
b Korunkegyikszomorúkórtü-
neteazemberekegyrejelentő-
sebbrészénekelmagányosodá-
sa.Problémákkalküzdhetnek,
küzdenek a párkapcsolatban
élők is, de sokak számára az
egyetlen igazi probléma az
egyedüllét.Az,havalakifelnőtt
fejjel–bárszeretne–nemta-
lálpárra,nincslehetőségekap-
csolatteremtésre.Van,akiidő-
velbeletörődikahelyzetbe,ám

vannakolyanokis,akikpróbál-
naktenniellene.Ilyenpróbál-
kozásnak indult a Páratlan-
klub is, amelynek közössége
múlt pénteken a józsefvárosi
gyülekezet Üllői úti templo-
mábanünnepelteötödikszüle-
tésnapját.AGalliTamás evan-

gélikus szoftverfejlesztőmér-
nökésB.PintérMárta lelkész
ötlete nyomán szerveződött
klubeleveazzalacéllalalakult,
hogyazegyedülállófiatalfel-
nőttek tudjanak valahol kul-
turáltantalálkozni,ismerked-
ni, közös programokon részt

venni. Internetes levelezőlis-
tájukmártöbbmintfélezerta-
gotszámlál,miközbenkörük-
bennemkevesenéletre szóló
társraistaláltak…

Egyedül,denemmagányosan
Öt éves a Pá rat lan klub
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Mentő-akció f 4. oldal
Az ökumenikus dialógus mérlege f 4. oldal
Fesztiválok Közös Pontja f 6. oldal
Jézus beköltözött a naplómba f 7. oldal
Reagan – tegnap és ma f 10. oldal
Profán ima f 11. oldal

„Az ige hir de tő fel ada ta, hogy úgy hir des se
Krisz tust az em be rek nek, hogy tud ja nak
ve le mit kez de ni. Nem ke ve sebb re és nem
más ra van szük sé gük.”

Mit (vagy inkább: kit) prédikálunk?
f 3. oldal

„Nincs olyan ki csiny össze fo gás,
amely től az egy ház és a nem zet
ne vál na erő seb bé.”

Berzsenyi családi világtalálkozó 
a Berzsenyi-líceumban

f 3. oldal

„A fo tó Egyip tom fő vá ro sá ban, Ka i ró ban ké szült, az
ot ta ni kopt ke resz tény szé kes egy ház előtt. A szél ső -
sé ges sza la fita musz li mok a temp lom előtt a ke resz -
té nyek pusz tu lá sá ért imád koz nak.”

Ez + az
f 5. oldal
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g Kecz kó Szil via

Az idei ta va szon nem az áp ri lis, ha -
nem a má jus volt kü lö nö sen sze szé -
lyes idő já rá sú. Hi szen volt részünk
ko ra ta vaszt idé ző hi degben, majd
ká ni ku lában, erős szélben, és volt
jócs kán hir te len ér ke ző nyá ri zá por -
ban, zi va tarban. Mint ahogy a hó -
nap utol só szom bat ján, a gyü le ke -
ze ti ki rán du lás nap ján is… 
Kö zel  öt ve nen  in dul tunk  út nak

Ócsá ra a kel le mes me leg ben, bár az
elő re jel zés  sej te tett  né mi  za vart  a
szép idő ben. Ki sebb cso da volt, amit
az nap  át él tünk,  vagy  mond hat juk
azt, Is ten ál dá sa na pun kon. 
Annyi  tör tént  csu pán,  hogy  az

egész na pos sza bad té ri prog ra munk
kö ze pén be ül tünk egy kel le mes ven -
dég lő be, s mi kor min den ki ké nyel me -
sen el he lyez ked ve ka na laz ni kezd te a
le vest, le sza kadt az ég… majd ami kor
egy órá val ké sőbb a ki já rat nál vá sá rolt
fa gyit nya lo gat tuk, új ból tel jes erő vel
ra gyo gott a nap. Öröm mel ad tunk há -
lát ezért a nyolc száz éves temp lom fa -
lai közt a ha za in du lás előtt. 

Édes apám  mond ja  min dig  (mé -
hész ként): „Az em ber min dent meg -
te het, de az idő já rást nem irá nyít hat -
ja!” Sok eset ben be fo lyá sol ja, meg ha -
tá roz za  pi he né sün ket, sza bad sá gun -
kat az idő já rás. Az em lí tett ócsai ki rán -
du lás is ilyen volt, de meg győ ző dé sem,
hogy a lé nyeg még sem ezen van. Nya -
ral tunk úgy is csa lá dunk kal, hogy a hét
nap ból öt na pig esett, még is ki pi hen -
ten, fel töl tőd ve tér tünk ha za. 
A hang súly  te hát azon van, hogy

minden nek Is ten től ren delt ide je van,
így a pi he nés nek is, ami kor nem dol -
go zunk, nem vá la szo lunk a le ve lek re,
s ta lán még a mo bil te le fo nun kat sem
kap csol juk  be.  Időt  for dí tunk  ma -
gunk ra, tes ti-lel ki ki kap cso ló dá sunk -
ra,  több  időt  töl tünk  csa lá dunk kal,
olyas mi ket te szünk, amiket a mun ka,
a hét köz na pok ide jén so sem.
Fel fi gye lünk  egy  kü lön le ges  ma -

dár dal ra, órá kig el néz zük a hor gá szo -
kat a par ton, vagy mi ma gunk pe cá -
zunk. El ol vas suk a ta valy nyá ron meg -
kez dett  re gényt,  tár sas já té ko zunk,
már ebéd után meg iszunk egy po hár
bort, las san já runk, mert sé tá lunk. A

pá runk kal, a gyer me künk kel, a ba rá -
tunk kal, egye dül. 
S mind eköz ben tud juk, va la ki el ter -

vez te, el gon dol ta azt, hogy így jó az
em ber nek. Va la ki meg al kot ta a he te -
dik na pot, s pél dát ad va azon meg pi -
hent. Meg tar ta ni, meg szen tel ni pa ran -
csol ta a pi he nő na pot, s ez je len ti azt,
hogy Is ten sza vá ra fi gye lünk, és je len ti
azt is, hogy tes tün ket, szel le mün ket pi -
hen ni, fel fris sül ni en ged jük.
Előt tünk a most még hosszú nak tű -

nő nyár. A leg töb ben ilyen kor töl tik
sza bad sá gu kat – ott hon vagy kö zel re-
tá vol ra  el utaz va.  Ne  fe led kez zünk
meg  ar ról,  en nek  ren delt  ide je  van,
szük sé günk van rá, de ne fe led kez zünk
meg  ar ról  sem,  hogy  Is ten nek  ad -
junk há lát ne csu pán a szép idő ért, de
min den aján dé ká ért: min de nekelőtt
Lel ké ért, mely ál tal őben ne le het bi zo -
dal munk. Éle tün kért, hi tün kért, sze -
ret te in kért, mun kán kért, pi he né sün -
kért. Ámen.

