,
és ott ma rad tunk a sö tét ben.
Va la ki gyúj tott egy szál gyer -
tyát, de ez ha mar le égett. Ez -
után ma radt a sö tét.
Va la ki től  kap tunk  egy  kis

zacs kó tar ka ba bot. Úgy vá lo -
gat tuk, hogy köz ben ját szot -
tunk ve lük: ki csi, nagy, fol tos,
egy szí nű, fe hér, tar ka je len tet -
te  a  vál to za tos sá got.  Édes -
anyám  egy  jan csi kály ha  tü -
zé nél  meg főz te,  az tán  ez  is
el fo gyott.
A  tá ma dá sok  szü ne té ben

az asszo nyok va la me lyi ke ki -
ment a kö ze li tűz ol tó víz tar -
tály hoz, és ab ból vá gott je get.
Meg ol vasz tot ták, fel for ral ták,
és ab ban főz tek, vagy meg it -
tuk, és egy kis mo sa ko dás ra is
ju tott be lő le. De ez élet ve szé -
lyes út  volt. Ami kor  anyu ka
vö dör rel a ke zé ben ki ment, at -
tól fél tem, so ha nem lá tom vi -
szont. Majd nem így lett. Egy
grá nát su hant el a fe je mel lett,
és a lég nyo más be le lök te egy
mély bom ba töl csér be. A fe jé -
re zú du ló jég té rí tet te ma gá -
hoz. Ne he zen tu dott fel jön ni
a me re dek, ho mo kos par ton,
és  min den  tag ja  re me gett,
ami kor vissza ér ke zett.
Nem em lék szem, hogy az

őszi kis ci pőcs ké met egy szer
is le vet tük vol na. Hi deg volt a
pin cé ben.
Egy szer egy orosz ka to na –

egy a sok kö zül, akik be tér tek
az  óvó hely re,  és  „nye mec ki
szol da tot” ke res tek – meg állt

a  he ve rőnk  előtt.  Könnyes
volt a sze me, és azt ma gya ráz -
ta, hogy ne ki há rom gye re ke
van ott hon. Ki vett a zse bé ből
egy kis da rab ka cso ko lá dét, és
ne künk ad ta.

* * *

Az ost rom vé gé re alig él tünk.
Ami kor ki me het tünk vég re a
sza bad le ve gő re, be le ájul tam a
hó ba. Olyan zöl dek vol tunk,
mint az ubor ka. Annyi ra meg -
me re ve dett a lá bam, hogy lép -
ni sem tud tam. Ha za fe lé te me -
tet len  hol ta kat  ke rül get tünk
meg  vi gyor gó  szá jú  lo va kat.
Ég nek állt a lá buk, és lát tuk a
ha su kat.
Az  el ső  étel től máj gyul la -

dást kap tam, or vos és gyógy -
szer  nél kül  egyen sú lyoz tam
az élet és ha lál vé kony mezs -
gyé jén. Annyi ra fél tem min -
den től, hogy es tén ként rosszul
vol tam, di de reg tem, és ré me -
ket lát tam.
Ne he zen in dult az élet a ro -

mos,  ki fosz tott,  ki égett  vá -
ros ban. Annyi min dent kel lett
vol na  egy szer re  pó tol ni,  de
nem volt mi vel. So kan vi dék -
re gya lo gol tak éle le mért, mert
Pes ten sem mi en ni va ló nem
volt. Az el pusz tult lo vak hú sát
mér ték  ki,  hogy  ehes sen  a
nép. Édes anyám nak né ha ott
kel lett  hagy nia  ben nün ket
egye dül, mert az volt a kér dés,
hogy tud-e élel met sze rez ni,
vagy éhen ha lunk. Hét éve sen
én  gon dos kod tam  a  há rom -
éves  test vé rem ről,  gyak ran
egy  hé tig.  Ab ban  az  idő ben
össze tar tot tak az em be rek, és
min den ki se gí tett a má si kon.
Min ket is fel ka rol tak, vi gyáz -
tak ránk a szom szé dok.

* * *

Ilyen  kö rül mé nyek  kö zött
kezd tem  el  az  is ko lát.  Még
ősszel az An gol kis asszo nyok
Ta ní tó kép ző In té ze té nek Gya -
kor ló is ko lá já ba íra tott az édes -
apám, aki úgy ter vez te, hogy
reg ge len te meg fog ja a ke zem,
és el kí sér az is ko lá ba, de ami -
kor meg in dult a ta ní tás, mi azt
sem tud tuk, hogy ő él-e egy -
ál ta lán. 
A Dam ja nich ut cai is ko la -

épü let te li ta lá la tot ka pott, és
csak egy tá ton gó lyuk ma radt
a he lyén. A va kok és gyen gén -
lá tók is ko lá ja adott egy eme -
le tet a kép ző nek a XIV. ke rü -
let ben,  így  oda  jár tam  al só
ta go zat ba. Reg ge len te di a ko -
nissza nő vé rek jöt tek, és nagy
fa zék ból te jet mer tek, va jas ke -
nye ret ken tek ne künk. 
Aki be jött a tan te rem be, és

rám né zett, azon nal meg kér -
dez te, hogy ki ez a kis lány, és
mi ért néz ki ennyi re rosszul.
Tes ti-lel ki  nyo mo rú ság  lát -
szott  raj tam.  A  test vér nők
azon  gon dol kod tak,  ho gyan
le het ne se gí te ni az édes anyám
ter he in, mert nyil ván va ló lett,
hogy egye dül nem ké pes meg -
bir kóz ni a gon dok kal.
A di a ko nissza test vé rek hit -

tant is ta ní tot tak, em lék szem
a pi ros kö té sű Kis ká té ra, amit
min dig  ma gam mal  vit tem.
Ha mar  és  jól  meg ta nul tam
ol vas ni, há la a ki vá ló ta ní tó né -
nim nek, Ma gyar Mar git nak,
és sa ját örö möm re a ká tét és
a  Bib li át  ol vas gat tam.  Azt
gon dol tam,  ha  so kat  imád -
ko zom, és ta nu lom a hit tant,
a Jó is ten ha ma rabb ha za hoz -

za az édes apá mat. Ezt tud tam
fel aján la ni az éle té ért. 

* * *

Hí vők vol tunk, és sok örö met
szer zett a gyü le ke ze ti élet, a kö -
zös ség.  Is ten  igé jé ből ke ve set
ér tet tem, de a ma gam gyer me -
ki  gon dol ko dá sá val  úgy  ítél -
tem meg a sor so mat, hogy ha
az édes apám nincs is a kö ze -
lem ben, nem tud se gí te ni, de a
Jó is ten, a mennyei Atya nem fo -
goly, ő ve lem le het min dig. Be -
szél get tem ve le, mint az édes -
apám mal,  le ve let  ír tam  ne ki,
ép pen úgy, ahogy a  fo goly tá -
bor ba küld tem a le ve let.
Is ten gond vi se lé sét lát tuk a

di a ko nissza  test vé rek  se gít -
sé gé ben. A  kis test vé re met  a
Völgy ut cai gyer mek ott hon ba
he lyez ték, en gem meg a Már -
vány ut cai le ány ott hon ba. Per -
sze sír tunk mind nyá jan, de a
szí vünk mé lyén tud tuk, hogy
ezt az Úr in téz te így.

* * *

A Már vány ut ca egyik négy -
eme le tes há zá ban hu szon négy
kis lányt he lyez tek el. Cso dá lat -
tal em lék szem a rész le tek re, a
la kás  be ren de zé sé re,  a  na pi
fog lal ko zá sok ra, a fi nom éte -
lek re és a test vér nők sze re te -
té re. Szür ke ru há juk su ho gott
kö rü löt tünk, mint ha az an gya -
lok röp köd tek vol na. És azt hi -
szem az óta is, hogy iga zi an -
gya lok vol tak.
Két la kást hasz nál tak a le ány -

se reg el lá tá sá ra. Az egyik ben
alud tunk, és a na pi fog lal ko zá -
so kat vé gez tük, a má sik ban a
dél utá ni csen des pi he nőt tar -
tot tuk.  A  nap pa li ban  ak ko ra
ová lis asz tal állt, hogy mind a
hu szon né gyen  kö rül  tud tuk
ül ni, együtt ebé del tünk. Cso -
dá la tos  em lék  a  ha tal mas
zab pe hely pu ding, ame lyet kug -
lóf for má ba  ön töt tek,  és  gyü -
mölcs be főt tel tá lal tak. Biz to san
kap tunk  hús éte le ket  is,  mert
gyak ran meg kér dez ték, mi ért
nem  eszem  be lő lük.  Ele in te
tu laj don kép pen etet ni ük kel lett
en gem,  de  tü rel me sen  áll tak
mel let tem az ét ke zé sek so rán,
és biz tat tak az evés re. Ami kor
ki de rült, hogy rosszak a fo ga -
im, el vit tek or vos hoz, és ke zel -
tet ték. Más be teg sé ge im is vol -
tak, tö rőd tek ve lem.
Es tén ként Zsu zsa nő vér jött

be a há ló szo bánk ba, és az es ti
ima  után  ol va sott  egy  szép
tör té ne tet. So kan el is alud tak
raj ta, de en gem az es ti fé lel -
mek  tar tot tak  fog va. Tud ták
ezt a di a ko nisszák, és egyik-
má sik le ült az ágyam szé lé re,
ott ma radt ve lem. Si mo ga tott,
érez tet te ve lem, hogy sze ret.
So ká ig  kel lett  vár nia,  hogy
nyu god tan le csu kód jon a sze -
mem. Éj sza ka is meg lá to gat -
tak, és ha éb ren vol tam, se gí -
tet tek új ra el alud ni.
Ott is jár tunk is ko lá ba, én az

is ko la cí mét té vesz tet tem össze
az in té ze té vel (Már vány ut ca
26.). A ki adós reg ge li ét ke zés
után áhí tat kö vet ke zett, majd
el kí sér tek ben nün ket az is ko -
lá ba.  Meg be szél ték  a  ta ní tó
né ni vel a se gít ség nyúj tás mód -
ját. Ta ní tás vé gén ér tünk jöt tek.
So ha egyet len pil la nat ra sem
vol tunk ma gunk ra hagy va!
A dél utá ni lec ke írás nál gya -

ko rol tak ve lünk. Ott vég re el -
ér tem  azt  az  ered ményt,
amely re el ső osz tály tól kezd -

ve vágy tam (és mi vel ko ráb ban
nem  si ke rült,  et től  na gyon
szen ved tem). Tan év vé gén én
let tem a har ma dik osz tály leg -
jobb ta nu ló ja. Min dent a di a -
ko nissza test vé rek se gít sé gé -
nek kö szön he tek!
Hu szon né gyünk kö zött élt

egy nagy lány is, aki nek a szü -
lei meg hal tak az ost rom alatt,
sen ki je  nem  ma radt.  Az  ő
szü le tés nap ján tör tént ve lem
az a mu lat sá gos eset, hogy a
kö zös  ün nep lést  meg előz ve
fel kö szön töt tem. Azt az  igét
mond tam  mint  a  „leg al kal -
ma sabb” kö szön tő ver set: „Ez
amaz én sze rel me tes fi am!”
Ami kor min den ki mo soly gott
raj tam, na gyon el szé gyell tem
ma gam. Sok év ti zed után úgy
gon do lom, hogy azt sze ret tem
vol na, ha vég re ne kem is ezt
mond hat ná a fo goly tá bor ban
az apu kám.

* * *

Apám Krasz no dár ban töl tött
négy és fél évet, és a leg utol só
fo goly szál lít mánnyal ér ke zett
ha za. Na gyon meg szen ved tük
a hi á nyát, én kü lö nö sen, mert
apás  kis lány  vol tam.  So ká ig
nem tud tuk, mi tör tént ve le, de
hit tük,  hogy  a  Jó is ten  meg -
hall gat ja az ér te mon dott imán -
kat. Annyi ra ele ven ér zés volt
ez  a  foly to nos  re mény,  hogy
egy szer  egy  es te,  ami kor ko -
pog tat tak, gyor san aj tót nyi tot -
tam,  és majd nem  a  nya ká ba
ug rot tam  egy  csa var gó nak.
Aput vár tam…
1948-ban  ér ke zett  ha za. A

Nyu ga ti pá lya ud va ron vár tuk,
és anyu ka fel ál lí tott egy lám pa -
osz lop ra,  de  ak kor  rá jöt tem,
hogy nem is me rem már meg.
Majd nem össze es tem et től  a
ször nyű  fel is me rés től.  Sír va
ki ál tot tam be le a szür ke em -
ber fo lyam ba: „Apu! Apu!” És
ami kor rám né zett, még is csak
meg is mer tem. A sze me, a te -
kin te te az enyém volt. Mi előtt
ha za jött, foly ton az zal a gon do -
lat tal hes se get tük el az ilyen-
olyan gon do kat, hogy majd ha
apu ka meg jön, vé ge lesz a ba -
jok nak. Ő is így re mél te a jö vőt.
Apu ka  cso dál ko zott,  ho gyan
tud tunk él ni a ne héz sé gek ide -
jén,  de  az  éle tünk  volt  a  bi -
zony ság Is ten gond vi se lő sze -
re te té ről. El mond tuk ne ki is a
szür ke ru hás an gya lok jó sá gát,
a  gyer mek men tő  test vé rek
gon dos ko dá sát.

* * *

A di a ko nissza test vé rek ne vé -
re  saj nos  nem  em lék szem,
egye dül  Zsu zsa  nő véré  jut
eszem be. Hal lot tunk Túr me zei
Er zsé bet köl tő nő ről, és so kat ol -
vas tak fel ne künk a me sé i ből.
Sze ret ném, ha ál dott em lé kük
meg ma rad na, ha pél dát ven ne
ró luk  a  vi lág.  Vi rág  he lyett,
ké sei kö szö net kép pen ez zel az
em lé ke zés sel fe je zem ki há lá -
mat a sze re te tü kért.
Más em berré formálódtam

a gon dos ko dá suk ál tal. Tes ti -
leg meg erő söd tem, meg nyu -
god tam,  bi za ko dó  gyer mek
let tem. A lel ki éle tem is gaz da -
go dott, és élő hit re ju tot tam. A
jó  is ko lai  bi zo nyít vá nyom
meg erő sí tet te  az ön bi zal ma -
mat.  Egész sé ges,  bá tor  kis -
lány let tem, aki már te het sé gé -
nek meg fe le lő en in dul ha tott a
jö vő fe lé.

g Fritt mann Lász ló né

LeányotthonaMárványutcában

F
o

tó
: 

B
o

d
a

 z
s

u
z

s
a



 e 2011. július 17. Evangélikus Életfókusz

b AFrankfurterAllgemeineZei-
tung címűnémetnapilapbanje-
lentmegegybeszélgetésFried-
rich Wilhelm Graf müncheni
teológusprofesszorral,meglepő
címmel:EinGottzumKuscheln
(„Simogatható Isten” avagy
„olyan Isten, akihez oda lehet
bújni”).

Kri ti ka  is van a be szél ge tés ben és a
pro fesszor köny vé ben, az egy ház mai
hely ze tét elem ző mun ká ban. Fel hív ja
a fi gyel mün ket ar ra, hogy a ma di va -
tos, ural ko dó „egy há zi jó lé ti re to ri ka”,
amely meg je le nik a szó szé ke ken és a
temp lo mok ban, ve szé lyes le het a kül -
de té sün ket  il le tő en.  Olyan  kör nye -
zet ben élünk, ahol két trend jel lem ző
az egy ház ra. Az egyik az „Even ti si er -
ung” (a nagy  ün nep lé sek és ese mé nyek
so ka sá ga,  pél dá ul  pá pa lá to ga tás,
Kirchen tag), a má sik pe dig az ál lan dó -
an ke re sett „érezd ma gad jól” ér zés haj -
szo lá sa. Hi szen a hét vé ge a pi he né sé,
a ki kap cso ló dá sé, iga zod jon eh hez az
egy ház, a gyü le ke zet is. 
Fel hív ja ez zel ar ra is a fi gyel met,

hogy a ke resz tény ség nek el ső sor ban
gon dol ko dó  kö zös ség nek  kell  len -
nie,  és  élő,  va lós  kap cso lat ban  és
érint ke zés ben len nie a kör nye ze té vel.
Kü lö nö sen az em be rek va ló di élet te -
rét kell fel vál lal ni, nem pe dig va la mi
ide a lisz ti kus,  ki ta lált  vagy  ál lan dó
mo ra li zá lás ba me ne kü lő zsák ut cá ban
jár kál ni. Eb ben lát ja an nak is az okát,
hogy egy faj ta in fan ti li zá ló dás érez he -
tő az ige hir de té sek ben, és hi ány zik a
va ló sá gos mai kér dé sek kel va ló szem -
be sü lés és az ezek re ke re sett vá la szért
fo lyó küz de lem.
Ami kor most az el múlt  tan évért

sze ret nénk há lát ad ni, ak kor ne künk
is őszin tén szem be kell néz nünk az -
zal,  hogy  mennyi re  si ke rült  va lós
kér dé sek kel  fog lal koz nunk,  és
mennyi re  si ke rült  hall ga tók nak  és
ta ná rok nak olyan kö zös ség gé ko vá -
cso lód ni, ahol min den ki nek ju tott le -
he tő ség lel ki, szel le mi dia ló gus ra és
kö zös gon dol ko dás ra.