A szer ző evan gé li kus lel kész, áhí ta ta a
bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet Égigérő
című hír le ve le szá má ra író dott

Pihenésrerendeltidő
„Minden nek meg sza bott ide je van, meg van az ide je 

min den do log nak az ég alatt” (Préd 3,1)

g Lász ló Je nő Csa ba

Hi á ba ta nul tam meg in du lás előtt –
mű sza ki  anal fa bé ta  lé tem re  –  az
im busz kulcs hasz ná la tát, bi cik lis ki -
rán du lá som kö ze pén már ez a szer -
szám sem se gí tett. A kor má nyo mat
rög zí tő csa var meg ko pott, csak for -
gott ben ne a kulcs,  fé lő volt, hogy
bal eset ve szé lyes hely zet be ke rü lök.
A veszp ré mi To u rin form-iro dá ban
ka pott cí men fel ke res tem hát a vá -
ros egyik ke rék pár üz le tét. 
A pult mö gött ál ló hölgy ked ve sen

el be szél ge tett  velem,  amíg  há tul  a
szer viz ben mun ka tár sai ki ope rál ták
bi cik lim ből  a  rossz  csa vart.  Fél ve
gon dol tam  be le,  hogy  va jon  hány
gom bóc fa gyi árát ké rik el tő lem az új
csa va rért a meg le he tő sen drá gá nak tű -
nő üz let ben. Ne gyed  óra múl va vissza -
kap tam  a  drót sza ma rat,  majd  egy
öröm te li „Kö szö nöm” után fel tet tem
a kér dést: mennyit fi ze tek? „Ennyit”
– mo soly gott a lány, majd kér dő pil -
lan tá som ra  vá la szul  hoz zá tet te:
„Annyit,  hogy  kö szö nöm.  És  érezd
ma gad jól ná lunk, Veszp rém ben!”
Egy csa var ára: nem sok, bár biz -

to san tu cat já val akad tak vol na sze -
re lők,  akik  meg lát ják  ben nem  a
meg ijedt tu ris tát, aki min den pénzt
meg ad na azért, hogy is mét bi cik li -
jé re pat tan has son. Itt azon ban aján -
dék ba kap tam a csa vart, a mun kát és
még egy mo solyt is mel lé. 
Vá ro si szin ten per sze pénz ben is

jö ve del me zett  a  hölgy  ked ves sé ge:
egy ön ki szol gá ló ét te rem ben az ese -
tet dup la adag ba rac kos gom bóc cal
ün ne pel tem meg, majd meg néz tem
két  temp lo mot,  egy mú ze u mot,  és
még egy sze let cso ki  tor tát is et tem az
egyik cuk rász dá ban. Rá adá sul az út
után ba rá ta im nak mond tam, most
pe dig  több  ezer  ol va só val  osz tom
meg:  Veszp rém  ba rát sá gos  vá ros.
Még is  úgy  gon do lom,  a  lány  nem
vég zett költ ség-ha szon elem zést az
aján dé ko zás  előtt,  „csak”  ad ta  azt,
ami vel meg könnyít het te az ide gen pi -
he né sét.
Né ha ezt a „csa var nyi ked ves sé get”

hi á nyo lom ma gunk ból,  ke resz tény
em be rek ből is. Időn két mint ha el fe -
lej te nénk: az zal, hogy – jel ké pe sen
vagy akár tény le ge sen is – mel lünk -
re tűz tük a ke resz tet vagy a Lu ther-
ró zsát,  Jé zus  Krisz tus nak  és  az  ő
ügyé nek mun ka tár sai let tünk. Rá adá -
sul a kö rü löt tünk élők vi szony la tá ban

„mi va gyunk az egy ház”, a me nedzs -
ment  di va tos  ki fe je zé sé vel  él ve  az
úgy ne ve zett front sze mély zet.
Hány szor  elő for dult  már,  hogy

nem tud tuk azt a ked ves sé get, be fo -
ga dó kész sé get ta nú sí ta ni, amely az
egy ház hoz for du ló kat meg il le ti! 
Gyak ran nem tud juk a Krisz tus ke -

reszt jé ből ára dó sze re te tet to vább ad -
ni, a Meg vál tó kar ja i hoz ha son ló an
ke zün ket kel lő szé les sé gű re ki tár ni.
Pe dig az egy ház „mar ke ting mun ká -
sai” mi ma gunk va gyunk.
Ke rék pá ros  ki rán du lá som  előtt

egy há zunk in ter ne tes le ve le ző lis tá -
ján azt kér tem, a Ba la ton kör nyé kén
élők te gyék köz zé nyá ri is ten tisz te le ti
idő pont ja i kat,  hogy  a  ma gam hoz
ha son ló  nya ra lók  a  ká ni ku lá ban  a
fris sí tő élő víz zel is táp lál koz has sa -
nak. Csak re mél ni tu dom, hogy csu -
pán azért nem ér ke zett egyet len (!)
idő pont sem, mert a ma gyar ten ger
part já ról sen ki sem tag ja az in ter ne -
tes kö zös ség nek… Pe dig a be fo ga dás
a lát ha tó vá vá lás sal kez dőd ne.
Ta lál koz ni  gyü le ke ze tek kel,  ahol

egy-egy es kü vő vagy gyász is ten tisz -
te let után nem azt a kér dést te szik fel
a  gyü le ke zet  tag jai,  hogy  va ló ban
tud tak-e szív ből örül ni az örü lők kel,
sír ni  a  sí rók kal,  ha nem  azt,  hogy
hány fo rin tot dob tak az ide ge nek a
temp lo mi  per sely be.  Sok  eset ben
pe dig  meg kö ve sült  szo ká sa ink kal,
tra dí ci ó ink kal  vagy  ép pen  li tur gi -
ánk kal  en ged jük  le  a  so rom pót  az
egy ház és a ven dég kö zött. 
Gyü le ke ze tünk nyár es ti misszi ós

prog ram ján  ta valy  kis sé ma gam  is
meg üt köz ve te kin tet tem ar ra az igen
ak tív gyü le ke ze ti ta gunk ra, aki az is -
ten tisz te le ten – ige ol va sás alatt is –
ás vány vi zes üveg ből kí nált hű sí tőt a
pad so rok ban ál lók nak. Mi re más nap
az egyik vi lá gi in ter ne tes hír lap tu dó -
sí tó ja ki emel te: a temp lom ban ta pin -
ta ni le he tett a sze re te tet, amely nem
en ged te,  hogy  a  hő ség ben  bár ki
rosszul le gyen ige hall ga tás köz ben. 
Lám-lám, mi re ké pes egy csa var

vagy ép pen egy korty hi deg ás vány -
víz! A sa ma ri tá nu si sze re tet és a be -
fo ga dó kö zös ség va la hol  itt kez dő -
dik…
Nyár van, a hő ség és a fel újí tá sok

idő sza ka. Pün kösd után né hány hét -
tel,  hó nap pal  ide je  len ne meg húz -
nunk, ki cse rél nünk a meg la zult csa -
va ro kat és fris sí tő vi zet kí nál nunk a
szom ja zók nak – a sze re tet és Lé lek
ere jé vel.

Csa va ros tör té net

f Folytatás az 5. oldalon
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„Mert aki nek van, an nak ada tik, de
aki nek nincs, at tól az is el vé te tik, ami -
ről azt gon dol ja, hogy az övé.” Jé zus nak
ezt  a  ki je len té sét Má té-ef fek tus ként
tart ják szá mon, mi vel Mt 25,29-ben is
el hang zik,  a  ta len tu mok ról  szó ló
pél dá zat  vé gén.  Ez  ar ra  utal,  hogy
össze füg gés van a Lu kács ál tal idé zett,
má ra ki je lölt jé zu si be széd és a Má -
té ál tal kö zölt ta len tu mos pél dá zat
kö zött. A ka pocs nem más, mint a
misszió.

„Aki lám pást gyújt, nem ta kar ja le
edénnyel, ágy alá sem rej ti, ha nem a
lám pa tar tó ra te szi, hogy akik be -
men nek, lás sák a vi lá gos sá got” – Jé -
zus nak a mag ve tő pél dá za tá hoz fű -
zött sza vai a misszi ó ra utal nak. Aki -
nél jó föld be hul lott az ige mag ja, az
fény for rás sá  vá lik,  és  fé nye  kö ré
gyűl nek az em be rek. Mi u tán hit tel el -
fo gad ta az üd vös ség aján dé kát, so ka -
kat von zott az Is ten or szá gá nak fény -
kö ré be, így jó tel je sít ményt nyúj tott
a misszi ó ban.
A Má té 25-ben ol vas ha tó pél dá zat -

ban  a  tíz ta len tu mos  szol ga  azért
kap ja meg az egy ta len tu mos tól el vett
pénzt, mert ő jó ered ménnyel for gat -
ta  és  meg két sze rez te  azt  az  ötöt,
ame lyet ura rá bí zott. Jó mun kát vég -
zett ura ja vá ra, aki a pél dá zat ban Is -
ten or szá gát jel ké pe zi. Más szó val a
tíz ta len tu mos szol ga is jól tel je sí tett
a misszi ó ban.
Ha a misszi ó tól el vá laszt va ér tel -

mez zük a két jé zu si be szé det, ak kor
óha tat la nul zsák ut cá ba fut a gon dol -
ko dá sunk, és oda ju tunk, hogy Jé zus
cse le ke de te ink től, tel je sít mé nyünk -
től te szi füg gő vé az üd vös sé gün ket.
Ez pe dig nyil ván va ló an szö ges el len -
tét ben áll Jé zus nak azok kal a ki je len -
té se i vel, ame lyek el uta sí ta nak min den
em be ri tel je sít ményt. Nem is szól va
Jé zus nak a gaz dag if jú tör té ne te vé -

gén,  a  két ség be esett  ta nít vá nyok
„Ak kor ki üd vö zül het?” kér dé sé re
adott ka te go ri kus vá la szá ról: „Em be -
rek nél ez le he tet len, de Is ten nél min -
den le het sé ges.” (Mt 19,26) 
A  ma gunk  üd vös sé gé ért  te hát

nem te he tünk sem mit. Min den er -
re  irá nyu ló  cse le ke de tünk  olyan,
mint az egy ta len tu mos szol ga föld -
be ásott ta len tu ma: a vé gén el ve szik
tő lünk,  amit  már  a  ma gun ké nak
tud tunk. 
Má sok üd vös sé gé ért vi szont na -

gyon is so kat te he tünk. Aki nek sok
ada tott, aki nél jó ta laj ba hul lott az
ige mag ja, az – mint a lám pa tar tó -
ra  he lye zett  lám pás  –  vi lá gí ta ni
fog. És mi ként a lám pás nem a ma -
ga ja vát szol gál ja fé nyé vel, sőt mi -
köz ben vi lá gít, ön ma gát emész ti fel
(itt az ér tel me a ke reszt Jé zu sért va -
ló na pon kén ti fel vé te lé nek!), úgy Jé -
zus hi te les  ta nít vá nya  is  ön ma gát
fel emészt ve min dent meg tesz azért,
hogy  mi nél  több  em ber tár sá hoz
jut tas sa el az evan gé li um vi lá gos sá -
gát, és így mi nél több em bert nyer -
jen meg Is ten or szá gá nak, az üd vös -
ség nek. 
Bol dog, aki ezt meg ér ti, mert az

íté let nap ján sen ki től sem azt fog ják
kér dez ni: „Mit tet tél a ma gad üd vös -
sé gért?”, ha nem ar ra a kér dés re kell
majd  fe lel nünk,  hogy  mit  tet tünk
má sok, de min de nek előtt a ránk bí -
zot tak üd vös sé ge ér de ké ben. Ar ról
kell  el szá mol nunk,  hogy  mi lyen
misszi o ná ri u sok  vol tunk,  mi lyen
ered ménnyel ter jesz tet tük Is ten or -
szá gá nak  vi lá gos sá gát  sza vunk kal
és éle tünk kel. Az üd vö zü lők kö zül
há nyan kö szön het ték a ve lünk va ló
ta lál ko zás nak, hogy Jé zus hoz ta lál -
tak, hogy hit re ju tot tak, hogy Is ten
el len sé ge i ből Is ten meg vál tott gyer -
me ke i vé let tek.

Nem mint ha mi a misszi ó ban va -
ló fá ra do zá sunk kal bár mit is hoz zá -
te het nénk  Jé zus  örök  ér vé nyű  és
örök ér té kű ál do za tá hoz, meg vál tó
ha lá lá hoz.  De  so kat  te he tünk  (és
éppoly so kat mu laszt ha tunk) ab ban
a kül de té sünk ben, amely ar ra szól,
hogy  Krisz tus  meg vál tó  ál do za tá -
nak ta nú ja ként má so kat is lé lek ben
a Gol go ta  ke reszt je  alá  ve zes sünk,
hogy  ha  ott meg ada tik  ne kik  (ami
em ber nek  le he tet len,  de  Is ten nek
le het sé ges!), hogy meg nyis sák szí vü -
ket Is ten sze re te té nek cso dá ja előtt,
ak kor meg tér je nek, meg me ne kül je -
nek, üd vö zül je nek. 

A misszió te hát nem dí szí tő hab az
egy ház éle té nek tor tá ján! A misszió
az egy ház lé té nek cél ja és ér tel me. A
misszió nem egyes er re ki je lölt sze -
mé lyek fel ada ta az egy ház ban, ha nem
az egy ház min den tag ja misszi o ná ri -
us kell hogy le gyen! Mert enél kül az
egy ház vé ka alá rej tett, ágy alá he lye -
zett lám pás, amely nek lé te cél ta lan és
ér tel met len. Az egy ház nem le het az
egy ta len tu mos  szol gák  egye sü le te,
akik hi tü ket csak egy más kö zött vall -
ják meg  és  ápol ják. Az  ilyen hit –
pont ami kor a leg na gyobb szük ség
len ne rá – el vész, sem mi vé lesz. 
A hi tü ket ma gán ügy nek te kin tő,

hi tü ket  „be fe lé  meg élő”  ke resz té -
nyek az íté let nap ján üres kéz zel fog -
nak áll ni  az örök Bí ró előtt. Nem
azért,  mert  nem  tet tek  sem mit  a
ma guk üd vös sé gé ért, ha nem mert
má sok üd vös sé gé ért mu lasz tot ták el
meg ten ni mind azt, ami re ta len tu -

muk mér té ke  sze rint  le he tő sé gük
volt. Ezért még azt is el ve szik tő lük,
ami ről  ok kal  vagy  ok  nél kül  azt
hit ték, hogy a ma guk üd vös sé gé re
tet ték. 
Mert a Má té-ef fek tus – még ha

egy ko ri pénz ér mék ről, ta len tu mok -
ról van is ben ne szó – nem a pénz
áram lá sá nak tör vé nyét akar ja le ír -
ni. Nem ar ról szól, hogy a pénz min -
dig  oda  megy,  ahol  már  van,  és
ahol nincs, on nan még az a ke vés is
el fo lyik, ami ott volt. A Má té-ef fek -
tus va ló di ér tel me az, hogy aki a hi -
te  ál tal  el nyert  üd vös sé get  zsák -
mány nak  te kin ti,  és  csak  a  hi te
meg őr zé sé re for dít gon dot, az vé gül
mind a hi tét, mind az üd vös sé gét el
fog ja ve szí te ni. 
Az ilyen em ber re min de nek előtt

az a jel lem ző, hogy a hí vők kö zös sé -
gén  kí vül  ál lók ra  el len ség ként  te -
kint.  Szün te le nül  bí rál ja  és  el íté li
őket bű ne i kért és hi tet len sé gü kért.
Elő re  örül,  hogy  az  üd vös ség ben
nem kell osz toz nia ezek kel a „po kol -
faj za tok kal”. Az ilyen be fe lé for du ló
ke resz té nyek azok, akik a Má té-ef fek -
tus ér tel mé ben vé gül min dent el ve -
szí te nek. Azt is el ve szik tő lük, amit
ma gu ké nak  tud tak:  itt  a  föl dön  az
egy há zat, a temp lo mot, a gyü le ke ze -
tet, az örök ké va ló ság ban pe dig az üd -
vös sé get. 
Akik  vi szont  há lá val  fo gad ják  a