* * *

Az em lí tett új ság cikk re és tan évünk
egé szé re gon dol va a rek to ri be széd té -
má ját egy kér dés ben és egy fe le let ben
tu dom össze fog lal ni: Mi tart hat meg
min ket a kül de té sünk be töl té sé ben?A
fe le let  pe dig  ennyi:  egy  egész sé ge -
sebb be szél ge tés kul tú rán fel épü lő és a
va ló sá got vál la ló, se gí tő lel ki gon do zói
men ta li tás. En nek min den ko ri alap ja:
az egy más ra ta lá lás az egy ház ban.
Na gyon rö vid be szél ge té sek vál nak

nap ja ink ban  sors dön tő vé.  Egy-két
gyors kér dés és egy-két spon tán vá -
lasz mon dat.  Úgy  érez zük,  el  se
mond hat tuk  azt,  amit  sze ret tünk
vol na.  Vagy  hogy  alig  szó lal tunk
meg, és már vé ge is van a be szél ge -
tés nek. Alap já ban vé ve még is na gyon
jó volt. Egy ál ta lán az is örö möt je lent,
hogy sor ke rül he tett rá. Még is ma ra -
dan dó ha tást vált ki ben nünk. Né ha
akár  egy  hosszabb  élet sza kaszt  is
meg ha tá ro zó  erő vel  hat  ránk  egy
ilyen rö vid be szél ge tés.
Úgy tű nik, na gyobb az esé lye és a

ha té kony sá ga is ma an nak a meg ol -
dás nak,  hogy  pár  perc nyi,  in kább
spon tán dia ló gus ban dől nek el a dol -
ga ink, mint a gon do san elő ké szí tett
re to ri kai ese mé nyek ke re té ben.
A  lel ki gon do zás ban  is  rit káb ban

nyí lik le he tő ség ar ra, hogy el nyú ló és
na gyon mé lyen át gon dolt, meg fon tolt
be szél ge té sek szü les se nek, sok kal in -
kább gyors, szin te „exp ressz” meg hall -
ga tás vagy hir te len dia ló gus a re a li tás.

Nem rit kán hall juk azt, hogy nem is
gon dol tunk elő re ar ra a ta lál ko zás ra,
amely  vé gül  to vább se gí tett.  A  sze -
mély re se iga zán, aki a be szél ge tő tár -
sunk, se gí tő tár sunk lett. Mind ez csak
úgy jött, de hi he tet len so kat se gí tett
raj tunk. Az egy ház ban is na gyon ér -
té ke sek ezek a pil la na tok.
Nem be te ges kor je len ség ez, ha nem

an nak az élet tem pó nak és élet va ló ság -
nak  a  je len lé te,  amely ben  élünk,  és
amely él kö zöt tünk és ben nünk. Az
élet ide gen iga zán az, ami las sú és bo -
nyo lult. Az élet kö ze li pe dig az, ami
gyors és na gyon egy sze rű. Ami kor ma
nagy erők kel ke res sük azt az egy há zi
lét for mát, amellyel va ló ban kö ze lebb
ke rül he tünk az em be rek hez, ak kor ér -
de mes  er re  a  je len ség re  kü lö nö sen
oda fi gyel ni. Nem áll ren del ke zé sünk -
re ma már hosszú idő, és sen ki sem
vár ja ki a bo nyo lult és el vont be szé de -
ink vé gét, ha nem in kább azt sze ret né,
ha az élet for má ló ha tás gyor san, szin -
te azon nal ta pasz tal ha tó len ne.
Lel ké szek ben, teo ló gus hall ga tók -

ban is fe szül va sár nap ról va sár nap ra
a kér dés: va jon olyan nyel ven és az -
zal a tar ta lom mal szó lok-e „rö vi den”
a szó szé ken, amely se gí ti és to vább -
len dí ti a hall ga tó kat vesz te sé ge ken,
bu ká so kon vagy két ség be esé se ken?
Lesz-e a kul ti kus be széd ből éle tet vál -
toz ta tó, ért he tő és érez he tő üze net?
Lel ki táp lá lék lesz-e be szé dünk?
Nem biz tos, hogy mind ez azért van

így, mert annyi ra el fog lal tak va gyunk,
és nin csen több időnk a lel ki dol ga ink -
ra. Le het, hogy egy sze rű en olyan a mai
élet vi te lünk, hogy nem is na gyon va -
gyunk már ké pe sek hosszabb hall ga -
tás ra, tar tós oda fi gye lés re, il let ve rész -
le tes el me sé lés re, rész le tek re is ki té -
rő  el mon dás ra.  Ide jét múlt tá  kezd
vál ni a ré gi elő jegy zé si nap tár is az asz -
ta lun kon vagy a zse bünk ben, mert a
dön tő ese mé nyek nem en nek meg fe -
le lő en érik el az éle tün ket. Sok szor ta -
pasz tal hat juk, hogy a he tek kel ko ráb -
ban be írt idő pont oka fo gyot tá vá lik,
mert köz ben egy gyors és vá rat lan ta -
lál ko zás meg ol dot ta a kér dé sün ket.
Né ha már úgy is érez zük, ele gen dő
ennyi.  Ha  van  meg ol dás  a  prob lé -
mánk ra, ak kor meg ta lál juk eb ben is,
ha nincs, ak kor pe dig nin csen ér tel -
me to vább ra goz ni a dol go kat.
So kunk  szá má ra  még  min dig  a

leg ked ve sebb és iga zán min ta ér té kű
meg le pe tés be szél ge tés az em mau si ta -
nít vá nyok tör té ne té ből is mert, klasszi -
ku san nyu godt és bé kés ván dor lás az
ide gen társ sal. Ma már sok szor csak
ál munk vagy nosz tal gi ánk tár gya ez.
Pe dig érez zük az ere de ti ízét, és hall -
juk a fü lünk ben a du ru zso ló, kel le mes
és a pil la nat nyi lel ki ál la po tot vissza -
tük rö ző szép mon da to kat.  Ilyen él -
mény re len ne szük sé günk. Ilyen at -
mosz fé ra se gí te ne raj tunk. 

* * *

De az iga zi kér dés az, hogy ké pe sek
va gyunk-e még er re.
Tu dunk-e töb bed ma gunk kal és a

ben nünk  rej lő  fe szült sé gek kel  így
el in dul ni?
En nek si ke ré hez tud nunk kell azt

is, hogy nem ket tes ben ve szünk részt
a  dia ló gu sa ink ban,  ha nem  min dig
ott van mel let tünk a kü lön le ges har -
ma dik, Jé zus Krisz tus. En nek a meg -
ér zé se  és  a  ki mon dá sa ma  na gyon
fon tos  ele me  a  hi va tá sunk nak.  A
leg kor sze rűbb  po i me ni kai  ku ta tá -
sok ma ép pen er re a fon tos erő tér re
hív ják fel a fi gyel mün ket . A ke resz -
tény be szél ge té sek nem nél kü löz he -
tik ezt az ere de ti di men zi ót. Kór ház -
ban, bör tön ben, ut cán vagy ép pen –
a ba la ton bog lá ri kez de mé nye zés ér -
tel mé ben – a stran don sem.

Ha gyunk-e esélyt ma an nak, hogy
ez a „vá rat lan”, „a har ma dik ál tal ho -
zott” kincs mé lyen el ér je az éle tün ket?
Az, amit Thurney sen a lel ki gon do zás -
ta ná ban a so kat vi ta tott tö rés pont nak
vagy ké sőbb tö rés vo nal nak ne ve zett,
le het-e még a mi éle tünk nek is meg -
ta pasz tal ha tó él mé nye, va ló sá ga? So -
kat  kri ti zál ták-kri ti zál ják  ezért  őt,
de azt egyet len, meg ala po zott ke resz -
tény teo ló gi ai ala po kon épít ke ző gya -
kor la ti teo ló gus sem von hat ta két ség -
be, hogy szük ség van egy olyan pil la -
nat ra,  perc re  vagy  né hány  órá ra,
ami kor a „meg ma gya ráz ha tat lan” lép
be, ami kor a „vá rat lan” ér el min ket
az éle tünk út ján. 
Er ről az él mény ről ma sem mond -

ha tunk le. Ez a leg szebb ese mény a teo -
ló gi át vég zett, „kez dő egy há zi mun ka -
vál la lók” éle té ben ma is. Ezért az ér -
zé sért ta nu lunk ti zen két vagy ki csi vel
több fél éven ke resz tül az egye te men,
hogy  el in dul has sunk  a  szol gá lat ba,
és sok szor meg ta pasz tal has suk ezt a
kü lön le ges ér zést. A lel ké szi, hit ok ta -
tói lel ki gon do zás si ke re is ilyen kor raj -
zo ló dik ki szá munk ra, ha azt érez zük:
„Nem tu dom, hogy mi ért, de el kez dő -
dött va la mi kü lön le ges az úti tár sak éle -
té ben, ép pen a ve lem va ló sé tá lás, gya -
log lás alatt.” Nagy si ker már az, ha né -
hány em ber re gon dol ha tunk így, hogy
a ve lünk foly ta tott be szél ge tés lett az
élet ren de zé sük alap ja.

Ami re  a  teo ló gi ai  kép zés  so rán
ké szü lünk, az nem más, mint oda sze -
gőd ni va la mi lyen mó don em ber tár -
sa ink mel lé, hosszabb és rö vi debb sé -
ták  ide jé re,  hogy  kí sér jük  őket  az
élet úton. 
Ma sen ki sem kér dő je lez he ti meg

azt, hogy a kör nye ze tünk ben so kan
van nak, akik nek na gyon fon tos meg -
ta lál ni az együtt lé pe ge tő és gon dol -
ko dó úti tár sat. A jó lel kész és a jó hit -
ok ta tó ak kor ér vé nye sül iga zán, ha ké -
pes er re az oda sze gő dés re és együtt
já rás ra. Per sze tar ta lom, iga zi mu ní -
ció nél kül nem megy ez sem. A fel ké -
szü lés nem be ta nult fe le le tek ből áll,
és az elő re jól ki szá mít ha tó kér dé sek
is egy re rit káb bak. Vá rat lan for du la -
tok kal tar kí tott éle tekkel találkozunk,
és spe ci á lis élet hely ze tek ben ki tö rő,
el ső hal lás ra hi he tet len nek tű nő kér -
dé sek re kell vá la szol nunk vagy jól to -
vább kér dez nünk együtt.

* * *

A  kér dé sünk  a  mai  ün ne pi  al kal -
mun kon így hang zik: tud juk-e, hogy
mi lyen út ra in dul nak azok, akik a teo -
ló gi ai ta nul má nyok el vég zé se után a
mai em be rek „szak ma i lag jól fel ké -
szült” úti tár sa i vá sze ret né nek vál ni?
Egy ál ta lán hol ta lál ha tók ma ezek az
út vo na lak? Ad tunk-e a ke zük be hasz -
nál ha tó út vo nal ter ve zőt, GPS-t? Meg -
ér zik-e majd, hogy kik hez ér de mes és
le het sé ges oda sze gőd ni és be le hall gat -
ni  a  be szél ge tés be,  pa nasz ko dás ba
vagy ép pen di cse ke dés be? Van-e ki -
fi no mult ér zé ke lé sük ar ra, hogy jó kor
és a va ló ban gyó gyí tót mond ják el az
úti tár sak nak?
Azt  érez zük,  hogy  nem  le het

könnyen  meg fo gal maz ni  a  vá laszt
ezek re  a  kér dé sek re.  A  mun ka adó
evan gé li kus egy há zunk is küzd ma az
ön ér tel me zés és a cél ke re sés ne héz
fel ada ta i val. Per sze ezek az út vo na lak
bo nyo lul tak is, és egy sze rű ek is egy -
szer re. A le he tő sé gek komp li kál tak és
spon tá nul  is  adot tak  a  kör nye ze -
tünk ben. Nem biz tos, hogy meg ér -
kez nek az em be rek úgy a temp lo mok -
ba, mint ko ráb ban. Nem biz tos, hogy
a  tra dí ció  olyan  erő vel  fenn ma rad,
mint ahogy az ed dig meg volt és ter -
mé sze tes nek tűnt. Nem biz tos, hogy
a  kö vet ke ző  ge ne rá ci ók  ugyan úgy

be ta go zód nak a gyü le ke ze tek be, mint
a ko ráb bi ak.
Nem le het pusz tán az ün ne pi vagy

a csak ka zu á lis szol gá la tok ra épí te ni
a lel ké szi mun kát, ha nem el kell ér -
ni az em be rek min den na pi és va lós
éle tét a kér dé se ink kel és fe le le te ink -
kel. Nem elég a temp lom aj tó ban vár -
ni  a  hí ve ket,  ha nem  az  oda ve ze tő
úton elé bük kell men ni. Nem elég ki -
ten ni egy táb lát vagy hir de tést a ne -
ten,  ha nem  szük ség  van  az  érin té -
sünk re, a sze mé lyes kon tak tus ra, a bi -
zal mat ide jé ben su gár zó, „elé be jö vő”
ut cai be szél ge té sek re. Ernst Lan ge a
ke rek asz talt a La den kirche kö ze pé re
tet te még, hogy itt tör tén jen a be szél -
ge tés. Saj nos ma már az ál ta la ala pí -
tott gyü le ke ze ti élet for mát ki fe je ző
épü let nem mű kö dik. Össze von ták a
span da ui gyü le ke ze tet egy má sik kal,
de az új hely szí nen is ott áll a ke rek -
asz tal tíz-ti zen két szék kel, hogy ki fe -

jez ze azt, mennyi re  fon tos a kö zös
gon dol ko dás, tu sa ko dás és a hi e rar -
chia men tes köz vet len ség a pro tes táns
egy ház ban az ige kö rül, a „ti tok za tos
har ma dik” je len lé té ben.

* * *

Meg le pő  he lye ken  kell  ma  fi gyel -
mes nek len nünk ah hoz, hogy meg -
kap juk  a  szük sé ges  in for má ci ót  az
ered mé nyes teo ló gi ai mun ka vég zés -
hez. Le het, hogy egy olyan ten den ci -
át kell  tel je sen ko mo lyan ven nünk,
ame lyet Gottfried Adam pro fesszor
új, ké szü lő köny ve je lez. 
El jött  az  ide je  an nak  a  gya kor la ti

teo ló gi ai ma ga tar tás for má nak, ame -
lyik ko mo lyan ve szi a ma annyi ra el -
ter jedt és hó dí tó gya kor la tot: a rö vid
be szél ge té se ket  a  temp lom aj tó ban.
Más szó val ta nul nunk kell a temp lom -
ka puk ho mi le ti ká ját, aho gyan ott ma -
rad nak a hí vek az is ten tisz te let után,
és be szél get nek egy más sal. Va ló szí nű -
leg a leg őszin tébb és leg spon tá nabb
feed back  –  az az  vissza csa to lá si  –
hely szín is ez, de az is biz tos, hogy itt
le he tünk ma leg kö ze lebb az em be rek
iga zi élet kér dé se i hez is. 
Ké pe sek le szünk-e ar ra, hogy úgy

el ve gyül jünk a hall ga tó sá gunk kö zött
a  Lu ther-ka bát  le vé te le  után,  hogy
meg hall has suk az iga zi és leg fon to -
sabb  ag go dal ma kat  és  kér dé se ket?
Sen ki sem so rol ja fel eze ket fel szó lí -
tás ra vagy rá kér de zés re. De a temp -
lom be já ra tá ban a meg hall ga tott pré -
di ká ci ó ról  is  meg kap hat juk  a  leg -
őszin tébb vé le mé nye ket.
Egy  csök ke nő  lét szá mot mu ta tó

egy ház ban csak úgy sza bad in dul ni a
pá lyán, hogy hisszük és tud juk, van
va la mi sa já tos adott sá gunk, amellyel
vissza tud juk hí vo gat ni az em be re ket
a gyü le ke ze tek be, az egy ház ba, il let -
ve  a  tel je sen  kí vül ál lók  mel lé  oda
tu dunk áll ni, és el tud juk mon da ni azt,
hogy mi ért jó hit ben él ni és egy ház -
hoz tar toz ni. 
Ná lunk nin cse nek re giszt rál va a ki -

lé pett  egy ház ta gok,  vagy  akik  szép
csend ben el ma rad tak az ak tív gyü le -
ke ze ti élet ből. Azt gon do lom még is,
hogy na gyon ma gas a szá muk. Bő ven
van le he tő sé günk ki pró bál ni a meg -
szó lí tás nak ezt a mű fa ját. Csak be lül -
ről nem le het egy há zat épí te ni, ha nem
csak  a  kör nye ze tünk  leg szé le sebb
ke re te i ben te vé keny ked ve. Ott kez dő -
dik a szol gá lat ma, hogy ha le gyint is
eset leg va la ki az egy ház szó, a ke resz -
tény szó hal la tán, ak kor is meg tud -
juk fo gal maz ni azt, hogy mi ért ér de -
mes még is ide tar toz ni.
A né met evan gé li kus egy ház ban

meg fo gal maz tak egy na gyon vi lá gos
listát: ti zen két pon tot arról, mi ért ér -
de mes egy ház ban él ni. Az in ter ne -
ten pil la na tok alatt rá ta lál ezek re a
mon da tok ra az, aki cél zot tan ku tat
vagy épp csak ke res gél az egy há zak
után. Ön vizs gá lat ra in dít hat min ket
is ez a ti zen két ala pos in dok, ami ért
ér de mes egy ház ban él ni! Va jon úgy
élünk-e ma mi az egy ház ban, hogy
a  mi  egy há zunk ra  is  el mond ha tó
ez  a  fel so ro lás?  Vagy  így  sze ret -
nénk-e él ni a jö vő ben, hogy iga zak
le gye nek ezek az ál lí tá sok?

* * *

Ma  tud nunk  kell,  hogy  nem  elég
csak ki ír ni a nyi tott temp lom aj tó ra
azt: „Kirche für Eins teiger” (a be lé pők
temp lo ma)  vagy  „Of fen  für  Sie”
(„Nyit va  van  az  Ön  szá má ra  is!”)
Ért he tő vé és nem utol só sor ban érez -
he tő vé kell ten nünk azt, amit va ló ban
tu dunk kí nál ni ben ne. 
Bí zunk ab ban, hogy mind az, amit el -
vé gez het tünk,  Is ten  ke gyel mé ből
nem volt hi á ba va ló szol gá lat.

Mitarthatmegminketküldetésünkbetöltésében?
Dr. Szabó Lajosnak az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem tan év zá róján elmondott rek to ri be széde

Tizenkétalaposok,
amiértérdemesazegyházbanélni
1. A ke resz tény hit ben olyan igaz sá got őriz az egy ház, ame lyet az em -

ber nem mond hat ki sa ját ma gá nak. Eb ből a hit tar ta lom ból kö vet kez -
nek egy fe le lős ség tel jes élet nor mái.
2. Az egy ház ban meg hall ják és meg vá la szol ják az em ber ál dás utá ni

vá gyát.
3. Az egy ház szü le tés től a ha lá lig kí sé ri az em bert, és ez ti tok za tos mó -

don erőt ad.
4. Az egy ház ban az Is ten be ve tett re mény ség ből ré sze sed nek az em -

be rek, amely túl ível a ha lá lon.
5. Az egy ház a nyu ga lom és az esz mé lő dés he lye. Egész tár sa dal munk -

nak ja vá ra vá lik, ha ápol ilyen he lye ket.
6. Az egy ház ban és az is ten tisz te le ten az em be rek egy mást hor doz -

zák imád ság ban. Ezt te szik az egész tár sa da lom ra néz ve is.
7. Az egy há zi ün ne pek a ma guk mon da ni va ló já val, ze né jé vel és lég -

kö ré vel mé lyen meg ha tá roz zák az egész évet. Az egy ház min dent meg -
tesz ezek nek az ün ne pek nek a meg őr zé sé ért.
8. Az egy ház lel ki gon do zó és ta nács adó szol gá la ta ko mo lyan ve szi és

el fo gad ja a tel jes em bert.
9. Az egy há zi kór há zak ban és szo ci á lis in téz mé nyek ben sok fő ál lá sú

és ön kén tes mun ka társ te remt spe ci á lis, em ber sé ges lég kört.
10. Aki az egy há zat tá mo gat ja, az szo li da ri tást gya ko rol a gyen gékkel

és hát rá nyos hely ze tű ekkel.
11. Az egy há zi ze ne és mű vé szet má ig meg ha tá ro zó ere je kul tú ránk nak.
12. Ami kor em be rek gyűl nek össze az egy ház ban, ak kor a ke resz tény -

ség egész vi lág ra ki ter je dő kö zös sé gé vel is ta lál koz nak. S eh hez a kö zös -
ség hez min den egyes tag hoz zá já rul.



Öröm mel  ol vas tam  Hans Knöp fel
írá sát, amely szá mom ra ál dá sul szol -
gált. Ezért to vább adom ta nul sá ga it.
Ef 5,20-ban ezt ol vas hat juk: „…há lá -
kat ad ván min den kor min de ne kért a
mi Urunk Jé zus Krisz tus nak ne vé ben
az Is ten nek és Atyá nak.”
Nem ne héz há lát ad ni, ha min den

jól megy. De di cső í te ni és há lát ad -
ni, ami kor a ne héz sé gek ide je jön –
ezt meg kell ta nul ni. És az Úr ezt ké -
ri tő lünk. Sok baj ha ma rabb szűn ne
meg, ha előbb az Úr nak ad nánk há -
lát ér te. Az Ap Csel 16-ban Pál és Szi -
lász tör té ne tét ol vas hat juk. Fi lip pi ben
meg ver ték és ke gyet le nül bör tön be
ve tet ték őket, lá ba i kat ka lo dá ba szo -
rí tot ták.  E  gyöt rel mes  hely zet ben
még sem pa nasz kod tak, sőt cso dá la -
tos mó don még így is di csér ték és di -
cső í tet ték az Urat. Ezt a  fog lyok  is
hal lot ták. 
Ho gyan le het sé ges ilyen hely zet -

ben di csér ni és di cső í te ni? Az apos -
to lok meg tud ták ten ni, és mi lett a
kö vet kez mé nye? Hir te len nagy föld -
in du lás tá madt, a bi lin csek ki nyíl tak,
és ők sza ba dok let tek. Az ál dás to váb -
bi  kö vet kez mé nye  a  bör tön őr  és
ház né pé nek meg té ré se lett. 
Pál és Szi lász min den kor és min -

de nért há lát ad ott Is ten nek. Mi lyen
nagy sze rű győ ze lem kö vet te ezt! Új -
ból át él ték az igét: „Aki há lá val ál do -
zik, az di cső ít en gem, és aki az út ra
vi gyáz, an nak mu ta tom meg Is ten nek
sza ba dí tá sát.” (Zsolt 50,23)
Pró bál juk meg egy szer mi is, hogy

Is ten nek min den kor  és min de nért
há lát adunk, min den hely zet ben őt
di csér jük  és  di cső ít jük.  Az  ál dás
nem  fog el ma rad ni.  Is ten nek min -
den nel va la mi mon da ni va ló ja és ad -
ni va ló ja van. So kan ta pasz tal ták már
meg, hogy győ zel met nyer, aki en ge -
del mes ke dik, az en ge del mes ség pe -
dig itt azt je len ti: di csér ni Is tent és há -
lát ad ni ne ki.
Ha sok kal több ször di cső ít jük Is -

tent, és min de nért há lát adunk, ak -
kor meg ta pasz tal juk Is ten ere jét és
se gít sé gét min den hely zet ben, egész
éle tünk ben. De min dent meg kell kö -
szön ni, még a kel le met lent is! Ezt te -
gyük na pon ként, még ha bi zo nyos
hely ze tek ben ér tel met len nek és kép -
te len nek tű nik is.
Mi lyen ne héz meg pró bál ta tások

között di csér te és di cső í tet te Jób az

Urat, és en nek ju tal ma ként a meg -
pró bál ta tá sok  után  Is ten  job ban
meg ál dot ta, mint ad dig. Va la ki azt
mond ta: a ke resz té nyek di csér jék és
áld ják az Urat, akár ad, akár el vesz!
Is ten igé je pe dig így hang zik: „Áld -
jad, én lel kem, az Urat, és egész ben -
sőm az ő szent ne vét” (Zsolt 103,1) –
ak kor meg fo god ér te ni, hogy olyan
lesz a te if jú sá god, mint a sa sé. 
Ami kor én is meg is mer tem a di -

cső í tés és a há la adás tit kát, min dig a
zsol tá rok  sza vai  ju tot tak  eszem be:
„Ál dom az Urat min den idő ben, di -
csé re te min dig aj ka mon van.” (Zsolt
34,2)  En nek  ered mé nye kép pen
nyolc van há rom éve sen olyan szel le -
mi  fris ses sé get  adott  ne kem  az  én
meg vál tó Krisz tu som, hogy ké pes sé
tett éle tem el ső, az ő cso dá la tos tet -
te i ről szó ló, Ár va ság tól bol dog sá gig
cí mű köny vé nek meg írá sá ra. So kan
cso dál ták ezt, én pe dig bol dog vol -
tam, hogy köny vem mel az ő di cső sé -
gét szol gál hat tam.
Ne fe lejt sük el azt sem, hogy mi

min den jót tett ő már ve lünk. Amit
elő ször rossz nak lát tunk, az is ja vun -
kat szol gál ta, mert „…azok nak, akik
Is tent sze re tik, min den ja vok ra van…”
(Róm 8,28) Ezért ad junk há lát Is ten -
nek min den kor és min de nért. 
Mit le het Is ten di cső í té sé vel és a

neki való há la adá ssal el ér ni? Er ről ol -
vas ha tunk a 2Krón 20. fe je ze té ben.
Iz rá el  né pe it  az  el len ség  ré szé ről
nagy ve szély fe nye get te. Ami kor Jó -
sa fát  ki rály  az Úr hoz  fo lya mo dott,
tud tá ra ada tott, hogy éne ke sek di cső -
í tés sel és há la adás sal ha lad ja nak a se -
re gek előtt. Ami kor ez meg tör tént, az
Úr tar ta lék se re get irá nyí tott az el len -
ség re, amely ve re sé get szen ve dett. Itt
te hát a győ zel met a di cső í tés és a há -
la adás vál tot ta ki.
Hány szor  le het ne  győz tes  lel ki

éle tünk, ha hit ben töb bet di cső í te -
nénk, és há lát ad nánk! Az Úr sen kit
sem hagy cser ben, aki gyer me ki bi -
za lom mal és meg bé kélt szív vel di cső -
í ti  és  áld ja  őt min den kor.  Ezen  az
úton új ra és új ra meg ért het jük az ő
ha tal mát és sze re te tét.
Igaz az a mon dás is: „Di cső í te ni és

ma gasz tal ni a hit leg ma ga sabb ki fe -
je zé se, és ar ra az Úr ke gyes meg hall -
ga tás sal vá la szol.”
Vi gyáz nunk kell ar ra is, hogy ha

előbb adunk há lát a ba jo kért és a ne -

héz sé ge kért, ak kor az Úr ki nyil vá nít -
ja ha tal mát és cso da te vő ere jét. De
azo kért  az  em be re kért  is  di cső í te -
nünk kell őt és há lát kell ad nunk, aki -
ket ránk bí zott, aki kért fá ra doz nunk
kell, akik sok ter het je len te nek szá -
munk ra. Ha eze ket is az Úr ke zé ből
fo gad juk el, és ezért is di cső ít jük, ma -
gasz tal juk  őt,  ak kor  itt  is  meg ta -
pasz tal juk Is ten nek cso dá la tos ere jét.
Is ten  so ha,  bár mi lyen  súlyos

meg pró bál ta tá sok ide jén sem tesz
ve lünk igaz ság ta lan sá got! Az övé it
meg pró bál ja, hogy cso dá la tos mó -
don ki nyil vá nít has sa ma gát. A mi
ne héz hely ze te ink min dig az ő al kal -
mas hely ze tei!
Én is szám ta lan szor meg ta pasz tal -

tam kü lön bö ző sors dön tő élet hely ze -
tek ben, hogy di csér ni tud tam Meg vál -
tó mat. Né met or szá gi kény szer ka to nai
el hur col ta tá som ide jén a leg kri ti ku -
sabb kö rül mé nyek kö zött is há la adó
szív vel fo gad tam sor som ala ku lá sát, és
há lás  szív vel  di cső í tet tem  Is tent,
amiért  élet ve szé lyes  hely ze tek ből
megsza ba dí tott. Ígé re te is be tel je se -
dett, ha za ho zott a sok meg pró bál ta -
tás  után.  Ár va há zi  test vé re im mel
öröm könnyek kö zött éne kel tük a 264.
di csé re tün ket. 
Sú lyos meg pró bál ta tás volt az is

szá mom ra, ami kor a szü lé sze ten éj -
jel két óra kor vár tam fi unk vi lág rajö -
ve te lét, és már elő re há lát ad tam Is -
ten nek  har ma dik  gyer me kün kért,
mit  sem  sejt ve  a  be kö vet kez he tő
tra gi kus  hely zet ről.  Csak  ké sőbb
tud tam meg, má sod per ce ken mú lott,
hogy az édes anya és a gyer mek éle -
te meg ma radt. Könnyek kö zött ad -
tunk há lát az Úrnak élet men tő ke -
gyel mé ért. 
Há zas ság kö té sünk  fél szá za dik

év for du ló ján is szív ből jö vő di csé -
ret ként éne kel tük: „Áld jad őt, mert
az Úr min dent oly szé pen in té zett!
/ Sas szár nyon hor do zott, ve zé relt,
ba jod ban vé dett. / Nagy ir gal mát /
Na pon ként töl ti ki rád: / Ál dá sát
min den ben ér zed.” (264. di csé ret, 2.
vers szak)
Fi gyel jük még meg a 119. zsol tár

164. ver sét  is: „Na pon ként hét szer
di csér lek té ged, a te igaz sá god nak
íté le te i ért.” És mi hány szor tesszük
ezt?  Ér de mes  el gon dol kod nunk
ezen.

g SzEn czi Lász ló
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„Egy más ter hét hor doz zá tok: és így tölt -
sé tek be a Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 4. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi ál -
tal Is ten küz de lem re hív a kí sér té sek -
ben; va la mint föl di hi va tá sunk ban a
köl csö nös te her vi se lést és a meg bo csá tást ta ná csol ja. „Jó az Úr min den ki hez,
és ir gal mas min den te remt mé nyé hez.” (Zsolt 145,9; LK) S sze re te te és jó sá ga
kö rül öle li éle tün ket, ezért: „Úr is ten, őriz zük a te be szé de det.” (GyLK 752) Jé -
zus ma is óv a kép mu ta tó ítél ke zés től: „Le gye tek ir gal ma sok, amint Atyá tok is
ir gal mas. Ne ítél je tek, és nem ítél tet tek. Ne kár hoz tas sa tok, és nem lesz kár hoz -
ta tá so tok. Bo csás sa tok meg, és nek tek is meg bo csát ta tik.” (Lk 6,36–37) Pál ta -
ná csa: „Töb bé te hát ne ítél kez zünk egy más fe lett, ha nem in kább azt tart sá tok
jó nak, hogy test vé re tek nek se okoz za tok meg üt kö zést vagy el bot lást.” (Róm 14,13)
Dr. Lu ther sze rint „a ke resz tyén em ber ak kor ir gal mas, ha nem ke re si csak a
ma ga hasz nát, ha nem nyi tott szem mel jár va szer te, egy for mán néz min den -
ki re, ba rát ra, el len ség re, ahogy mennyei Atyánk cse lek szik. De ahol ez az ir -
gal mas ság nincs meg – ott hit sin csen.” Mi vel a bé na em bert má sok hor doz -
ták, és hit tel Jé zus hoz vit ték, így szólt: „Em ber, meg bo csát tat tak a te bű ne id.”
Ő: Is ten; „van ha tal ma az Em ber fi á nak bű nö ket meg bo csá ta ni a föl dön: Ne ked
mon dom, kelj fel, vedd az ágya dat, és menj ha za!” (Lk 5,20.24) A ba bi ló ni ai fog -
ság ból ha za tért nép hely re ál lí tot ta Je ru zsá lem vár fa la it, és bűn val ló imád sá guk -
ban „val lást tet tek vét ke ik ről és őse ik bű ne i ről”: „ke gyel mes és ir gal mas Is ten vagy”,
„mi pe dig hit sze gők vol tunk” (Neh 9,2.31.33). Jé zus ezt ké ri: „Higgye tek Is ten ben!”
„Bo csás sá tok meg, ha va la ki el len va la mi pa na szo tok van, hogy mennyei Atyá -
tok is meg bo csás sa nek tek vét ke i te ket.” (Mk 11,22.25) A gyü le ke zet: Krisz tus tes -
te. Pál ja va sol ja, „hogy ne le gyen meg ha son lás a test ben, ha nem köl csö nö sen gon -
dos kod ja nak egy más ról a ta gok” (1Kor 12,25). Pi lá tus „sza ba don bo csá tot ta azt,
akit kér tek, aki lá za dá sért és gyil kos sá gért volt bör tön be vet ve”: Ba rabb ást. És
ami kor Jé zus el in dult a Gol go tá ra, „meg ra gad tak egy bi zo nyos ci ré nei Si mont,
aki a me ző ről jött, és rá tet ték a ke resz tet, hogy vi gye Jé zus után” (Lk 23,25.26).
Ő ezt a kül de tést szán ta a min den ko ri ta nít vá nyok nak: „Ha va la ki én utá nam
akar jön ni, ta gad ja meg ma gát, ve gye fel na pon ként a ke reszt jét, és kö ves sen en -
gem.” (Lk 9,23) És mi a Krisz tus tör vé nye? Pál fe le le te: Is ten sze re te tét meg ta -
pasz tal va „sze re tet ben szol gál ja tok egy más nak. Mert az egész tör vény eb ben az
egy igé ben tel je se dik be: »Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.«” (Gal 5,13.14)
De mit je lent ez a gyü le ke zet éle té ben? „Ál lít sá tok hely re a jó ren det ma ga tok
kö zött, fo gad já tok el az in tést, jus sa tok egyet ér tés re, él je tek bé kes ség ben, ak kor
a sze re tet és a bé kes ség Is te ne ve le tek lesz.” Pál ne künk is kül di apos to li ál dá sát:
„Az Úr Jé zus Krisz tus ke gyel me, az Is ten sze re te te és a Szent lé lek kö zös sé ge le -
gyen mind nyá ja tok kal!” (2Kor 13,11.13) „Atya, Fiú és Szent lé lek! / Hi szem, ve -
led cél hoz érek, / Örök kön-örök ké élek!” (EÉ 251,9) 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