min den ér de mük és tel je sít mé nyük
nél kül, ke gye lem ből aján dék ba ka pott
üd vös ség ígé re tét, és egész éle tük ben
min den ere jük kel azon fá ra doz nak,
hogy a rá juk bí zott lel ki kin cset mi -
nél több em ber rel meg osszák, azok
a vég ső íté let nap ján az ad dig csak
hit ben bir to kolt örök sé gük be lép het -
nek, sőt (hab a tor tán) még ju ta lom -
ra is szá mít hat nak.
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Mennyei Atyánk! Há lás szív vel mon -
dunk kö szö ne tet mind azért a sok jó -
ért és sze re te tért, amellyel a mö göt -
tünk ál ló hé ten is el hal moz tál min ket.
Tud juk, hogy ér dem te le nül árasz tod
ránk ke gyel me det, még is jó sá god ban
bíz va visszük ma is eléd ké ré se in ket.
Add, hogy a lám pa tar tó ban vi lá gí -

tó fény for rás ként mél tón kép vi sel hes -
sük ügye det, és ez zel a fénnyel mi nél
több em ber nek mu tas suk a hoz zád
ve ze tő utat. Ne en gedd, hogy a tő led
ka pott ta len tu ma in kat el rejt sük, vagy
csak a ma gunk hasz nát ke res ve hasz -
nál juk fel. Em lé kez tess ben nün ket:
min dent  tő led kap tunk, a ma gunk
ere jé ből sem mi re sem jut nánk.
Urunk,  Szent lel ked  ere jé vel  se -

gíts  ben nün ket,  hogy  min den na pi
dol ga ink ban min dig az őszin te ség és
az  egye nes ség  ve zé rel jen.  Hi szen
nincs olyan rej tett do log, amely nap -
vi lág ra ne ke rül ne, és nincs olyan ti -
tok,  amely  ki  ne  tu dód na.  Se gíts,
hogy  gyer me ke id ként  el len áll has -
sunk a kí sér tő be fo lyá sá nak.
Sze re tő gon dos ko dá sod ban bíz va

ké rünk  min den na pi  ke nye rün kért.
Te légy a be ta ka rí tá si mun ká kat vég -
zők kel. Adj mér ték le tes sé get azok nak,
akik nek az asz ta lá ra bő ven jut éle lem,
és  in dítsd  kö nyö rü le tes ség re  őket
azok  irá nyá ban, akik szű köl köd nek.
Szün te le nül em lé kez tess min ket: egy -
más ra bíz tál ben nün ket e föl di élet ben.
Ké rünk, légy az örü lők kel, akik nek

az éle te jó irány ban ha lad, akik min -
den nap ja ik ban ál dá sa i dat ta pasz tal hat -
ják. Em lé kez tesd őket a há la sza vá ra.
Ké rünk azo kért, akik úgy ér zik, az

őket érő pró ba té te lek sú lyos te her ként
ne he zed nek vál la ik ra. Te állj mel let -
tük, hor dozd te nye red ben őket, hogy
fel is mer jék: a te se gít sé ged del, ben ned
bíz va még a leg mé lyebb gö dör ből is
fel le het ér ni a hegy csúcs ra. Add ne -
kik böl cses sé ge det, hogy a ne héz sé -
gek ben rej lő aján dé ko kat is fel is mer -
jék, és lá za dás he lyett há lás szív vel di -
cső ít sék szent ne ved.
Eléd visszük a ma gá nyos szí vű e ket,

öz ve gye ket és ár vá kat. Te légy párt -
fo gó juk,  és  ki für kész he tet len  esz -
kö ze id se gít sé gé vel te küldj hoz zá juk
vi gasz ta ló  tár sa kat.  Gyó gyí tó  ke -
gyel med del te erő sítsd a be te ge ket.
Te adj bá to rí tó re mény sé get a hal -
dok lók nak, akik  föl di éle tük vé gén
jár va ha ma ro san szem től szem ben
áll nak majd ve led.
Ké rünk, add, hogy mind annyi unk

éle tét és e vi lág ból va ló el me ne te lét a
te fi ad, Jé zus Krisz tus meg vál tá sá nak
örö me jár ja át. Ámen.

Oratio
œcumenica

A sír kő ál lí tás va ló já ban – a ki vé te le -
ket le szá mít va, az ese tek több sé gé ben
–  csa lá di  áhí tat.  Rit kán  szok ták
na gyobb  gyü le ke zet  je len lé té ben
tar ta ni, in kább a köz vet len hoz zá tar -
to zók jön nek el, hogy em lé ket ál lít sa -
nak ko ráb ban el tá vo zott sze ret tük nek,
és ez zel le zár ják a gyász idő sza kot, a
vesz te ség fel dol go zá sá nak fon tos fá -
zi sát.
A Prőh le-féle Agen dá ban, ép pen

úgy, mint a Li tur gi kus könyv má so -
dik kö te té ben, ezért nem ke rült a sír -
kő ava tás na gyobb li tur gi kus ke ret be,
ha nem  egy sze rű  áhí tat for ma  ma -
radt.  Ezt  az  egy sze rű  for mát  kell
kö zö sen  meg töl te nie  a  lel kész nek
és a hoz zá tar to zók nak. Az áhí tat for -
ma le he tő sé get ad a li tur gia egész sé -
ges  és  szük sé ges  ob jek ti vi tá sá val
szem ben egy sok kal sze mé lye sebb ta -
lál ko zás ra,  együtt lét re,  amely nek
ere je az al ka lom ben ső sé ges vol tá ban
(is) rej lik. 
Ter mé sze te sen  az  evan gé li um  a

ma ga ob jek ti vi tá sá ban meg kell, hogy
szó lal jon, de az „áhí tatli tur gia” na -
gyobb  moz gás te ret  ad  a  pász to ri
meg nyil vá nu lás ra. En nek el le né re a
Li tur gi kus könyvmá so dik kö te te le -

he tő sé get ad ar ra, hogy ezen az al kal -
mon a fun gens lel kész át ve gyen ré -
sze ket, imád sá go kat, for mu lá kat a te -
me tés vagy a gyász is ten tisz te let rend -
jé ből. Ter mé sze tes, hogy több át fe -
dés van a zsol tár hasz ná la tok vagy az
imád sá gok kö zött.
Kü lö nö sen is fon tos, le le mé nyes -

sé get igény lő fel adat a lel kész szá má -
ra, hogy a csa lád ból, hoz zá tar to zók -
ból gyü le ke ze tet for mál jon. En nek
ter mé sze te sen a leg egy sze rűbb esz -
kö ze az éne kel te tés és az eset le ges
kö zös imád ság, eh hez azon ban jól
elő  kell  ké szí te ni  az  al kal mat. Ma
már nem szá mol ha tunk az zal, hogy
a je len le vők kí vül ről tud ják az éne -
ke ket. Sőt az ese tek je len tős ré szé -
ben éle tük ben ott ta lál koz nak elő ször
az ének kel, s nem egy szer csu pán ar -
ra  kér het jük  őket,  hogy  az  ének
alatt fi gyel jék (és ve lünk imád koz zák)
an nak szö ve gét. Egy előre nyom ta -
tott ének lap azon ban misszi ói kül de -
tést is be tölt het, ha a je len lé vők az
ese mény után ma guk kal vi szik, ne -
tán ott hon új ra kéz be ve szik.
Az egész al ka lom alap hang ját ad -

ja meg a zsol tár ol va sás. A 90. zsol -
tár  egy  mon da ta  hang zik  ke ret -

versként, és a 39. zsol tár két vers sza -
ka  ad ja  a  zsol tár  tör zsét.  Az  ősi
bib li ai imád ság ar ra biz tat a te me -
tő ben, a ha lál bi ro dal má ban, hogy
egye dül Is ten be ves sük re mény sé -
gün ket.
A sír kő fel ál lí tá sa is az evan gé li -