…pro vo kál cí mé ben egy bul vár por -
tál cik ke. Mert hogy ez olyan bul vá -
ros, könnyed, nyá ri té ma, így jú li us -
ban, ár nyék ban is har minc négy fok -
ban… A cikk ből meg tud hat juk, hogy
„Tu dó sok nak  si ke rült  fel fe dez ni ük
egy tech no ló gi át, amely nek se gít sé -
gé vel  egy  DNS-teszt  el árul hat ja:
med dig él egy em ber.” Ez után in for -
má ci ó kat ka punk a kro mo szó ma szer -
ke zet hosszá ról, il let ve az úgy ne ve -
zett te lo me rek ről, me lyek el árul ják,
„ki mi kor tá vo zik az élők so rá ból”. Az
össze füg gés  in nen től  kezd ve  vi lá -
gos: mi nél rö vi debb ez a va la mi, an -
nál ha ma rabb fog el huny ni az il le tő
–  „bár  ter mé sze te sen  nem  nap ra
pon tos az ered mény”.
Ha ka mu a hír, ak kor csak ne vet -

he tünk vagy bosszan kod ha tunk raj -
ta. Vé gül  is  ubor ka sze zon van. Ha
azon ban igaz – ami re az idé zett fel -
ta lá ló, dr. Ma ria Blas co, a  spa nyol
Nem ze ti Rák ku ta tó Köz pont mun ka -
tár sa le het a ga ran cia, bár az egy sze -
ri  új ság ol va só  ter mé sze te sen  nem
tud ja el dön te ni, mi lyen szak te kin tély
és mi lyen ku ta tás áll egy ilyen köz lés
mö gött, vagy csak egy vi lág szen zá ció,
amely lu fi ként puk kad ki, ha más tu -
dó sok más vizs gá la tai ve szik gór cső

alá –, ak kor va la mi fé lel me tes do log
ke rül ne át az Is ten ke zé ből az em ber
ke zé be.

„Éle tünk ide je het ven esz ten dő,
vagy ha több, nyolc van esz ten dő, és
na gyobb ré szük hi á ba va ló fá rad ság,

olyan gyor san el tű nik, mint ha re pül -
nénk” – jegy zi meg év ez re de ken át -
íve lő böl cses ség gel a zsol tá ros (Zsolt
90,10). Le het, hogy ma ra di va gyok és

unal mas. Le het, hogy ne kem nem ér -
de mes tál cán kí nál ni az or vos tu do -
mány,  a  rák ku ta tás,  a  ge ne ti ka,  a
DNS, az em be ri élet min den tit kát
fel tá ró tu do mány új don sá ga it. Le het,
hogy ré gi mó di va gyok, aki re csak le -

gyin te nek. De ne kem 2011-ben is elég
a zsol tá ros konk ré tu mo kat nél kü lö -
ző, szá mom ra még is ele gen dő élet -
idő-pró fé ci á ja. Nem mint ha a hí vő

em ber nem tart hat ná tisz te let ben és
nem  be csül het né  nagy ra  a  tu do -
mány ered mé nye it. An nál is in kább,
mert ép pen az Is ten re fi gye lő em ber
lát ja a leg in kább, hogy a te rem tett vi -
lág mennyi vel ha tal ma sabb és össze -
tet tebb, mint azt az em ber kor lá to -
zott el mé jé vel át lát ni ké pes.
De… egy fáj dal mas vesz te ség ter -

hét hor doz va is a ke gyel mes Is ten nek
tu dom be, hogy az utol só hé tig nem
lát tam vagy nem akar tam lát ni: med -
dig tart az az élet, amely nél kül nem
tud tam el kép zel ni a to váb bi a kat. Ek -
kép pen  ar ra  sem  len nék  kí ván csi,
hogy ma gam mi kor tá vo zom az élők
so rá ból. 
Nem tu dom… Il let ve na gyon  is:

ami kor itt az ide je. És ezt az időt az
tud ja, aki nek a ke zé be te szem a múl -
tat (ami na gyon fáj), a je lent (ami egy -
elő re  vi gasz ta lan)  és  a  jö vőt  (amit
nem is me rek).
Te hát a bul vár hír vé gén meg is mé -

telt – ne kem ki csit bá tor ság pró bá ra
ha son lí tó – kér dé sek kel („Te sze ret -
néd tud ni, med dig élsz? Meg mer néd
csi nál tat ni a tesz tet?”) nem kell fog -
lal koz nom. Amit én tu dok, az elég.
Az Is ten örök ké va ló, az em ber mu -
lan dó. De míg tes te csak az idő egy

pont já ig él, ad dig lel ke Is ten ke zé ben
van. Meg vál tott ként nem kell sem fél -
nie, sem szá mol gat nia, hogy med dig
tart. Hi szen mi cso da a ha lál? Át ke -
rü lés Is ten egyik te nye ré ből a má sik -
ba. Élet vár oda át is.
Azért meg nyug ta tó, hogy egy kis -

ka put a tu dós nyit va ha gyott ma gá -
nak: „…nem tud ja ugyan is ga ran tál -
ni, hogy azok, akik nek a te lo mer jei
hosszab bak, biz to san to vább is fog -
nak él ni.”
Ak kor jó. Mert az én for rá som, az

Ige, amely alap ján tá jé ko zó dom, és
az Úr is ten, aki ben éle tem-ha lá lom,
sze re t te im  éle te-ha lá la  dol gá ban
hi tem  és  bi zo dal mam  van:  nem
hagy füg gő ben sem mi lé nye ge set. Itt
van ve lem, amíg itt kell len nem, és
ő  vár  ott  és  ak kor,  ami kor  el  kell
men nem. Ad dig pe dig meg szó lít ha -
tom, mert  jó  ve le  át be szél get ni  a
mu lan dó ság-ma ra dan dó ság té ma -
kö rét  is… Hi szem,  hogy  vég te len
sze re tet tel hall gat, ha hoz zá for du -
lunk: „Le gyen ve lünk Is te nünk nek, az
Úr nak jó in du la ta! Ke ze ink mun -
ká ját tedd ma ra dan dó vá, ke ze ink
mun ká ját tedd ma ra dan dó vá!”
(Zsolt 90,17)

g K. D.

Akar�nád�tud�ni�elő�re,�med�dig�élsz…?
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Jé zus  a  ta nít vá nya i val  együtt  egy
nap  be tért  Be tá ni á ba,  ahol Má ria,
Már ta és Lá zár is la kott. Meg lá to gat -
ta  őket.  Már ta  iga zi  há zi asszony -
ként  tüs tént  a  kony há ban  kez dett
szor gos kod ni, hi szen a ven dé ge ket
meg kel lett kí nál ni. Má ria, a test vé -
re azon ban nem se gí tett ne ki, ha nem
oda ült Jé zus lá bá hoz, és hall gat ta, mi -
ről ta nít a Mes ter.
Már ta na gyon bosszús lett, és pa -

nasz kod ni kez dett Jé zus nak:
– Uram, nem tö rődsz az zal, hogy

a test vé rem egye dül ha gyott a sok te -
en dő vel?  Mondd  meg  ne ki,  hogy
se gít sen!
Ő azon ban így vá la szolt:
– Már ta, Már ta!  Sok min de nért

ag gódsz, és sok dol got akarsz meg -
ten ni. Pe dig va ló já ban ke vés re van
szük ség – iga zán csak egy re. Má ria
a jó részt vá lasz tot ta, amit nem ve -
het nek el tő le.
Jé zus  ez zel  azt mond ta,  hogy  az

em be rek éle té ben egy do log nak kell a
leg fon to sabb nak len ni: az ő kö ve té sé -

nek. Mi pe dig a föl di éle tünk ben sok
olyan dol got tar tunk fon tos nak, amely
va ló já ban nem szá mít, vagy ame lyet
el ve szít he tünk, eset leg fö lös le ges.

Keressétekmegazalábbiszavakat!
Abetűketvízszintesenésfüggőle-
gesenolvassátokössze!Egybetű
többszóhozistartozhat.

Jézus,Mária,Márta,tanít,jórész,
tanítvány,segít,vendég

LátogatóbanMáriánálésMártánál

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Ez a na gyon ap ró ma dár ka csak a
ne vé ben ci ne ge, nem ro ko na a té li
ete tő ről jól is mert szén ci ne gé nek,
kék  ci ne gé nek.  A  fo lyók  és  ta vak
fűz-  és  nyár fák kal  kí sért  part ján
le het meg fi gyel ni. A  te let  Eu ró pa
dé li fe lén töl ti, már ci us ban ér kez nek
ha za az el sők, de vo nu lá suk áp ri lis -
ra is át nyú lik.
A füg gő ci ne ge épí ti az egyik leg -

szebb  fész ket Ma gyar or szá gon. A
pá rok több nyi re áp ri lis ele jén kez -
dik a mun kát. Rend sze rint víz fö lé
haj ló ága kat vá lasz ta nak, an nak vé -
gén, egy ág vil lá ra  fon ják a zacs kó
ala kú  fész ket. Anya ga  a  csa lán  és
más nö vé nyek fi nom rost ja i ból, va -
la mint a gyé kény és a nád bu gá já ból
gyűj tött  pi hék ből  áll,  a  fel ső  ré -
szén cső sze rű en elő re nyú ló be já rat
van. Gyak ran  egé szen  ala cso nyan
csüng a víz fe lett, de több ször ta lál -
tam ma ga san, a fák ko ro ná já ban is.
A fi ó kák eb ben a szel lő rin gat ta,

pu ha  fé szek ben  fej lőd nek.  Nem
kell  fél ni ük,  szü le ik  olyan  erő sen
rög zí tet ték azt, hogy még a vi ha ros
szél sem té pi le az ág ról. A fész ket
épí tő vagy a fi ó ká kat ete tő ma dár
gyak ran hal lat ja fi nom „pszíí” hí vo -

ga tó ját,  gyak ran  ép pen  ezt  hall va
vet tem  ész re  az  ágon  hin tá zó  re -
mek mű vet.
A füg gő ci ne gék csa lá di éle te el -

tér  a  leg több  ma dá ré tól.  A  pár
együtt épít, de ami kor a fé szek már
el ké szült, és a to jó meg kezd te az öt-
nyolc to jás le ra ká sát, pár ja el hagy -
ja, és a kö zel ben, né ha csu pán száz
mé ter nyi re,  új  fé szek  épí té sé be
kezd.  Köz ben  fo lya ma to san  éne -
kel,  így  pró bál  új  to jót  csa lo gat ni
ma gá hoz. Az el ső fé szek ben ki kelt
fi ó ká kat any juk egye dül ne ve li fel,
ro va ro kat,  pó ko kat  hord  ne kik,
ame lye ket  a  lom bok  vagy  a  nád

kö zött gyűj tött szá muk ra. A hím pe -
dig, ha sze ren csé je van, akár há rom -
szor is „há za sod hat”, de az utol só al -
ka lom mal már ő is etet, szor gal ma -
san hord ja az ele sé get a víz  fe lett
rin gó fé szek hez.
Füg gő ci ne gé vel  fo lyók  és  ta vak

men tén bár hol ta lál koz hat tok. Or -
szá gos ál lo má nyát kö rül be lül tíz ezer
pár ra be csü lik. Ha va la me lyik fo lyó,
il let ve a Ve len cei-tó vagy a Ba la ton
part ján nya ral tok,  fi gyel je tek a  fi -
nom  ”pszíí”  hang ra.  Így  meg pil -
lant hat já tok a ma da rat és ta lán az ág

vé gén csün gő fész ket is. Le het fény -
ké pez ni; aki sze ret raj zol ni, pa pí ron
is meg örö kít he ti – ha ügyes, akár a
kis füg gő ci ne gé vel együtt.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Va jon hány nap alatt kel nek ki a fi -
ó kák?
2. Med dig ma rad nak  a  fé szek ben?
3. Mit gon dolsz, med dig él a füg gő -
ci ne ge?

Függőcinege

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 12-14 nap alatt; 2. kö rül -
be lül há rom hé tig; 3. át la go san mind -
össze egy-más fél évig.

Iga zi tör té nel mi idő uta zás ra hív nak
Kincz ler Irén egy ház tör té ne ti fü ze tei,
ame lyek ből tíz egy kö zös kö tet ben –
a szer ző ma gán ki adá sá ban – idén új -
ból nap vi lá got lá tott.
A szer ző él ve ze tes stí lus ban tár ja

elénk a tör té ne lem és egy ház tör té ne -
lem küz del mes, ám sok ál dás sal já -
ró idő sza ka it az 1500-as évek ele jé -
től az 1800-as éve kig. A tíz fe je zet ben
be pil lan tást  nyer he tünk  evan gé li -
kus nagy ja ink éle té be, ér te sül he tünk
pél da mu ta tó tet te ik ről és ar ról, hi tük
ál tal  mi ként  tar tot tak  ki  a  leg na -
gyobb kí sér té sek kö ze pet te is.
Irén ke  né ni mun ká it  kéz be  vé ve

részt ve he tünk Lu ther Már ton egyik
va cso rá ján; egy 1534-es, kép ze let be li
ta lál ko zás szem- és fül ta núi le he tünk
a Dé vai Má tyás lel kész, Syl ves ter Já -
nosma gisz ter és Enyin gi Tö rök Bá lint
föld bir to kos kö zöt ti be szél ge tés nek a
sár vá ri Ná dasdy-vár ban.
Meg is mer ked he tünk Sztá rai Mi -

hállyal, aki  az  ezer öt szá zas  évek
egyik ki emel ke dő evan gé li kus pré di -
ká to ra ként  nem csak  a  sá ros pa ta ki
kol lé gi um alap ja it rak ta le, ha nem a
há rom rész re sza kadt or szág tö rök -
lak ta vi dé ke in hét év alatt száz húsz
gyü le ke ze tet ala pí tott.
A  kor  ne ves  Lu ther-kö ve tő i nek

fel so ro lá sá ból Bor nem isza Pé ter sem

ma rad ha tott  ki.  A  ne ve  nem csak
Ba las si Bá lint ne ve lő je ként  köz is -
mert, de ő nyom tat ta ki 1590-ben a
Ká ro li Gás pár ál tal le for dí tott el ső,
tel jes, ma gyar nyel vű Bib li át  is. És
hogy mi min dent tett még, azt meg -
tud hat já tok a ró la szó ló fe je zet ben.
Pro tes táns val lá sá hoz mind ha lá lig

ra gasz ko dó  ma ga tar tá sá ért  ke rült
bör tön be két száz nyolc van négy evan -
gé li kus és hat van két re for má tus lel -
kész  és  ta ní tó  1671-ben.  Kö zü lük
har min can bi lincs be ver ve, a leg ször -
nyűbb kö rül mé nyek kö zött, gá lya rab -
ként él tek éve kig. Tör té ne tük ről és ki -
sza ba dí tá suk ról a Rab lán con cí mű fe -
je zet ben ol vas ha tunk.

Thö kö ly Im ré nek, az evan gé li kus
„ku ruc ki rály nak” és uno ka test vé ré -
nek,  az  el ső  ma gyar  köl tő nő nek,
Pet rő czy Ka ta Szi dó ni á nak is em lé -
ket ál lít Kincz ler Irén.
Át fo gó át te kin tést nyújt a Krmann

Dá ni el és ko ra a tü rel mi ren de le tig cí -
mű fe je zet – sok ér de kes sé get meg -
tud ha tunk be lő le: pél dá ul mit je lent
az ar ti ku lá ris temp lom el ne ve zés.

Bél Má tyás evan gé li kus  lel kész
és ta nár, ko rá nak szin tén ki emel ke -
dő alak ja az 1720-as évek ben egy ré -
gi ter vé nek meg va ló sí tá sá ba kez dett:
No ti tia Hun ga riae no vae his to ri -
co-geo gra phi ca (Az új Ma gyar or szág

tör té ne ti-föld raj zi le írá sa) cím mel
nagy sza bá sú adat gyűj tés be, majd a
gyűjtött anyag ki nyom ta tá sá ba fo -
gott. En nek hát te ré ről is ol vas ha tunk
a könyv ben.
A kö tet zá ró fe je ze té ben a szer ző

Tes se dik Sá mu el lel kész nek, is ko la -
ala pí tó nak, a pe da gó gia meg re for má -
ló já nak ál lít em lé ket. Az általa lét re -
ho zott,  egyedülálló  intézetben  és
gaz da sá gi  kertben  József nádor  is
lá to ga tást  tett.  Tessediket  nemesi
ok le vél lel tüntették ki.

Kincz ler Irén: Ké pek a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház tör té ne té ből –
Egy ház tör té ne ti fü ze tek gyűj te mé nye,
ma gán ki adás, Pi lis csa ba 2011. Ára 980
fo rint. Gyü le ke ze ti irat ter jesz tés szá -
má ra is be sze rez he tő a Hu szár Gál pa -
pír- és köny ves bolt ban (1052 Bu da pest,
De ák tér 4., tel.: 1/266-6329).

könyv aján ló

Egyháztörténeti
kalandozások
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Mi a kor ha tá ra az evan gé li kus ke -
resz te lő nek?  Há za sod hat nak-e  el -
vál tak  is? Mi az úr va cso ra? Mi kor
mit kell ten ni egy is ten tisz te le ten?
Kell-e élet raj zot ír nom az el hunyt ról,
és egy ál ta lán, mit mond el a lel kész
ar ról, akit gyá szo lok? – Né hány gya -
ko ri kér dés, amely fel ve tőd het egy
olyan em ber ben, aki nincs tisz tá ban
evan gé li kus szo ká sa ink kal, és nem
mo zog  ott ho no san  a  min den na pi
gyü le ke ze ti élet ben. A fen ti kér dé sek
meg vá la szo lá sá ra nem csak a mo son -
ma gyar óvá ri  gyü le ke zet  ké szí tett
Gyü le ke ze ti út mu ta tó cím mel zseb -
ben is el fé rő fü ze tet, ha nem a pes ti
bel vá ros  egy ház köz sé gei  is  szí nes,
szín vo na las  ki ad ványt  je len tet tek
meg ugyan er ről.
„Ked ves Test vé rünk! Öröm mel és

sze re tet tel  üd vöz lünk  gyü le ke ze -
tünk ben,  a  mo son ma gyar óvá ri
evan gé li kus  temp lom ban.  Nagy
öröm  szá munk ra,  hogy  itt  vagy,
hogy lel ke det meg nyi tot ta az Úr, és
el ho zott  hoz zánk.  Mind annyi an
egy szer így ér kez tünk ide. Hí vott,
meg szó lí tott az Is ten, igent mond -
tunk, el jöt tünk, és  itt ma rad tunk.
(…) Ne ked is van he lyed e kö zös ség -
ben,  hí vunk,  gye re,  és  tudj  meg
mi nél  töb bet  ró lunk,  tar tozz  kö -
zénk!” – ol vas ha tó a Gyü le ke ze ti út -
mu ta tó kö szön té sé ben. 
A mo son ma gyar óvá ri egy ház köz -

ség ben – egy ben es pe re si szék he lyen
–  egy re  több  ér dek lő dő  lé pi  át  a
temp lom kü szö bét. Ezért is dön tött
úgy a gyü le ke zet ve ze tő sé ge, hogy a
be té rő ket nem csak ked ves sza vak kal
fo gad ják, ha nem mi előb bi be il lesz ke -
dé sü ket e kis fü zet be össze gyűj tött
tud ni va lók kal is se gí tik. A si ker bi zo -

nyí té ka,  hogy  a  má so dik  ki adást
meg ért út mu ta tó se gít sé gé vel már az
ének kar is bő vült új ta gok kal. Ugyan -
is volt, aki a fü zet ből tud ta meg, hogy
a gyü le ke zet nek ének ka ra is van.
A fő vá ros bel ső ke rü le te i ben élő

Pes ti Nyol cak, az az az egy ko ri Pes -
ti Evan gé li kus Egy ház ból  lét re jött
nyolc gyü le ke zet – az an gyal föl di, a
De ák té ri, a fa so ri, a fe renc vá ro si, a
jó zsef vá ro si, a kő bá nyai, a szlo vák és
a zug lói – kö zös mun ká ban egy is me -
ret ter jesz tő ki ad ványt szer kesz tett.
Eb ben az evan gé li kus ság tör té ne  ti be -
mu ta tá sa és gya kor la ti ta ná csok mel -
lett a gyü le ke ze tek leg fon to sabb in -
for má ci ói is „szí ne sen” je len nek meg.
A le gye ző sze rű en ki nyit ha tó és fo tók -
kal il luszt rált szí nes la po kon az egy -
ház köz sé gek rö vid be mu ta tá sán túl
a  rend sze res  al kal mak  idő pont jai,
va la mint az el ér he tő sé gek is meg ta -
lál ha tók.

g B. Zs.

Ugyanazkétszer
Prak ti kus evan gé li kus tud ni va lók

nyom ta tás ban

b Hogyakarsztterületekképződ-
ményeimikéntkeletkeznek,ma
márnemtitok.Tudósoknakva-
ló talányok, apró részletekről
folyóvitákperszemanapságis
akadnak,deafolyamatokatko-
runkbanmármeglehetősrészle-
tességgel le tudjuk írni–akár
egyegyszerűféléviföldtanvizs-
gánis.Arraazonbanalighatud-
nakválasztadniatermészetet
mégolyjólismerőgeológusokis,
hogymiértjötteklétreaföldke-
rekségecsodálatosképződmé-
nyei,abarlangok.Hiszenvaló-
színűleg létezhetne bolygónk
ezeknélkülis,mintahogyzavar-
talanul fejlődtek a felszínen a
biológiai lét legkülönfélébb
megjelenésiformái,aföldilét
lényegétténylegnemaföldké-
regekülönlegesképződményei
határozták, határozzák meg.
Deegészenbiztos,hogyszegé-
nyebbeklennénkavarázslatos
helyszíneknélkül!Amiértekre
természetesencsakamindenség
Uratudjaaválaszt,miazonban
megkaptuka rácsodálkozás,a
csendesszemlélődés,agyönyör-
ködésajándékát,amiegyáltalán
nemkevés.

Ba rad la bar lan gi hosszú tú rán kat az
agg te le ki bar lang be já rat nál kezd jük.
(A Ba rad la bar lan got sok szor Agg te -
le ki-csepp kő bar lang nak is ne ve zik.)
Az öt ven mé te res  szik la fal  tö vé ben
meg bú vó – ma már vas aj tó val le zárt
– nyí lás már na gyon rég óta is mert.
S nem csak szám ta lan kül föl di és ha -
zai hí res ség ke res te fel, ha nem már
az ős em ber is hasz nál ta, ha ve szély
ese tén me ne dé ket ke re sett, vagy az
idő já rás  vi szon tag sá gai  elől  akart
be hú zód ni. Leg alább is er re utal nak
az el ső te rem ben ta lált te met ke zé si
nyo mok és szám ta lan ré gé sze ti em -
lék. Hi szen jól tud ta, hogy a bar lang -
ban ál lan dó hő mér sék let van, s bár
nyir kos a le ve gő, nem kell eső től, szél -
től, vi har tól, hir te len idő já rás-vál to -
zás tól tar ta nia. Má ra már mé ré sek
iga zol ják, hogy a nagy já ból ál lan dó -
an tíz fo kos hő mér sék let mel lett a ma -
gas re la tív pá ra tar ta lom az oka, hogy
rend kí vül tisz ta, gyógy ha tá sú a le ve -
gő: ami nyá ron kel le me sen hűs, té len
csa lo ga tó an lan gyos.
In du lás után nem sok kal el ső ál lo -

má sunk ra,  a  Hang ver seny te rem be
ér ke zünk. Nyá ron je les ze nei ese mé -
nye ket szok tak itt ren dez ni, a sa ját -
sá gos  kör nye zet,  a  ki tű nő hang zás
kü lön le ges  él ménnyel  aján dé koz za
meg a ze ne sze re tő kö zön sé get. 
Rö vid pi he nőt tar tunk, amely egy -

ben egy utol só le he tő ség is a fel sze -
re lés el len őr zé sé re, hi szen nem so ká -
ra el kö szö nünk a ki épí tett jár dák tól
és vil lany vi lá gí tás tól, és meg kezd jük
ka lan do zá sun kat a sö tét ség bi ro dal -
má ban. Mint egy öt és fél ki lo mé tert
kell meg ten nünk, hogy is mét ki épí -
tett sza kasz hoz ér jünk. Az út va ló já -
ban nem ne héz, mert ha nem is be -
to no zott jár dán, de ki ala kí tott, biz -
ton sá gos út vo na lon ha la dunk: agya -
gos já rat ban, né hol kö ve ken vagy ke -
mény fo lya mi hor da lé kon kell lép del -
ni, időn ként a föld alat ti fo lyó mel lett,
más kor meg át kel ve az utunk so rán
érin tett szá mos híd egyi kén. A fel fe -
lé és le fe lé ve ze tő sza ka szo kon min -
den hol biz ton sá gos kor lá tok kal el lá -
tott  lép csők  se gí tik  a  köz le ke dést.
Mind ezt a sa ját lám pánk fé nyé nél kell
meg ten nünk, sor ban ha lad va, pon -
to san be tart va a tú ra ve ze tő uta sí tá -
sa it. Hi szen még sem egy nagy vá ros

sé tá ló ut cá ján  já runk  ki ra ka to kat
né ze get ve az él te tő nap sü tés ben… A
tú ra ve ze tők va la mennyi en gya kor -
lott  szak em be rek, né há nyuk  ta lán
több száz szor is vé gig jár ta már ezt
az út vo na lat.
Egyik ámu lat ból a má sik ba esünk!

Né ha a zú gó pa tak ere je, szi laj sá gá -
nak lát vá nya ra gad ma gá val, de ami -
kor  szá raz ság  van,  s  ép pen  csak
csor do gál a víz a me der ben, ak kor
sem kell  el ke se red nünk. A  já ra tok
for má ja, a csak nem min den hol fel -

lel he tő csepp kö vek szín- és for ma -
gaz dag sá ga, a ter mek mé re te, vál to -
za tos sá ga le nyű gö ző. A hét ki lo mé -
te res,  ál ta lá ban  négy-öt  óra  alatt
tel je sít he tő út fe lé nél pa dok fo gad -
ják a tú rá zó kat. Bi zony jól esik a rö -
vid  pi he nő,  a  ma gunk kal  ho zott
szend vics el fo gyasz tá sa, és szük sé -
günk van egy kis fo lya dék-után pót -
lás ra is. (Al ko holt szi go rú an ti los bar -
lang ban fo gyasz ta ni.)
Mi köz ben  meg másszuk  a  Li ba -

non he gyét, meg ál lunk  tisz te leg ni
Vass Im re em lék táb lá já nál, sze münk
és fan tá zi ánk el-el ka lan do zik, s a kü -
lön le ges lát vány ba fe led kez ve el hagy -
juk a kin ti vi lág gond ja it. Fe le dés be
me rül nek a be vá sár lás sal, a la kás fel -
újí tás sal, a gye rek to vább ta nu lá sá val
kap cso la tos gon dok vagy a na pi mun -
ka he lyi prob lé mák, s tel jes ki kap cso -
ló dást ígér a föld alat ti va rázs lat.
Ész re sem vesszük, hogy már órák

óta jár juk az utat, ami kor az egyik ka -
nyar mö gül a tá vol ban is mét fel tű nik
egy lám pa, majd kis vár tat va megint
szi lárd  ta lajt,  ned ves  be ton jár dát
ér zünk  a  lá bunk  alatt. Át ér tünk  a
jós va fői sza kasz ba, az úgy ne ve zett
vö rös-tói be já rat hoz. El olt juk lám -
pá in kat,  in nen től nincs már  rá juk
szük ség, hi szen a nem rég le zaj lott
fel újí tás nak kö szön he tő en szak sze -
rű en ki épí tett vi lá gí tás mel lett, el is -
me rés re mél tó an szé pen ki ala kí tott,
meg épí tett  jár dá kon,  biz ton sá gos
kor lá tok kö zött ha lad ha tunk to vább.
Igaz, így töb bet le het lát ni a le csün -
gő  csepp kő cso dák ból,  de  van nak,
akik  ál lít ják,  ha son ló an  szé pek  és
lát vá nyo sak az elem lám pa sze rény
fé nyé nél meg pil lan tott kép ződ mé -
nyek  is…  Ez  a  sza kasz  a  bar lang
csepp kö vek ben  leg gaz da gabb  ré -
sze. 
Elő ször a Csip kés-kútmel lett ha -

la dunk el, mely nek ké pét szám ta lan
könyv ből,  tu risz ti kai  ki ad vány ból
is mer het jük már. Majd meg mász -
hat juk – ha van hoz zá ked vünk és
erőnk – a Csil lag vizs gá ló hoz, a vi lág
egyik leg na gyobb csepp kő kép ződ -
mé nyé hez ve ze tő lép cső ket. Va ló ban
im po záns  a  hu szon öt  mé te res
monst rum!
Kö vet ke ző ál lo má sunk az Óri á sok

ter me, amely be lát ha tat lan len ne ki -

vi lá gí tás  nél kül.  A  száz  mé ter nél
hosszabb te rem ben az ab szo lút sö tét -
ség még a leg erő sebb lám pák fény -
nya láb ját is el nye li. A kép ződ mé nyek
be mu ta tá sá ra lám pá kat, a cso dá la tos
akusz ti ka ér zé kel te té sé re hang szó ró -
kat sze rel tek fel. Pa zar él mény a rö -
vid hang- és fény já ték. Nem cso da
hát, hogy a meg szál lott ze ne ra jon gók
és  gya kor lott  bar lan gá szok  ar cát
egy aránt  kü lö nös  áhí tat  hat ja  át,
ami kor meg szó lal nem ze ti ope ránk
Ha zám, ha zám cí mű rész le te. In nen

már csak egy rö vid ne ki ira mo dás, és
el ér jük  a  fel színt:  meg ér kez tünk
Jós va fő re. Ha jó az idő, a nap me le -
ge fo gad, s kö szön ti, egye sé vel meg -
si mo gat ja a fel szín re ér ke ző ket. Há -
ti zsák ba ke rül a ka bát és a lám pa, a
tú ra ci pő nek pe dig el kél egy kis tisz -
to ga tás.
Busszal tér he tünk vissza Agg te lek -

re, de csá bí tó le het egy jós va fői sé -
ta is a kör nyék meg annyi lát ni va ló -
já val, prog ram já val. Meg néz het jük a
hí res hu cul mé nest; ha ked vet kap -
tunk hozzá, újabb bar lang tú rá kat te -
he tünk a kör nyék szám ta lan üre gé -
nek va la me lyi ké ben, de a kör nye ző
te le pü lé sek is prog ra mok kal hí vo gat -
nak. Szál lás-  és  ét ke zé si  le he tő ség
több is ren del ke zés re áll, min den ki
ked vé re vá lo gat hat igé nye, le he tő sé -
gei sze rint. Út ra kel he tünk Szlo vá kia
fe lé is az Agg te lek től kar nyúj tás nyi -
ra le vő ha tá ron át. Kü lön ér de kes ség,
hogy a Ba rad la bar lang át hú zó dik a
ha tár alatt, a túl ol da lon szin tén ki -
épí tet ték, és Do mi ca-bar lang né ven
lá to gat ha tó.
Még előt tünk a nyár nagy ré sze.