um hall ga tás és -hir de tés al kal ma. Az
em lé ke zés pil la na ta i ban nem csu pán
el hunyt  sze ret tünk re  gon do lunk,
ha nem Krisz tus ra, aki ér tünk meg -
halt és el te met te tett, de har mad na -
pon  fel tá madt.  A  kol lek ta  imád -
ság ban  azért  kö nyör günk,  hogy
együtt lás suk az éle tet és a ha lált, de
mind a ket tőt Krisz tus fel tá ma dá sá -
nak  fé nyé ben  és  az  örök  élet  re -
mény sé gé vel: „Add ne künk Szent lel -
ke det, hogy hit tel kö ves sük őt éle -
tünk ben, és örök élet re tá mad junk
fel a ha lál ból őál ta la, aki ve led és a
Szent lé lek kel Is ten, él és ural ko dik
örök kön-örök ké. Ámen.”
A  hit val lás  el mon dá sa  a  sír kő

fel ál lí tá sa kor ugyan úgy szer ves ré -
sze az áhí tat nak, mint a te me té si is -
ten tisz te let nek. Jó, ha a fent em lí -
tett ének la pon a hit val lás szö ve gét
is meg ta lál ják a je len lé vők. Ter vez -
zük a Li tur gi kus könyv e má so dik
kö te té nek  meg je le né sé vel  pár hu -
za mo san ilyen szó ró la pok köz re adá -
sát, ame lye ket a lel kész – az in ter -
net ről le tölt ve, a konk rét hely zet re
al kal maz va – igény sze rint tud sok -
szo rosítani.
A szer tar tás egyik leg fon to sabb ré -

sze a sír kő meg ál dá sa. Az ál dó mon -

dat is gaz dag tar ta lom mal se gí ti a sír -
kő kö rül ál ló kat az evan gé li u mi gon -
dol ko dás ra, a he lyes ma ga tar tás ra:
„Is ten ol tal má ba ajánl juk N. N. test -
vé rün ket és sír em lé két az Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben.  Is ten örök ke -
gyel me le gyen el hunyt test vé rünk kel,
ál dott em lé két pe dig őriz ze az em be -
ri  há la  je le.  Fi gyel mez tes sen  ez  a
sír em lék  a  mu lan dó  vi lág ban  az
örök ké va ló ság ra,  és  hir des se  ne -
künk,  hogy  az  Úr  Jé zus  Krisz tus
győ zött a ha lá lon ke reszt je és fel tá -
ma dá sa ál tal.”
Az  elő re ment  egy ko ri  úti tár -

sunk nak adunk tisz te le tet, ami kor
az em be ri élet nél hosszabb idő tar -
ta mú em lék mű vet ál lí tunk. De a sír -
kö vek is el por lad nak, az em lé ke zés
is el apad, mi még sem csak a múlt -
ba te kint he tünk. Is mer jük azt, aki
örök, és aki örök élet re hív min ket.
Őmi at ta néz he tünk túl „sí ron, éj je -
len”,  de  nem  fe led ve  a  szer tar tást
kez dő  zsol tár  in té sét:  „Ta níts úgy
szám lál ni nap ja in kat, hogy bölcs
szív hez jus sunk!” (Zsolt 90,12) Az,
akit sze ret tünk, már nincs itt, por -
la dó föl di ma rad vá nya i ra pe dig ha -
ma ro san az vár, ami min den ha lan -
dó ra:  por ból  vé te tett,  és  tel je sen
por rá lesz. Nem azt a he lyet je löl -
jük meg, ahol ő van, hi szen mi Is -
ten  sze re te té ben  el rejt ve  tud juk
sze ret te in ket.  Az  em lé ke zés  kö ve
er re em lé kez tes sen.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Kőleszavánkosom?
A sír kő ava tás szol gá la tá nak rend je

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„…ró lunk,  né me tek ről  más  or szá -
gok ban nem is tud nak sem mit, és az
egész vi lág né met bes ti ák nak ne vez
min ket,  akik  egye bet  sem  tud nak,
csak ha da koz ni és fal ni meg in ni. De
a gö rö gök és la ti nok, sőt a hé be rek is
oly szor gal ma to san je gyez ték fel a ma -
guk dol ga it, hogy ha ná luk asszony
vagy gyer mek mű velt is vagy mon dott
va la mi kü lö nös dol got, azt az egész vi -
lág ol vas hat ja és tud hat ja. De hát mi,
né me tek még min dig  né me tek  va -
gyunk, és né me tek aka runk ma rad ni.”

d� Luther Márton:
Ke resz tyén is ko lák ál lí tá sa 

s fenn tar tá sa ügyé ben
(Masznyik Endre for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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metőiistentiszteletliturgiájaután–asírkőavatásrendjétmutatjuk
be.Tesszükeztabbanareménységben,hogyminéltöbbenélnekmajd
azemlékezésnekezzelaimádságoslehetőségével,alelkészekpedig
igazilelkipásztorilehetőségetlátnakazalkalomban.
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Há rom éve meg ke re sett az in ter ne -
ten Ber zse nyi Gyu ri – dr. Ber zse nyi
György nyu gal ma zott ma te ma ti kus –
az ame ri kai Den ver ből. Kez det ben
föl me rült ben nem, hogy szél há mos
ál do za ta va gyok, Gyu ri annyi ra nyi -
tott, csa lá di as ked ves ség gel kö ze le -
dett. Öröm mel új sá gol ta, hogy ro ko -
nok va gyunk, mi vel haj da nán egy bi -
zo nyos  Ber zse nyi Re be ka ré vén  a

Döb ren tei (Döb ren tey) fa mí lia ro kon -
ság ba ke rült a Ber zse nyi ek kel.
Ar ról az egy há zas ber zse nyi Ber -

zse nyi  csa lád ról  be szé lünk,  amely
büsz kén vall ja ma gá é nak Ber zse nyi
Dá ni elt, a köl tőt, s ar ról a Döb ren tei
(Döb ren tey) csa lád ról, amely nek leg -
ne ve ze te sebb tag ja Döb ren tei Gá bor
– a  Ma gyar  Tu do má nyos  Aka dé -
mia el ső tit ká ra – volt. A két ne ves re -
form ko ri if jú ba rát sá gá ról ko ráb ban
is tud tam, a ro ko ni kap cso lat azon -
ban új don sá got je len tett szá mom ra.
Az el múlt két-há rom év le ve le zé -

sei  az tán  sze ren csé sen  el osz lat ták
Ber zse nyi Gyu ri val kap cso la tos ké -
te lye i met, s ma már csak szé gyen lő -
sen mo soly gok az egé szen. Ő meg, ha
ol vas sa e so ro kat, tré fá san meg fe nye -
get,  szin te hal lom:  „Ked ves  ro kon,
más kor, ha már a sze med nek meg a
fü led nek nem hi szel, leg alább a szí -
ved re hall gass!”
Szí vem su gal la tá ra és Gyu ri meg -

hí vá sá ra jú li us el ső szom bat ján fér -
jem mel, Le ven te Pé ter rel kí ván csi an
ér kez tünk a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni -
el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um
ódon épü le té be, hogy ott részt ve -
gyünk a Ber zse nyi csa lád gon do san
meg szer ve zett vi lág ta lál ko zó ján.
Lé lek eme lő be lép ni a nagy ka pun,

ame lyet  jobb ról  Ber zse nyi  Dá ni el,
bal ról Döb ren tei Gá bor em lék táb lá -
ja vi gyáz, em lé kez tet ve az utó kort,
hogy mind két nagy előd en nek az is -
ko lá nak a pad ja it kop tat ta.
Mint egy  száz hat van  csa lád tag

gyűlt össze a ten ge ren in nen ről és túl -

ról. Ré gen lá tott vagy so sem lá tott ro -
ko nok  néz het tek  egy más  ar cá ba.
Könnyek, ka ca jok, kéz fo gá sok, ölel -
ke zé sek. És em lé kek. Kéz ről kéz re járt
az  el ső,  1941-es  csa lá di  ta lál ko zó
cso port ké pe  haj dan  volt  nagy ma -
mák, dé di kék meg örö kí tett mo so lya -
i val. Az egyik te rem ben fo lya ma to -
san ve tí tet te a gép az utób bi, 2005-
ös ta lál ko zó re mek DVD-jét. Ebé dig

vagy har minc ro ko nom mal si ke rült
meg is mer ked nem.
A  lí ce um  dísz ter mé ben,  te rí tett

asz ta lok mel lől hall gat hat tuk Ber zse -
nyi Gyu ri csa lád fa-is -
mer te tő jét.  Mi vel
több mint  tíz mé ter
szé les sé gű e ter je del -
mes fa lom bo za ta, így
ott hon min den ki in -
ter ne ten bön gész he ti
az őt ér dek lő rész le te -
ket. Ver se ket hall gat -
tunk, és so kat be szél -
get tünk.  Mel let tem
Im re ült, aki hat éve,
nyu ga lom ba vo nu lá sa
óta ki zá ró lag csa lád -
ku ta tás sal  fog lal ko -
zik. Meg tud tam, hogy
ép pen  ő  volt,  aki  a
Döb ren tei  (Döb ren -
tey) csa lád dal va ló ro -
kon sá got  föl fe dez te.
Az ebéd del egy ki -

lenc ve ne dik évét be -
töl tött ked ves ro kon
ven dé gelt  meg  ben -
nün ket.  Az  üdí tők,
sü te mé nyek egy má -
sik csa lád aján dé kai vol tak, mint az
al ko hol men tes pezs gő is, amellyel Is -
ten re,  ha zá ra,  csa lád ra  koc cin tot -
tunk. És ott, a dísz te rem ben, jú li us el -
ső  szom bat ján,  po hár ral  a  kéz ben,
száz hat van lel kes to rok zeng te el a
ma gyar him nuszt.
Ké sőbb  sor  ke rül he tett  ar ra  is,

hogy Töl li Ba lázs igaz ga tó meg is mer -

tes sen ben nün ket a lí ce um tör té ne -
té vel, majd ezt kö ve tő en vé gig iz gul -
junk egy jól elő ké szí tett csa lá di ve tél -
ke dőt. 
Mind annyi an érez tük, hogy a nap

gaz dag  prog ram já nak  nem csak  mi
va gyunk ré sze sei, ha nem az elő dök is,
akik ugyan már nem él nek, még is je -
len van nak a moz du la ta ink ban, szo -
ká sa ink ban, él nek a hi tünk ben, ta len -
tu ma ink ban, osz toz nak együtt lé tünk
örö mé ben.  Egy  nagy  csa lád  tag jai,
evan gé li ku sok  és  nem  evan gé li ku -
sok, test vér ként él tük vé gig azo kat az
órá kat, s ha ad dig nem ér tet tük vol -

na, ott meg ér tet tük: az ilyen test vé ri
össze fo gá sok ban rej lik a csa lá dok, a
nem zet sé gek s a nem zet meg ma ra dá -
sá nak egyet len esé lye. Nincs olyan
ki csiny össze fo gás, amely től az egy ház
és a nem zet ne vál na erő seb bé.
Kö szö nöm Ju dit nak szer ve ző mun -

ká ját, And re á nak fá rad ha tat lan sür -
gés-for gá sát,  Im ré nek  csa lád ku ta -
tá sát, Haj ni nak a ve tél ke dőt, Er zsé -
bet né ni nek az ebé det, Gyu ri nak az

ita lo kat, sü te mé nye ket, s hogy ma gá -
ra vál lal ta a mo tor sze re pét, és meg -
ke re sett még en gem is. Kö szö nöm az
Úr nak, hogy vé gig köz tünk volt, és
ve lünk együtt ün ne pelt. Igaz, hogy a
nap vé gén már nem érez tem a lá ba -
mat, de a kö vet ke ző ta lál ko zó ra is fel -
tét le nül el sán ti ká lok!

g Döb ren tey Il di kó

Berzsenyicsaládivilágtalálkozó
aBerzsenyi-líceumban

Készül a csoportkép – féltérden dr. Berzsenyi György, aki saját megfogalmazása
szerint somogyi tájszólással beszéli az angolt és texasi akcentussal a magyart

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

A Ba jor or szág frank te rü le tén fek vő
gyö nyö rű  kis vá rost,  Ro then bur got
ha tal mas  fá i val,  he gyi  pa tak ja i val,
ár nyas  ös vé nye i vel  kö rül ve szi  egy
er dő. Ez az er dő rej ti ma gá ban azt a
gyö nyö rű kas télyt, ame lyet né hány
év ti ze de – megmen t  ve a rom lás tól –
vá sá rolt meg a ba jor egy ház. A kas -
tély ban  pár hu za mo san  zaj la nak  a
leg kü lön bö zőbb ren dez vé nyek. Gyü -
le ke ze ti ta lál ko zók, lek tor tan fo lyam,
egy ház fi- és sek res tyés kép zés mel lett
jú li us 11–13. kö zött itt tar tot ta ren dez -
vé nyét az Is ten tisz te le ti In té zet. 

Hit vi lá gok – élet vi lá gok. Az evan -
gé li um hir de tés di men zi ói – ez volt az
össze fo gó  cí me  az  elő adá sok nak,
ame lyek a fent jel zett „mit pré di ká -
lunk” té ma kö rül kris tá lyo sod tak ki.
Ne ves pro fesszo rok, je les szak em be -
rek  vizsgálták  meg  az  ige hir de tés
tar tal mát fi lo zó fi ai, bib li ai, hit val lá -
si, egy ház tör té ne ti ol dal ról. Az elő -
adók kö zött le he tett a tu dó sí tó, aki a
ma gyar ige hir de tés tar tal má ról, je le -
né ről és jö vő jé ről, az ige hir de tő man -
dá tu má ról szólt. (S ez úton is kö szö -
ni azon kol lé gá i nak se gít sé gét, akik
egy kör kér dés re adott vá lasszal gaz -
da gí tot ták a ké szü lő anya got.)

Dr. Hanns Ker ner pro fesszor, az Is -
ten tisz te le ti In té zet igaz ga tó ja be ve -
ze tő jé ben idéz te Lu thert, aki azt aján -
lot ta és ja va sol ta ta nít vá nya i nak, hogy
az evan gé li um tü zét pré di kál ják: ez a
ke gye sek nek a pa ra di csom, a bű nö -
sök nek a bün te tés, a jók nak a ta ní tás.
Az ige hir de tés mű vé sze te a híd ve rés
mű vé sze te – hang zott el a két és fél
nap alatt több íz ben. Híd ve rés Is ten és
em ber,  em ber  és  em ber,  kul tú ra  és
kul tú ra kö zött. 
A nyi tó elő adást olyan pro fesszor

tar tot ta,  aki  sze mé lyé ben  több fé le
meg kö ze lí tést egye sí tett: or vos ként,
nyel vész ként, tör té nész ként, teo ló -
gus ként és fi lo zó fus ként be szélt az
ige hir de tés ese mé nyé ről. Az őt kö ve -
tő elő adók a leg kü lön bö zőbb ol dal -
ról vi lá gí tot ták meg a té mát: volt, aki
bib li ai,  volt,  aki egy ház tör té ne ti  és
volt, aki hit ta ni, dog ma ti kai vo nat ko -
zá sok ról be szélt. 
A szim pó zi um ide je alatt na gyon

sok fé le  vé le mény  és  meg kö ze lí tés
hang zott el a pré di ká ció tar tal má ról,
több nyi re  el mé le ti  ol dal ról,  de  vi -
szony lag ke vés volt a tény le ges gya kor -
la ti pél da. A ta ní tás be li sok szí nű ség
nem csak  ab ban  mu tat ko zott  meg,
hogy egy re for má tus és egy ka to li kus
ven dég pro fesszor is meg szó lalt, ha -
nem ab ban  is, hogy az  evan gé li kus
egy há zon  be lü li  mar kán san  el té rő
vé le mé nyek is hangot kap tak.
Teo ló gi ai szem pont ból el gon dol -