Ta lán el ső sor ban az if jú ság nak aján -
lott a föld alat ti hét ki lo mé ter, de aki
idő sebb  lé té re  érez  még  ma gá ban
erőt, ké pes a négy-öt órás gya log lás -
ra, van egy jó tú ra ci pő je és egy biz -
ton sá gos lám pá ja, nyu god tan ne ki -
vág hat. Gyer me kek tízéves kor tól ve -
het nek  részt  a  hosszú  tú rán,  de
szám ta lan  idős  em ber  is meg tet te
már  –  ké nyel mes  tem pó ban  –  az
utat.  Hi szen  nem csak  kü lön le ges
él mé nye ket  ga ran tál  a  cso dá la tos,
kő be vé sett me se vi lág, ha nem el is
gon dol kod tat az Úr te rem tő mun ká -
já nak  nagy sá gá ról,  fe lül múl ha tat -
lan sá gá ról.
A ba rad lai hosszú tú rá ra elő ze te -

sen be kell je lent kez ni, így min den -
kép pen szük sé ges fel ven ni a kap cso -
la tot az üze mel te tők kel (a vi lág há lón).
Cso por tok ked vez mé nyek re is szá -
mít hat nak. Ter mé sze te sen rö vi debb
tú rák is te he tők, ezek azon ban nem
igé nyel nek  na gyobb  elő ké szü le tet;
egy sze rű ut cai ru há ban, a pénz tár nál
meg vál tott jeggyel bár me lyik kö vet -
ke ző in du ló cso port hoz le het csat la -
koz ni.

g Gyar ma ti Gá bor

k i r án du ló g y Ü le k e Z e tek (el S ő S or ban „ifik”)  fi  g yel mé be!

Baradlabarlangibarangolás

Do mo kos Lász ló, az Ál la mi Szám ve vő -
szék (ÁSZ) el nö ke jú li us 5-én hi va ta -
lá ban fo gad ta Gáncs Pé ter evan gé li kus
el nök-püs pö köt és Prőh le Ger gely or -
szá gos  fel ügye lőt. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) el nök sé ge
Do mo kos Lász ló meg hí vá sá ra lá to ga -
tott az Ál la mi Szám ve vő szék re. 
A tör té nel mi egy há zak ve ze tő i vel

jó kap cso la ta volt a szám ve vő szék nek,
ezt a ha gyo mányt az ÁSZ jelenlegi
elnöke is foly tat ni kí ván ja. A ta lál ko -
zón  a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház  kép vi se le té ben  részt  vett
Csor ba Gá bor, az or szá gos iro da gaz -
da sá gi osz tá lyá nak ve ze tő je, az ÁSZ
ré szé ről pe dig dr. Csa po di Pál fő tit -
kár és dr. Elek Já nos fő igaz ga tó is.
A meg be szé lé sen a szám ve vő szék

el nö ke tá jé koz ta tást adott az új ÁSZ-

tör vény ről, mely nek kö szön he tő en a
szer ve zet erő sebb jo go sít vá nyok kal bír.
A leg lé nye ge sebb vál to zás a kö vet kez -
mé nyek kel já ró el len őr zés. A tör vény
ki emelt he lyen ke ze li az át lát ha tó ság
és a füg get len ség kér dé sét, amely el -
en ged he tet len  a  ha té kony  mun ka -
vég zés hez. Az ÁSZ kül de té se, hogy
elő moz dít sa a köz pénz ügyek át lát ha -
tó sá gát,  és  hoz zá já rul jon  a  jó  kor -
mány zás hoz.
A ta lál ko zón a fe lek át te kin tet ték

az ál la mi nor ma tí vá ból mű kö dő egy -
há zi in téz mé nyek mű kö dé sé nek át lát -
ha tó sá gát, va la mint az egy há zak ról
szó ló új tör vény ter ve ze tet is. Gáncs
Pé ter püs pök sze rint a  ta lál ko zó  jó
pél dá ja volt a két szer ve zet ér té kes
együtt mű kö dé sé nek. 

d For rás: ÁSZ

Egyházvezetőink
aszámvevőszéknél

A Baradla barlang
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A re for má ció ha mar gyö ke ret vert
Sop ron ban: 1521-ben Kris tóf fe ren ces
szer ze tes  már  lu the ri  szel lem ben
pré di kált a vá ros ban, majd a szá zad
kö ze pé re  a  pol gár ság  nagy  ré sze
evan gé li kus sá lett. A gyü le ke ze tet Ge -
ren gel Si mon hí res  ká té író  lel kész
szer vez te meg 1565-ben.
Ele ink hosszú ide ig az át vett ka to -

li kus temp lo mok ban tar tot ták is ten -
tisz te le te i ket. E temp lo mok vissza vé -
te le után is mód volt evan gé li kus al -
kal ma kat tar ta ni, még pe dig Eg gen berg
her ceg nő nek  kö szön he tő en.  Az  ő
há zá nak a kő ből ké szült ud va ri szó -
szé ké ről  Lang Má tyás pré di ká tor
hir det te az igét az ud va ron ál ló „ázott
lu the rá nu sok nak” – in nen szár ma zik
evan gé li kus sá gunk gúny ne ve. Lang
Má tyá son kí vül olyan ne ves pa pok -
kal büsz kél ked he tünk, mint Kis Já nos
püs pök és Kol ben heyer Mór.
Je len le gi „haj lé kun kat”, ha zánk har -

ma dik leg na gyobb evan gé li kus temp -
lo mát a tü rel mi ren de let nek kö szön -
het jük. Tor nyát majd száz év vel ké -
sőbb épí tet ték fel; je len leg négy ha rang
van ben ne. Ami kor a ké sőb bi ci vi tas
fi de l is si ma (a  leg hű sé ge sebb  vá ros)
1921. de cem ber 14-én sza va zott a ho -
va tar to zás ról,  a  nép sza va zás  ered -
mé nyét ha ran gunk hir det te ki: Sop -
ron Ma gyar or szág ré sze ma radt.
Leg na gyobb  tra gé di ánk  az  volt,

ami kor  1946-ban  a  né met  nyel vű
gyü le ke zet mint egy két har ma dát ki -
te le pí tet ték. Az egy ház ke rü let egy ko -
ri leg na gyobb kö zös sé ge, a va la ha ti -
zen két ezer fős gyü le ke zet má ra há -
rom ezer-hét száz nyil ván tar tott ta got
szám lál. A kö vet ke ző ér vá gás in téz -
mé nye ink, in gat lan ja ink és föld je ink

ál la mo sí tá sa volt; az egy kor gaz dag
gyü le ke zet el ve szí tet te mind gaz da -
sá gi alap ja it, mind tag ál lo má nyát.
A rend szer vál to zást kö ve tő en egy -

há zunk  is mét  gaz da god ha tott:  ma
már a lí ce um, a kol lé gi um, az Eöt vös-
gim ná zi um és a Hu nya di Já nos Evan -
gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la is
vég zi szol gá la tát, a szo ci á lis mun kát
pe dig a nem ré gi ben fel épült nyug dí -
jas ház se gí ti.
Va sár na pon ként öt is ten tisz te le tet

tar tunk, va la mint el lát juk nagy szór -
vány te rü le tün ket. Szá mos meg szo -
kott hét kö zi al kal mun kon (Lu ther-

szö vet ség, Ge me in de nach mit tag és
így to vább) kí vül idén kö zel hét száz
kü lön bö ző prog ram mal vár tuk-vár -
juk hí ve in ket, köz tük szá mos kon -
cert tel (or go nánk egy há zunk leg na -
gyobb szak rá lis hang sze re). A ba jor
egy ház zal va ló kap cso lat nak kö szön -
he tő en né met anya nyel vű lel kész is
szol gál kö zöt tünk. 2006 óta az új já -
ala kult Sop ro ni Egy ház me gye es pe -
re si szék he lye ként is mű kö dünk.

g Gab nai Sán dor
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Szent há rom ság  ün ne pe  utá ni
ötö dik va sár na pon 10.04-től is -
ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1
– Kos suth rá dió hul lám hosszán
Sop ron ból.  Igét  hir det Gab nai
Sán dor es pe res.

b Hetedik alkalommal látogatta
megtestvérkórusátamagyaror-
szágiCsákváronapyrbaumiSt.
Georg(SzentGyörgy)evangéli-
kusénekkar.Akórustagokésaz
ifjúságiegyüttes tagjaimellett
KlausEyselein lelkész,apresbi-
térium képviseletében Johann
Enzenhöfer, apartnerkapcsola-
tértfelelősKonradHeck,Ernst
Damm kórusvezetőésnyugdíjas
diakónus, valamint az önkor-
mányzatrészérőlDörteEyselein
ésMonikaSchmidt vettekrészta
négynaposutazáson.

A  június  16–19.  közötti  lá to ga tás
kö zép pont já ban egy temp lo mi kon -
cert  állt,  emel lett  a  ven dé gek  két
gyü le ke ze ti ta lál ko zón, a va sár na pi is -
ten tisz te le ten és a vá ros há zán ren de -
zett fo ga dá son vet tek részt, és nem
mu lasz tot ták el a lát ni va lók meg te -
kin té sét sem. A kó ru sok kö zött 1999
óta, a két gyü le ke zet kö zött 2005 óta
áll fenn a test vé ri kap cso lat.
A Pyr ba um test vér vá ro sá ban tett

lá to ga tás csúcs pont ját az evan gé li -
kus temp lom ban adott kon cert ké -
pez te. A két ének kar el ső al ka lom -
mal  lé pett  fel  kö zö sen,  Di et rich
Bux te hu de Jesu, mei ne Freu de (Jé zus
az én örö möm) cí mű ko rál kan tá tá -
ját meg szó lal tat va.  Ilyen ha tal mas
ének lés re, mint ez al ka lom mal Ernst
Damm ve ze té sé vel, még nem volt
pél da eb ben a temp lom ban. Kü lö nö -
sen mély be nyo mást tett az egy be -
gyűl tek re Fe ke te And rea szop rán- és
Ha ui Ló ránt basszus ári á ja. 
Elő ze te sen a St. Ge org kó rus zsol -

tár fel dol go zá so kat, lel ki éne ke ket és
gos pelt éne kelt. Nagy si kert arat tak a
ma gyar nyel vű da lok. Emel lett az if -
jú ság Dör te Ey se le in ve ze té sé vel  az
idei vi lág ima nap éne ke i ből adott elő. 
A Sze bik Ká roly he lyi lel kész ál -

tal tar tott va sár na pi is ten tisz te le ten
mind két  kó rus  új ra  meg szó lalt.
Klaus  Ey se le in  ige hir de té se  után
Sze bik Il di kó ve ze té sé vel  Jo hann
Ecc ard Wir sin gen all mit Freu -
denschall cí mű, két kó rus ra írt mo -
tet tá ját éne kel ték.
A test vér kap cso lat hi va ta los al kal -

ma ként meg ren de zett es ten Sze bik
Ká roly lel kész és Mé szá ros Ta más fel -
ügye lő, il let ve Klaus Ey se le in, Kon -
rad Heck és Ernst Damm is hang sú -
lyoz ta,  hogy  a  part ne ri  vi szony  jól
mű kö dik. Az el múlt ti zen két év ben

kö ze lebb ke rül tek egy más hoz. Há lá -
sak min de nek előtt a szí vé lyes sé gért
és a ven dég sze re te tért; ezt ki fe jez ték
egy más köl csö nös meg aján dé ko zá sá -
val is. A pyr ba u mi kül dött ség 2012-
re lá to ga tás ra hív ta meg a csák vá ri -
a kat. A jó han gu lat ról – a fel szol gált
éte lek, ita lok mel lett – ma gyar ze ne
és kör tánc gon dos ko dott.
A prog ram ré sze volt a vá ros há zán

ren de zett fo ga dás is, zá rás ként pe dig
a ven dé gek lá to ga tást tet tek a Borg -
War ner – Tur bo & Emis sions Sys -
tems  né met–ma gyar  üzem ben,
Orosz lány ban.  Bu rai Zol tán mér -
nök is mer te tő je után meg te kint het -
ték, ho gyan ké szül nek a kü lön bö ző
au tó már kák ban  üze me lő  tur bó fel -
töl tők. A to váb bi ak ban fel ke res ték a
ta ta bá nyai bá nya mú ze u mot, il let ve a
csab di és a bics kei evan gé li kus temp -
lo mot is.

Es te a pyr ba u mi ak és a csák vá ri -
ak Mé szá ros Mik lós bo ros pin cé jé ben
ta lál koz tak. Elő ször négy cso port ban
kér dé se ket  kel lett meg ol da ni uk  az
„ezer éves Eu ró pa” té má ban, majd fe -
hér asz tal mel lett jó han gu lat ban zár -
ták a na pot.
Más nap a ven dé gek lo vas  ko csin

jár ták be Csák várt. Az el ső meg ál ló
a Gesz ner-ház ban mű kö dő tu ris ta -
in for má ci ós iro da volt. Visz ló Le ven -
te tá jé koz ta tást  nyúj tott  a  Vér te si
Na túr park ról, Bo ko di Sza bolcs pe dig
a par kot tá mo ga tó egye sü let ről. A lo -
vas  ko csis ki rán du lás a to váb bi ak ban
az  egy ko ri  Esz ter há zy-kas tély hoz
ve ze tett – amely ben ma sza na tó ri um
mű kö dik –, majd a test vér kap cso lat
mú ze u má nál ért vé get, ahol ki ra ko -
dó vá sárt tar tot tak.

g Ernst Damm 
(For dí tot ta: Adá mi Má ria)

Csákváronjártapyrbaumi
evangélikusgyülekezetikórus

Csák vá ron össze gyűlt Eu ró pa! 
A  pyr ba u mi  St. Ge org  (Szent

György)  evan gé li kus  gyü le ke ze t
kó rusának lá to ga tá sa al kal má ból
fo ga dás ra ke rült sor a vá ros há zán.
Katonáné dr. Ven guszt Be at rix
pol gár mes ter azon ban itt nem csak
pyr ba u mi akat és csák vá ri a kat kö -
szönt he tett,  ha nem  a  ro má ni ai
test vér vá ros ból, Ká szon ból ér ke -
zett And rás Zol tán pol gár mes tert
és Bu ris ta Zsolt jegy zőt is üd vö -
zöl het te.
A fo ga dás ven dé ge volt Herczog

Edit eu ró pai par la men ti  kép vi se -
lő. Kö szön tő jé ben hang sú lyoz ta,
hogy az Eu ró pai Unió tö rek vé sei
itt Csák vá ron pél da ér té kű en va ló -
sul nak meg. Ép pen a kul tú ra és a
sport az, ami a kü lön bö ző or szá -
gok ból  ér ke ző  em be re ket  egy -
más hoz ve ze ti, elő moz dít va a nyel -
vi ha tá ro kon át nyú ló kap cso la tok
fej lő dé sét.
A Csák vár és Pyr ba um kö zötti

part ner kap cso lat – mond ta el Ven -
guszt Be at rix – 1988-ban jött lét -
re. A pol gár mes ter ki emel te hi va -
ta li elő de i nek, Bo ko di Ist ván nak és
Gi esz Já nos nak a part ne ri vi szony
fenn tar tá sa irán ti el kö te le zett sé gét.
Di csé ret tel il let te a két evan gé li kus
ének kar kö zött fenn ál ló test vér kap -

cso la tot; a kó ru sok 1999 óta éven -
te ta lál koz nak, fel vált va Csák vá ron
és Pyr ba um ban.
A  Csák vár  és  Ká szon  kö zöt ti

kap cso lat  2008  óta  lé te zik  –
mond ta el And rás Zol tán pol gár -
mes ter. A vá ros, amely az er dé lyi
Kár pá tok ban  fek szik,  ere de ti leg
Ma gyar or szág hoz tar to zott. A ré -
gi ó ban  év szá za do kon  át  a  ma -
gyar ma radt a hi va ta los nyelv,  a
szo ci a lis ta  idők ben  is.  Örö mét
fe jez te ki a há rom test vér vá ros ta -
lál ko zó ja al kal má ból, és meg hív -
ta a pyr ba u mi akat, hogy lá to gas -
sák meg az ő szü lő vá ro sát is.
Kü lön le ges hang súlyt adott az

ese mény nek, hogy je len volt Prőh -
le Ger gely, a ma gyar  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 is. Mint
az eu ró pai uni ós kap cso la to kért
fe le lős kor mány za ti tiszt ség vi se lő
ki emel te,  hogy  az  evan gé li kus
ének ka rok  és  gyü le ke ze tek  kö -
zött  sok  éve  si ke re sen  mű köd -
nek a test vér kap cso la tok. Az te hát,
ami re a po li ti ká ban és az egy há zi
élet ben is tö rek szik – fo gal ma zott
–, ezen a te rü le ten pél da sze rű en
meg va ló sul.

g E. D. 