kod ta tó,  hogy  vi szony lag  ke ve set
be szél tek  Jé zus  Krisz tus ról  ma gá -
ról. Így igen csak kont rasz tos ra si ke -
rült és nem kis vi tát vál tott ki e so -
rok szer ző jé nek elő adá sa, aki szent
egy ügyű ség gel az ige hir de tés Krisz -
tus-köz pon tú sá gá ról  be szélt  ilyen
cím mel: Ugyan az az evan gé li um – jö -
vő ké pes tar ta lom mal.
Az  ige hir de tés  nagy  kér dé se  –

hogy tud ni il lik mit pré di ká lunk – így

módosí tan dó: kit pré di ká lunk? Ami -
kor ugyan is vi gasz ta lást, re mény sé -
get és meg ol dást pré di ká lunk, ak kor
Krisz tus ról be szé lünk. Sőt Krisz tus
ma ga be szél hoz zánk. Az ige hir de tés -
ben, ha az nem ige ma gya rá zat, nem
szent be széd, nem me di tá ció, ha nem
ke resz tény pré di ká ció, ak kor min den
Krisz tus sal függ össze, őhoz zá kap -
cso ló dik. Ő az, aki meg szó lal ta núi ál -
tal,  ő  az,  aki  meg szó lal tat  gyar ló
em be re ket, vál lal va azt, hogy „aki ti -
te ket hall gat, en gem hall gat”.
A  nagy  be szél ge té se ket  ki vál tó

elő adá sok fo lya mán új ra meg új ra ki -
de rült, hogy bár a „mit?” kér dés a té -
mánk, ez egy ál ta lán nem vá laszt ha -
tó el a „ho gyan?” kér désé től. A min -
den ko ri ige hir de tő fel ada ta és fe le lős -
sé ge, hogy az örök igaz sá got, sőt a Jé -
zus Krisz tus ban em ber ré lett igaz sá -
got úgy hir des se, hogy az kö zel ke rül -
hes sen az em be rek hez.
A so kat mon dó anek do ta  sze rint

(hoz zám Ben c ze And rá son ke resz tül
Ko vács Im ré től ju tott el) az el sod ró -
dott ej tő er nyős fenn akad egy fán, és
kér di az ar ra me nő em bert: „Hol va -
gyok?” Mi re az: „A fán.” „Hé, ma ga
lel kész!”  –  mond ja  az  ej tő er nyős.
„Hon nan  tud ja?”  Az  így  vá la szol:
„Mert iga zat mond, de nem tu dok ve -
le mit kez de ni…”
Az ige hir de tő fel ada ta, hogy úgy

hir des se Krisz tust  az  em be rek nek,
hogy  tud ja nak  ve le  mit  kez de ni.
Nem ke ve sebb re és nem más ra van
szük sé gük. A pré di ká ló lel kész szá -
má ra nem kis fel adat, de nagy sze rű
kül de tés ez!
Az ige hir de tés az is ten tisz te let ré -

sze. Min den elő adó ko mo lyan vet te
ezt a  szo ros össze tar to zást, és nem
pró bált a pré di ká ci ó ról ön ál ló egy ség -
ként, az is ten tisz te let től füg get le nül
gon dol kod ni. Az is ten tisz te let egé sze
kell, hogy Krisz tus-ese ménnyé vál jék,
amely ben a hall ha tó és lát ha tó ige je -
len van, és ha té ko nyan for mál ja éle -
tün ket. A li tur gia igéi ke re tet ad nak az
élő evan gé li um nak, a pré di ká ci ó nak.
Az ige hir de tés ma gya ráz za, ér tel me -
zi, meg ala poz za a li tur gia szó be li és
sza vak nél kü li (gesz tu sok ban, csend -
ben, lát vány ban meg je le nő) ele me it.
Az ige hir de tés a li tur gia ré sze, és a li -
tur gia is ige hir de tés.
A szim pó zi u mot zá ró ke rek asz tal-

be szél ge té sen az elő adók té zi se ket fo -
gal maz tak meg. Ezek kö zött hang zott
el a kö vet ke ző is: az is ten tisz te le ten,
az ige hir de tés ben ke ve seb bet kel le -
ne Is tenről be szél ni, és töb bet kel le -
ne en ged ni, elő se gí te ni, hogy  Is ten
ma ga szól jon.Ne ki meg van nak er re
a  sze mé lyi  és  tár gyi  esz kö zei.  Ha
kell, min dent szol gá la tá ba ál lít. Ha
kell, min den őt pré di kál ja. 
Év szá za dok jön nek és men nek, az

ige hir de tés zaj lik. Hasz nál va min den
kor  esz kö ze it,  al kal maz va  sok fé le
mű fajt, csa ta sor ba ál lít va a meg hí -
vott ta núk is te ni ka riz má it, fe lül ről
ka pott fan tá zi á ját és kre a ti vi tá sát, de
so ha sem fe led ve a lé nye get. Krisz -
tust  hir det jük.  A  test té  lett  Igét.
Mert tet szett Is ten nek, hogy a bo -
lond ság nak tű nő Ige-hir de tés üd vö -
zít se a hí vő ket… 

Mitprédikálunk?
(Ta lán in kább kit?)

b Bajortestvéregyházunkegyiklegjelentősebbéslegelevenebbmunkátvég-
zőháttérintézményeaGottesdienstinstitut (IstentiszteletiIntézet).Ki-
emelt–ismertető,tanácsadó,képzésvezető–szerepevan,szakmaianya-
gokatadki,emellettévrőlévremegrendeziaztaszimpóziumot,amely
azistentisztelettelkapcsolatoslegfontosabbalaptémákatdolgozzafel.
Ebbenazévbenazigehirdetésálltaközéppontban.Azelmúltévtize-
dekbenigensokatfoglalkoztak–szerteavilágbanazevangélikusok–
azzalakérdéssel:hogyan prédikáljunk?Amostaniszakmaitalálkozó
ezzelszembena„mit?” kérdésétvetettefel.Mitprédikálunk,miapré-
dikációtartalma?–ezanapirendenlévő,alényegetérintőkérdés.
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A húsz éves ba jor–ma gyar evan gé li kus test vér kap cso lat ról meg em lé ke ző ün -
nep ség el ső kö zös elő ké szí tő ülé sét tar tot ták jú li us 7-én Nürn berg ben. A
ju bi le u mi ta lál ko zót 2012. ok tó ber 12–14-re ter ve zi az elő ké szí tő bi zott ság,
hely szí ne pe dig – Ba la ton föld vár, il let ve Szár szó után – Nürn berg lesz. A
bi zott ság ma gyar és né met tag jai a le en dő prog ra mot ál lí tot ták össze váz -
la to san, va la mint öt le te ket gyűj töt tek a mun ka cso por tok szá má ra.

d EvÉlet-infó

Az el telt  fél év szá zad ered mé nyei
ha tal ma sak. Sok, ed dig el vá lasz tó
kér dés ben  szü le tett  kon szen zus,
szá mos még meg vá la szo lan dó kér -
dést si ke rült azo no sí ta ni. 
Ezen az úton dön tő lé pés volt az

1982-ben  Li má ban  meg fo gal ma -
zott, Ke reszt ség, úr va cso ra, lel ké szi
szol gá lat (Bap tism, Eu cha rist and
Mi nistry – BEM) cí mű do ku men -
tum, amely az em lí tett pro tes táns
egy há zak  kö zös  egy ház lé té nek  új
mi nő sé gét je len tet te. A ka to li ku sok
és  lu the rá nu sok  kö zöt ti  dia ló gu -
sok le he tő vé tet ték 1999-ben a meg -
iga zu lás ról szó ló kö zös nyi lat ko zat
alá írá sát.
Ám  je len tős  kri ti ka  is  ér te  az

egy há zak  egy ség tö rek vé sét.  Töb -
ben két ség be von ják a kon szen zu -
son ala pu ló öku me né ed di gi ered -
mé nye it  és  mód sze rét.  Kér dé ses,
hogy a dia ló gu sok so rán szü le tett
szám ta lan  do ku men tum  vá lasz-e
az  egy ház  egy sé gé nek  kér dé sé re.
Jo gos nak tű nik olyan új utak ke re -
sé sé nek  igé nye,  ame lyek  a  do ku -
men tu mok tól  a  hét köz na pok ban
meg élt  egy ség  fe lé  ve zet nek.  A
stras bour gi  Öku me ni kus  In té zet
negy ven ötö dik öku me ni kus sze mi -
ná ri u má nak elő adói jú ni us 30. és jú -
li us 7. kö zött ilyen kér dé sek re ke res -
tek vá la szo kat.