A két énekkar közös koncertje az evangélikus templomban
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b Sokszoréssokan félreértikaz
informatikaiakadálymentesség
fogalmát.Egyesekaztgondol-
ják,hogyavakokszámáraegy
sárga-feketeoldaltkellkészíte-
ni(grafikanélkül),ésmármeg
isvagyunk.Ezazonbantévút,
nohaatájékozottabbszakem-
berek is rátévednek. Bár az
akadálymentesweboldalakké-
szítésemeglehetősenbonyolult
folyamat,azalábbiakbanolyan
tippekolvashatók,amelyeksegít-
ségetjelenthetnekafejlesztésben
vagyamegfelelőfejlesztőkivá-
lasztásában.

Az aka dály men tes hon la pok cél cso -
port ja nem csu pán a va kok kö zös sé -
ge.  Fi gye lem be  kell  ven ni  töb bek
kö zött a si ke te ket, a moz gás kor lá to -
zot ta kat, az élet kor vagy az ér tel mi
ké pes sé gek  kü lön bö ző sé gét  és  a
tech no ló gi ai is me re tek hi á nyát, il let -
ve az in ter ne te zés re hasz nált esz kö -
zök  egye di  tu laj don sá ga it  is.  Az
utób bi évek ben meg vál toz tak az em -
be rek  in ter ne te zé si  szo ká sai, egy re
töb ben hasz nál nak okos te le font, ké -
zi szá mí tó gé pet. Eze ken az esz kö zö -
kön a szoft ve rek ke ze lő fe lü le tei és a
kép er nyők mé re te kü lön bö zik a meg -
szo kott asz ta li gé pe ké től.
A vakok szá má ra az új ság ol va sás,

a vi lág ban va ló tá jé ko zó dás, a le ve -
le zés nem el ér he tet len, hi szen eze -
ket a te vé keny sé ge ket el vé gez he tik az
in ter ne ten. A moz gá suk ban sú lyo san
kor lá to zot tak olyan ügye ket in téz -
het nek a vi lág há lón, ame lye ket az -
előtt csak na gyon kö rül mé nye sen le -
he tett – utaz ni, épü le tek be be jut ni,
köz le ked ni, sor ban áll ni le he tet len
egy  vas tü dő ben…  A  va kok  nem
hasz nál nak ege ret, így a csak egér rel

ke zel he tő na vi gá ció szá muk ra be ton -
fal a tar ta lom előtt. Az epi lep szi á sok
sok szor  a  gra fi kai  meg ol dá sa ink
mi att ke rül het nek sú lyos ál la pot ba,
mi vel egy ré szük a vil lo gó, más ré -
szük a na gyobb vö rös fe lü le tek re ér -
zé keny…
A World Wi de Web Con sor ti um

(W3C) szá mos we bes aján lást dol -
go zott  ki,  ame lyek  a meg je le ní tés
tech no ló gi á ját szab vá nyo sít ják (pél -
dá ul HTML, CSS), vagy konk ré tan
az aka dály men te sí tés re fo gal maz nak
meg irány el ve ket (pél dá ul WCAG,
UA AG). Fon tos, hogy a hon lap ké -
szí té sé nél  al kal ma zott  tech ni kák
meg fe lel je nek az adott szab vá nyok -
nak,  mert  az  asszisz tív  (se gí tő)
szoft ve rek is ezek re a szab vá nyok -
ra épül nek, mint pél dá ul a va kok ál -
tal  leg gyak rab ban  hasz nált  JAWS
vagy a gyen gén lá tók na gyí tó prog -
ram ja, a Ma gic.A szab vá nyok be tar -
tá sa biz to sít ja azt is, hogy a gé pi fel -
dol go zás ne üt köz zön aka dály ba, és
így a hon lap min den ré sze be ke rül -
jön a ke re sők be.
Ma  már  egy re  több  szak em ber

tart ja  tisz te let ben  eze ket  a  szem -
pon to kat. Csak az a kér dés, ho gyan
vá lasszuk  ki  a meg fe le lő  em bert  a
hon la punk el ké szí té sé hez. Uni ver zá -
lis  meg ol dás  nem  lé te zik,  de  van
több olyan jel, amely ar ra utal, hogy
egy vál lal ko zó vagy cég jó vá lasz tás.
Ér de mes meg néz ni, hogy az ál ta -

luk már el ké szí tett mun kák mi lyen
szab vá nyok nak  fe lel nek  meg.  Az,
hogy  eze ket  fel tün te tik  a  web he -
lyen, még nem je len ti azt, hogy va -
ló ban va li dak (ma gya rul: ér vé nye sek)
az ol da lak az aján lás nak meg fe le lő -
en.  A  web la pok  HTML  vagy
XHTML szab vány nak va ló meg fe le -
lő sé gét bár ki könnyen el len őriz he ti a
W3C esz kö zé vel, amely in gye ne sen
el ér he tő a http://va li da tor.w3.org cí -

men. Az el len őr ző an gol nyel vű, de
nem bo nyo lult a hasz ná la ta. A web -
ol dal cí mé nek meg adá sa után a kö -
vet ke ző ol da lon már lát juk is az ér -
té ke lést. A pi ros hi bát je lent, a zöld
pe dig  azt,  hogy  a  meg adott  hely
meg fe lel a szab vány nak. 
Már  a  hon lap  meg ren de lé se kor

cél sze rű tisz táz ni – az egyéb igé nye -
ken  túl  –,  hogy  na gyon  fon tos nak
tart juk a szab vá nyok be tar tá sát. Aki
sa ját ma ga sze ret né el ké szí te ni web -
he lyét, an nak ja va solt meg ta nul nia
leg alább  az  alap ve tő  szab vá nyo kat
(HTML, CSS), így majd nem aka dály -
men tes lesz az ered mény.
Saj nos a mai ma gyar ke resz tény

hon la pok  több sé ge  ese té ben  nem
gon dol tak az aka dá lyoz ta tott in ter -
ne te zők re, pe dig ez zel nem csu pán a
fo gya té ko sok szá má ra ál lí ta nak fa la -
kat,  ha nem  a  ke re ső ro bo tok  és  a
mo bil ról  ne te zők  egy  ré sze  is  el -
vész. Baj, hogy a leg több ke resz tény
in ter ne tes tar ta lom az alap ve tő szak -
mai  kö ve tel mé nyek nek  sem  fe lel
meg,  mi vel  az  el ké szí té sük kor  fi -
gyel men kí vül hagy ták a vo nat ko zó
elő írá so kat.
Összeg zé sül: az el esett, idős em be -

rek, a gye re kek, a tes ti és ér telmi fo -
gya té ko sok se gí té se ke resz té nyi kö te -
les sé günk. Mit te he tünk ér tük ak kor,
ami kor  egy  in ter ne tes  ol dalt  ké szí -
tünk? Ha csak az alap ve tő szab vá nyo -
kat be tart juk, már nagy lé pést tet tünk
az aka dály men tes ség fe lé.

g Ká roly György Ta más

Informatikaiesélyegyenlőség
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

Pontosítás.Ol va só ink és az érin tet tek szí ves el né zé sét kér jük, ami ért
la punk múlt he ti szá ma cím lap fo tó já nak ké szí té sét – saj ná la tos mó don
– két szer ző nek is tu laj do ní tot tuk. A Dé li Egy ház ke rü let lel ké sze i nek és
csa lád tag ja i nak re kre á ci ós nap ja i ról tu dó sí tó fel vé telt va ló já ban – a kép -
alá írás ban em lí tett – Jó And rás örö kí tet te meg.

A Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um
– csat la koz va a Há rom ki rály fi, há -
rom ki rály lánymoz ga lom hoz – ez -
zel a gesz tus sal is a gyer mek vál la lást
kí ván ja  nép sze rű sí te ni.  A  kis ma -
mák kal va ló sze mé lyes ta lál ko zást
kö ve tő  saj tó tá jé koz ta tón  Solt ész
Mik lós el mond ta: nem csak anya gi
tá mo ga tá sok ré vén, il let ve tör vé nyi
sza bá lyo zás sal igye kez nek elő se gí -
te ni a né pes ség szám nö ve ke dé sét.
Ugyan ilyen  fon tos nak  tart ják  az
ér zel mi meg erő sí tést is.
A már em lí tett Há rom ki rály fi, há -

rom ki rály lánymoz ga lom ta vasszal in -
dí tot ta út já ra úgy ne ve zett „ba ba zász -
ló  pro jekt jét”,  mely nek  cél ki tű zé se,
hogy a ma gán ott ho nok, tár sas há zak és
az in téz mé nyek egy-egy lo bo gó ki tű -
zé sé vel ad ja nak hírt ar ról, hogy kö zös -
sé gük ben kis ba ba szü le tett. 
„Egy gyer mek ér ke zé se nem csak

a csa lád, ha nem az egész kö zös ség
örö me” – fo gal ma zott Túry Krisz -
ti na, a  moz ga lom  pro jekt me ne -
dzse re, utal va ar ra, hogy ré gen te a
kis gyer me kes ház tar tá so kat az egész
kö zös ség se gí tet te.
A sza la gos aj tó dí szek re, il let ve a

zász lók ra Si mon And rás Kez det től
sze ret ve cí mű szívgra fi ká ja ke rült. 

Az  aj tó dí sze ket  az  édes anyák  a
Promo box ne vű in gye nes cso mag -
ban kap ják majd kéz hez – mond ta
el Fej érdy Zsó fia, a Promo box ügy -
ve ze tő je.

g V. J.

Ajtórésnyigrafika
A né pe se dé si vi lág nap ról – az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te
(ENSZ)  kez de mé nye zé sé re  –
1990 óta em lé kez nek meg. Az
ENSZ azért vá lasz tot ta ezt a na -
pot, mert az ak ko ri szá mí tá sok
sze rint a Föld né pes sé ge 1987.
jú li us 11-én ér te el az öt mil li ár -
dot. Ma már több mint hat mil -
li ár dan élünk a boly gón.
A  vi lág nap  (ere de ti)  cél ja,

hogy fel hív ja a fi gyel met a né -
pes ség nö ve ke dés mé re te i re és
az ez zel já ró prob lé mák ra. A vi -
lág  leg sze gé nyebb  ré sze in
ugyan is fenn tart ha tat la nul sok
gyer mek szü le tik – mi köz ben a
nyu ga ti  tár sa dal mak ban,  így
ha zánk ban  is,  a  né pes ség fo -
gyat ko zás  ad  okot  az  ag go da -
lom ra.
A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va -

tal elő ze tes ada tai sze rint 2011
el ső négy hó nap já ban 11,1 szá -
za lék kal ke ve sebb gyer mek szü -
le tett  Ma gyar or szá gon,  mint
egy év vel ko ráb ban. A ha lá lo zá -
sok szá ma pe dig 3,1 szá za lé kos
emel ke dést mu tat.
Az or szág la kos sá ga négy hó -

nap alatt összes sé gé ben ti zen -
négy ezer fő vel csök kent. Esze -
rint 2011. áp ri lis vé gén 9 mil lió
972 ezer em ber élt Ma gyar or -
szá gon. (Az él ve szü le té sek szá -
má ban még az sem mu tat ko zik
meg, hogy a ter hes ség meg sza -
kí tá sok szá ma 1990 és 2010 kö -
zött ki lenc ven ezer ről negy ven -
ezer re csök kent.)

b Mostantól minden édesanya még a kórházban kézhez kap egy
olyan,„Istenhozott” felirattalellátottajtódíszt,amellyelotthoná-
nakajtajánjelezhetiakülvilágfelé,hogygyermekeszületett.Azel-
sőajándéktárgyakatjúlius11-én,anépesedésivilágnaponadtaátné-
hánykismamánakSoltészMiklós szociális,család-ésifjúságügyért
felelősállamtitkárabudapestiSzentImreKórházszülészetiosztá-
lyán.Aprof.dr.RákócziIstván osztályvezetőfőorvosáltalvezetett
osztályonéventeháromezerújszülöttjönvilágra.

Hoz zá va lók:  egy nagy po hár (375
gram mos) tej föl, 2 db to jás, 45 dkg
liszt, 50 dkg kris tály cu kor, 2 cso mag
va ní li ás cu kor, 1 cso mag sü tő por,
meg tisz tí tott gyü mölcs.
El ké szí tés:  a  cuk ro kat  ki ke ver -

jük  a  tej föl lel  és  a  to jás sár gák kal,
majd hoz zá ad juk a lisz tet és a sü tő -
port. A leg vé gén be le ke ver jük a ke -
mény hab bá vert to jás fe hér jé ket. A
gyü möl csö ket óva to san be le for gat -
juk, majd az így el ké szí tett tész tát
egy  sü tő pa pír ral  ki bé lelt  tep si be

önt jük. Kö rül be lül 160 fok ra elő me -
le gí tett  sü tő ben  30-35  perc  alatt
kész re süt jük.

Tejfölösgyümölcsössütemény

A dél előt ti gon do lat éb resz tő elő adá -
so kat ige ta nul má nyok ala poz ták meg.
Vá rady End re lel ki pász tor, a Bap tis -
ta Teo ló gi ai Aka dé mia Írás ma gya rá -
za ti Tan szé ké nek do cen se két reg gel
vé gig ka la u zol ta a je len lé vő ket a Bib -
li án  a  na pi  té ma  as pek tu sá ból,  dr.
Bács kai Ká roly, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem Új szö vet sé gi Tan -
szé ké nek ve ze tő je pe dig a kö vet ke ző
két  na pon  egy-egy  tex tus ból  ki in -
dul va ké szí tet te elő az adott té ma ki -
fej té sét.

A he ti elő adá sok so rát Szar ka Mik -
lós re for má tus  lel ki pász tor,  há zas -
ság- és csa lád te ra pe u ta nyi tot ta meg
Csa lá dom és misszió mun kám cím mel.
Ta nul sá gos volt át gon dol ni – nem csak
köz vet le nül az elő adást kö ve tő en, ha -
nem a dél utá ni, nyolc-tíz fős kis cso -
por tos  be szél ge té sek ben  is  –,  hogy
van nak hely ze tek, ami kor a szol gá lat
az el ső, de fi gyel ni kell ar ra is, hogy a
csa lá di élet sem szen ved het csor bát a
szol gá lat ra va ló el hí va tás mi att. 
Más nap Sze ve ré nyi Já nos, a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá -
gos misszi ói lel ké sze a misszi ói gyü -
le ke zet jel lem ző it tár ta a részt ve vők
elé. Szem lé le tes pél dák kal il luszt rál -
ta, hogy az egy há zak nak nem csu pán
a temp lo mok fa la in be lül kell mű köd -
ni ük; sok kal in kább ott kell a hí vők -
nek je len len ni ük, ahol em ber tár sa ink
van nak: a pi a con, a kony há ban, az az
a min den na pi élet ben, a baj ban. 

Ön ér vé nye sí tés és ha ta lom a misszi -
ó ban cí mű csü tör tö ki elő adá sá ban dr.
He c ker Fri gyes lel ki pász tor, nyu gal ma -
zott me to dis ta szu per in ten dens hang -
sú lyoz ta, hogy az el hí vás – amely Is -
ten  aján dé ka  –  csak  az  El hí vó hoz

köt ve mű kö dik. Ki emel te, hogy Jé zus
sze me min dig  a  nyo mo rul ta kon  és
nem  a  szim pa ti zán so kon  van.  Az
elő adás ar ra hív ta fel a hall ga tó sá got,
hogy vizs gál ja meg, va jon a rá juk bí -
zott em be re kért van nak-e a misszi ó -
ban, vagy csu pán a sa ját presz tí zsért.
Es tén ként Végh Ta más re for má tus

lel kész szó lal tat ta meg Is ten üze ne tét
ar ról, ho gyan ta nít ják a rá juk bí zot ta -
kat  Is ten  szol gái. Négy  al ka lom mal
négy pél dát ál lí tott a részt ve vők elé
egy-egy  köz pon ti  gon do lat tal:  An -

ná ét (1Sám  1  –  Tu sa ko dom, hogy
szül hes sek); Pál apos to lét (Ef 3,1–13 –
Egy is te ni vi lág terv ré sze se va gyok); Já -
nos apos to lét (1Jn 1 – Vissza a Fo lyam -
ba); vé gül a Jé zus Krisz tus mond ja cím
fog ta össze az elő adó mon dan dó ját
(Lk 12,41–43 – Bol dog az a szol ga…)
A kon fe ren cia zá ró nap ján Ne mes -

he gyi Zol tán lel ki pász tor, a Bap tis ta
Teo ló gi ai Aka dé mia do cen se ve ze té -
sé vel össze gez te a hall ga tó ság a hé ten
el hang zott leg fon to sabb üze ne te ket,
ta nul sá go kat. Pén tek dél előtt dr. Bó -
na Zol tán, a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus ta ná csá nak fő tit ká ra is
kö szön töt te  a  részt ve vő i ket,  majd
idő sze rű kér dé sek ről szólt, kö zöt tük
a ké szü lő új egy ház ügyi tör vény ről. A
ta nács ko zás úr va cso rai kö zös ség gel
zá rult, Is ten igé jét Kó sa Ger gely evan -
gé li kus lel kész hir det te.
A tar tal mas, lé lek eme lő prog ra mok

kö zött dél utá non ként ju tott né mi idő
ki rán du lás ra, pi he nés re is. Az ét ke zé -
sek nél, fo lyo sói be szél ge té sek al kal má -
val pe dig jó le he tő ség kí nál ko zott új
test vé rek  meg is me ré sé re,  il let ve  a
kap cso la tok ápo lá sá ra. 

g Fo dor né Bá lint And rEa

Testi-lelkifelüdülés
Révfülöpön

b MintegyhatvananvettekrésztarévfülöpiOrdassLajosEvangélikus
OktatásiKözpontbanjúnius27.ésjúlius1.közöttmegrendezettöku-
menikuslelkésziésmunkatársikonferencián.Mottójaígyhangzott:
„Erőforrásainkésazerőforrásmisszióiésevangelizációsszolgálatunk-
ban.”Areformátus,evangélikus,metodistaésbaptistahívőkregge-
lenteimaközösségbenindítottákanapot.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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APRÓHIRDETÉS

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

Nya ra lás Za la ka ro son, 6 nap reg ge li -
vel és va cso rá val: 33 000 Ft, Sár vá ron:
35 000 Ft, a Ba la ton nál: 27 500 Ft. Kis -
bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

VASÁRNAP

11.05/m1
Ta más-mi se
Rész le tek, in ter júk a jú ni us 5-
ei, ke len föl di al ka lom ról.
(is mét lés: 15.40 / m2)
12.00/DunaII.Autonómia
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se fel vé tel ről a 2009-es
mis kol ci Ka lá ka-fesz ti vál ról
12.05/DunaTv
Élő egy ház (26’)
18.55/DunaTv
Szent Lász ló ki rály
(rock ope ra, 2011) (45’)
20.00/Kossuthrádió
Rá dió szín ház
A csó kok
Hang já ték Cso ko nai Vi téz
Mi hály mű ve alap ján
21.25/DunaTv
Lé lek Boule vard – Bar kó Ju -
dit mű so ra
Ko vács Ákos éne kes, elő adó -
mű vész (2010) (31’)

HÉTFŐ

8.35/DunaTv
Fő zés? Gye rek já ték!
Car bon ara spa get ti (2004) (8’)
9.34/M.KatolikusRádió
Ak va rell
Kul tu rá lis pa let ta csa lá dok nak
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer zői: A mad ri gál
mes te rei 1. rész: Ve len ce
14.00/PAX
Cas tel gan dol fo – Csil lag vizs -
gá ló a Va ti kán ban
(is me ret ter jesz tő film) (30’)
15.30/DunaTv
Dű lők szol gái
„A pin cé ben nincs de mok rá -
cia” – Ge re At ti la
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat, 2008) (15’)
22.20/m2
Zár óra – Ke le ti Éva

KEDD

12.45/M.KatolikusRádió
Nép ze nénk ékes fog la lat ban
Né pi ze ne ka rok mu zsi ká ja
14.00/PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett
Is ten be mu tat ko zik
Evan géli zá ció a Pest er zsé be ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
(egy há zi mű sor, ZMC) (29’)
14.35/Kossuthrádió
Tér-idő
„Én írok ön nek…” (Pus kin) –
Le vél fé lék és ké pes la pok tá -
vol ból vagy kö zel ről 1. rész:
Egy ben ső sé ges mű faj: a le vél
18.20/DunaII.Autonómia
Arc élek – Csá ky Zol tán mű -
so ra
Pet ro vi csok és Hrú zok –
And rás falvy Ber ta lan et nog -
rá fus (2008) (14’)
19.35/Bartókrádió
Puc ci ni: Pil lan gó kis asszony

SZERDA

5.26/m1
Haj na li gon do la tok
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.50/DunaTv
Eu ró pai kós to ló
Por tu gá lia
(an gol is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2005)
19.00/PAX
Hét szó az em be rért
Győ ri Gá bor Ádám mul ti mé -
di ás pas si ó ja (ZMC) (50’)
19.35/DunaII.Autonómia
Min den na pi hi tün ket… –
Port ré Csó kay And rás ideg se -
bész ről 
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (25’)
20.00/M.KatolikusRádió
A hit örö me – Be szél ge té sek
Is ten ről és em ber ről

CSÜTÖRTÖK

14.00/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Ta tár Dó ra és Ónody Bé la
üveg fes tő
15.30/m1
Le gen dás kony hák
„…fe lejts el min dent, fi gyelj
az ün nep re!” El ké szül: Mik -
száth pa lóc le ve se
18.00/Bartókrádió
Ze nei fesz ti vá lok – Ti hany,
Sze ged, Vác
18.00/CivilRádió(Buda-
pest)(FM98)
Gos pel Ca fé
21.15/PAX
Fer tő ző osz tály
Port ré film Sza bó Dé nes Kos -
suth-dí jas kar nagy ról
(ZMC) (29’)
22.55/m1
Liszt Ró má ja – Ró ma Liszt je
Ko csis Zol tán és a Nem ze ti
Fil har mo ni ku sok Va ti kán ban

PÉNTEK

7.55/DunaII.Autonómia
Csil lag sze dő Má rió
(ma gyar té vé film, 2009) (29’)
14.05/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Szir tes Ta más ren de ző, szín -
ház igaz ga tó
16.15/DunaTv
Épí té szet XXI – Cson tos Já nos
mű so ra (26’)
18.00/Bartókrádió
Bar tók Szom bat he lyen,
Haydn Bécs ben
18.30/PAX
Pi lá tus
(kon cert film, ZMC) (21’)
20.34/M.KatolikusRádió
Szving
Az el múlt hat van év leg jobb
jazz fel vé te lei Ba logh Ti bor
gyűj te mé nyé ből
22.35/DunaTv
Bu da pes ti Wag ner-na pok
2011 (20’)

SZOMBAT

7.25/DunaTv
Az Ótes ta men tum
Áb ra hám ván dor lá sa
(olasz me se so ro zat) (26’)
10.00/M.KatolikusRádió
Jó hír-vi lág
Ma ga zin bi za ko dók nak és
ké tel ke dők nek
11.45/PAX
A De ák té ri evan gé li kus mú ze -
um (is me ret ter jesz tő film) (15’)
12.05/DunaTv
Is ten ke zé ben
Za rán dok lat Często cho wá ba I.
(26’)
14.40/m2
Arany feszt – Kul túr kin csek
nyá ron
18.04/Kossuthrádió
A Met ro Klub tól a Szi ge tig
19.30/DunaTv
Bá lok bál ja, An na-bál
A 186. An na-bál nyi tó ce re -
mó ni á ja (35’)

VASÁRNAP

8.40/DunaTv
Csip ke ró zsi ka
(szín há zi elő adás, 2010) (59’)
10.04/Kossuthrádió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Sop ron ból
Igét hir det Gab nai Sán dor
es pe res
10.25/m1
Evan gé li kus temp lo mok
(is mét lés: 13.25 / m2)
11.00/m1
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se fel vé tel ről Ta tá ról, a
Csil lag pont re for má tus if jú -
sá gi ta lál ko zó ról
12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó a sop ro ni
evan gé li kus temp lom ból
12.05/DunaTv
Élő egy ház (26’)
16.00/M.KatolikusRádió
„Va la ki ír a ke zed del”
(va sár na pi vers mű sor)

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 17-étől július 24-éig

va sár nap
Har col nak el le ned, de nem bír nak ve led, mert én ve led le szek! – így szól az
Úr. Jer 1,19 (Ap Csel 18,10; Lk 6,36–42; Róm 14,10–13; Zsolt 100) Né ha em -
be rek, né ha „csak” a kö rül mé nyek, né ha – úgy érez zük – min den, de min -
den el le nünk van. Per sze nem föl tét le nül go nosz ság ból, pusz tán csak más
ér de kek mi att. Rá is me rünk új ra meg új ra az ér zés re: az egész élet harc ból
áll, ahogy be fe jez tük az egyik üt kö ze tet, már is egy újab bal ta lál juk szem be
ma gun kat. De ő úgy van ott mel let tünk tel jes oda adás sal, hogy köz ben a má -
sik fél mel lett is áll. Olyan se gí tő, aki min den ki nek kü lön le ges pro tek ci ót ad,
aki csak ké ri tő le. Még ne künk is.

Hét fő
Aki nek élet út ját ked ve li az Úr, azt még el len sé ge i vel is össze bé kí ti. Péld 16,7
(Róm 14,19; Lk 5,17–26; Mt 4,18–25) Kór há zak ban jár va ta pasz ta lom an nak
a fon tos sá gát, hogy az élet ből va ló el me ne tel előtt meg tud junk bé kül ni egy -
más sal, még a hosszú ide je el len fe lünk kel, ha ra go sa ink kal is. Fel eme lő ér -
zés, ha ta nú ja le he tek egy-egy ki bé kü lés nek a be teg ágy mel lett. Még en nél
is cso dá la to sabb, ha va la ki nem vár ja meg a leg vég ső na po kat, ha nem Is ten -
től ka pott böl cses ség gel és sze re tet tel az en gesz te lés út já ra mer lép ni.

kedd
Ma ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi lel künk kel együtt ar ról, hogy va ló ban Is -
ten gyer me kei va gyunk. Róm 8,16 (Ez 39,29; Neh 9,1–3.29–36; Mt 5,1–12)
Az ál lan dó Je len lét. Aki mel lett so sem va gyunk egye dül. Az is ten gyer mek -
ség tu da ta, ame lyet ő he lye zett el a szí vünk be, mint egy jel ző fényt. Bár mi
tör tén jék, az övé va gyok, s ez ha tá roz za meg leg erő seb ben a lé te met.

Szer da
Pé ter így szólt: „Az én lá ba mat nem mo sod meg so ha.” Jé zus így vá la szolt ne -
ki: „Ha nem mos lak meg, sem mi kö zöd sincs hoz zám.” Jn 13,8 (Jer 33,8; Mk
11,/20–21/22–26; Mt 5,13–20) Aki úgy für det meg, hogy a lá ba mat is meg -
mos sa, még ak kor is, ha az csú nya, pisz kos, po ros, or mót lan: az zal in tim kö -
zös ség be ke rü lök, is me ri a hi bá i mat, a gyen ge sé ge i met, a tes tem-lel kem. Ez
bi zony nem „ci ca mos dás”… Jé zus nem éri be a for má lis kap cso lat tal. Egé -
szen a kö ze lem be jön, a lá ba mig le ha jol. Csak az el ső per cek ben tű nik ez meg -
szé gye ní tő nek, za var ba ej tő nek, de az tán cso dá la tos vé dett sé get, ol tal mat
él he tek át a kö zel sé gé ben.

Csü tör tök
Nyo mo rú sá gom ban az Urat hív tam se gít sé gül. Az Úr meg hall ga tott, tá gas tér -
re vitt en gem. Zsolt 118,5 (Róm 8,15; 1Kor 12,19–26; Mt 5,21–26) Az épí té szek
tud ná nak ar ról me sél ni, hogy mennyi re meg ha tá roz za az em ber élet ér zé sét a
tér, amely kö rül ve szi őt. Szűk, ala csony, sö tét he lyen a lé lek is össze szo rít va ér -
zi ma gát. Is ten je len lé te olyan le het szá mom ra, mint ha egy hegy csúcs ról néz -
nék le: sza ba don lé le gez he tek, át lá tom a len ti gir be gur ba utak szö ve vé nyét, meg -
ér tem az ide ve ze tő utat is, és erőt ka pok a ván dor út foly ta tá sá hoz.

pén tek
Má ria így imád ko zott: „Ma gasz tal ja lel kem az Urat, és az én lel kem uj jong Is -
ten, az én Meg tar tóm előtt.” Lk 1,46–47 (Ézs 41,16b; Lk 23,17–26; Mt 5,27–32)
Ki vált sá gos lel ki ál la pot az uj jon gá sé. Az em ber tel jes szí vét meg nyit va örül
an nak, hogy min den a leg jobb, leg szebb rend ben tör té nik. A vi lág szét szó -
ró dott puzzle-da rab kái egésszé áll nak össze, az egész lét ér tel me és cél ja át -
lát ha tó an és érez he tő en csak ő. Az uj jon gás a leg na gyobb is ten di csé ret. A
Szent írás azt mond ja: az Úr a há lás szí vet ér té ke sebb nek tart ja bár mi lyen más
ál do zat nál. Kü lön le ges ke gyel mi ál la pot ez, ér té két az is eme li, hogy nem tart
örök ké. Má ria előtt még ott van a gyász és vesz te sé gek meg ta pasz ta lá sá nak
is ko lá ja, de itt és most ön ma gát oda ad va tud örül ni Is ten nek. A meg ha tott
kis lány a vi lág egyik leg szebb ma gasz ta ló imá ját mond ja el, nem sejtve, hogy
majd év szá za do kon ke resz tül bölcs teo ló gu sok elem zik és ma gya ráz zák min -
den ap ró rész le tét. A há lás szív köl té sze te ez, sem mi más hoz nem ha son -
lít ha tó, sem mi más sal nem ke ver he tő össze.

Szom bat
Urunk, Is te nünk, más urak vol tak gaz dá ink, nem te, de csak a te ne ve det di -
csér jük. Ézs 26,13 (Jel 11,15; 2Kor 13,10–13; Mt 5,33–37) Igen, min den fé le urak
és ura sá gok szol gá la tá ba sze gő dünk, né ha tu da to san, né ha meg csak utó lag rá -
éb red ve rossz vá lasz tá sa ink ra. És még ezek ből a szol ga sá gok ból is van ki út, van
kor rek ci ós le he tő ség, van meg té rés. Más urak: fél té ke nyek, ke gyet le nek, ér zé -
ket le nek, ben nünk csak ural muk meg erő sí té se fon tos, sem mi más. Az égi ha -
ta lom nak én ma gam kel lek; aho gyan én szom ja zom a víz re egy tik kasz tó na -
pon, úgy szom ja zik sze mé lye sen rám, s nem nyug szik, míg hoz zám el nem ér.
Hogy is le het ne össze ha son lí ta ni más uracs kák kal, ki rá lyocs kák kal, akik sa ját
di cső sé gü ket ke re sik? Ha meg ér tem, át ér zem mind ezt, há lás nak kell len nem,
s át men ni egy má sik ki rály ság ba, az „Ő sze rel mes Fi á nak or szá gá ba”.

g Ba logh Éva

Újnap– újkegyelem
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.

HIRDETÉSEK

HA LÁ LO ZÁS
„Mert az Is ten nek min den ki él.”
(Lk 20,38)
Az Úr Jé zus igé jé ben bé kes sé get
ta lál va  ér te sít jük  azo kat,  akik
is mer ték, hogy Sztoj ano vics Jú -
li an na jú ni us 30-án a Sa rep ta-
sze re tet ott hon ban  fi ai,  uno kái
ke zét fog va a föl di vi lá got el hagy -
ta, hogy Meg vál tó já hoz tér jen.

Csa lád ja

nyá ri szü net
az or szá gos iro dá ban
Ér te sít jük  tisz telt  Ügy fe le in ket,
hogy az or szá gos iro da (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.) a  szo ká sos
nyá ri le ál lá sa mi att jú li us 25., hét -
fő és au gusz tus 5., pén tek kö zött
zár va  tart. Kér jük, en nek fi gye -
lem be vé te lé vel ter vez zék lá to ga -
tá su kat,  in té zen dő  fel ada ta i kat.
Meg ér té sü ket kö szön jük!

HA LÁ LO ZÁS
„Ne félj, mert meg vál tot ta lak,
ne ve den szó lí tot ta lak, enyém
vagy.” (Ézs 43,1)
A fel tá ma dás bi zo nyos sá gá val

tu dat juk,  hogy  Cser ági Ist ván
evan gé li kus lel kész éle té nek 53.
évé ben, jú li us 7-én ha za tért meg -
vál tó Urá hoz. Jú li us 16-án, szom -
ba ton  11  óra kor  ve szünk  tő le
bú csút a kis som lyói evan gé li kus
temp lom ban.
Kér jük, hogy a te me tés re egy

szál vi rág gal jöj je nek. A ko szo -
rú ra szánt ado má nya i kat, kér -
jük, a temp lom per se lyé be he -
lyez zék el.
A gyá szo ló csa lád és a Kis som -
lyói Evan gé li kus Egy ház köz ség
Le vél cím: Cser ági Ist ván né, 9555
Kis som lyó, Kos suth u. 94.

Az Evangélikus Élet 2005 és 2010 közötti
lapszámai letölthetők PDF formátumban

a www.evangelikuselet.hu címről