* * *

Az el ső elő adó, Wal ter Kas per bí bo -
ros – a Ke resz té nyek Egy sé gét Elő se -
gí tő Pá pai Ta nács ko ráb bi el nö ke –
hang sú lyoz ta, hogy az öku me né több
a do ku men tu mok nál – ame lyek csu -
pán  inst ru men tu mok  az  egy ség hez
ve ze tő úton –, és rá mu ta tott az em -
be ri kap cso la tok je len tő sé gé re. Szólt
ar ról, hogy Lu ther Már ton az egész
egy ház  re form ját  akar ta;  a  bí bo ros
szük sé ges nek tart ja, hogy 2017-ben a
ró mai ka to li kus egy ház fo gal maz zon
meg egy olyan do ku men tu mot, amely
a re for má tor mun kás sá gá nak mai je -
len tő sé gét mél tat ja. 
A Do mi nus Jesus do ku men tum -

mal kap cso lat ban Kas per el mond ta:
for má ja nem he lyes, de tar tal mi lag
meg áll ja a he lyét – ér de mes ve le to -
vább fog lal koz ni. Ki tért ar ra, hogy
a mai  em ber  alap kér dé se  nem  az
egy há zat érin ti, ha nem Is ten lé te és
Krisz tus  va ló sá ga  kér dő je le ző dött
meg szá má ra. Ez új hely zet és kö zös
ki hí vás az egy há zak szá má ra. 
Ho gyan tud az egy ház az em be -

rek prob lé má i ra vá la szol ni? – tet te
fel a kér dést Kas per. Új evan gé li zá -
ci ó ra van szük ség, nem „új evan gé -
li um ra”. Vé gül an nak a vé le mé nyé -
nek adott han got, hogy az egy ház
egy sé ge „lel ki le he tő ség”, hi szen Jé -
zus sza va: „hogy mind nyá jan egyek
le gye nek”, imá dás ág volt. A ke resz -
té nyek szá má ra lé te zik egy olyan lát -
ha tat lan lel ki ko los tor, ahol együtt
imád koz hat nak ak kor is, ha egy más -
tól el sza kít va és el té rő kö rül mé nyek
kö zött él nek. Mon dan dó ját a bí bo -
ros az zal zár ta, hogy az egy ház lé té -

vel  kap cso lat ban  nem  a  nagy  szá -
mokon  van  a  hangsúly,  ha nem  a
mi nő ség a dön tő. Bár so kan az öku -
me né fa gyos kor sza ká ról be szél nek,
a ka to li kus egy ház ban nyár van.

Wal ter Kas per elő adá sát Ish ma -
el No ko re fe rá tu ma kö vet te. A Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség volt el nö -
ke el ső ként a re for má tus, a me to dis -
ta  egy há zak  és  a  lu the ra niz mus
kap cso la tát emel te ki, és rá mu ta tott
ar ra, hogy a Le u en ber gi kon kor dia
ér tel mé ben  nin csen  sem mi,  ami
el vá lasz ta ná  egy há za in kat.  Em lí -
tet te az ang li kán–evan gé li kus pár -
be szé det, amely nek so rán a por vooi
do ku men tum ér tel mé ben tel jes kö -
zös ség jött lét re több evan gé li kus és
ang li kán egy ház kö zött. 
Be szé dé ben Ish ma el No ko rend -

kí vü li sze re pet tu laj do ní tott egy há -
za ink dia kó ni ai el kö te le ző dé sé nek,
amely nek az el ső he lyen kell len nie,
hi szen  ez  ko moly  ala pot  je lent  a
szol ga ság új for má i nak meg szün te -
té sé hez. „Az egy ház és a tár sa da lom
va ló di érint ke zé si pont ja a dia kó nia”
– hang sú lyoz ta. Ki emel te, hogy  a
meg iga zu lás ról szó ló kö zös do ku -
men tum nak el ső sor ban az üze ne te
a lé nyeg: ka to li ku sok és evan gé li ku -
sok egy sé ge Jé zus Krisz tus ban. 
Wal ter  Kas per  zá ró mon da ta i ra

vá la szul rá mu ta tott: nem is olyan
rossz az át me net a tél ből a nyár ba,
de kér dés, hogy mi is va ló já ban az
el éren dő cél. Az öku me niz mus gyü -
möl cse  csu pán  az  egy ség  le het?
Vé le mé nye sze rint már ma is van -
nak olyan érett gyü möl csei az egy -
ség tö rek vés nek, ame lyek jó ízű ek: a
köl csö nös meg bo csá tás, az el fo ga -
dás, az együtt cse lek vés.

* * *

Az em lí tett két – és szá mos to váb -
bi – elő adó gon do la ta it And ré Bir -
mer lé, az Öku me ni kus In té zet pro -
fesszo ra fog lal ta össze. Az öku me -
né hely ze te gyö ke re sen meg vál to -
zott  –  ál la pí tot ta  meg  el ső ként.
Míg az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
meg ala ku lá sa kor  egy faj ta  „tár sa -
dal mi  öku me niz mus”  ki bon ta ko -

zá sá nak is ta núi le het tünk (ENSZ,
EU),  ma,  a  ber li ni  fal  le om lá sa,
szep tem ber 11-e és a gaz da sá gi vál -
ság után, egé szen új kö zeg ben él nek
egy há za ink.  Ezt  az  új  kö ze get  az
egy más ra utalt ság  jel lem zi.  Je len -
tős ered mény nek ne vez te, hogy ma
az  evan gé li ku sok,  re for má tu sok,
ang li ká nok  és  me to dis ták  kö zöt ti
tel jes egy ség alap ján ezen fe le ke ze -
tek lel ké szei köl csö nö sen vál lal hat -
nak szol gá la tot egy há za ink ban, akár
pa ró kus lel kész ként is. Meg ál la pí -
tot ta: a ka to li ku sok és az evan gé li -
ku sok kö zött foly ta tott dia ló gu sok
so rán egy há za ink el ér ték az alap ve -
tő  kon szen zust,  ám  a  kér dés  az,
hogy mi ként  foly ta tó dik  to vább a
pár be széd.  A  foly ta tást  egy há za -
ink  kö zös  „po li ti kai  dön té sé nek”
ne vez te. 

Kö vet ke ző  ész re vé te le  a  do ku -
men tu mok ban fel vá zolt egy ség ér vé -
nyes sé gét és kö te le ző vol tát érin tet -
te: mi ként va ló sul nak meg a do ku -
men tu mok köl csö nö sen el fo ga dott
ál lí tá sai az egyes egy há zak ban? Az
öku me né pró ba kö vé nek ne vez te az
egy há zak  egyet ér té sét  eti kai  kér -
dé sek ben, ki emel ve a ho mo sze xu a -
li tás ról foly ta tott he ves vi tá kat. Ér -
zé kel tet ve a prob lé ma sú lyos sá gát az
eti kai  kér dé sek  kon tex tu a li tá sát
hang sú lyoz ta: nem le het egy for ma
elő fel té te lek kel  teo ló gi ai  kér dés  a
me le gek prob lé má ja az isz lám ál tal
erő sen meg ha tá ro zott Tan zá ni á ban
és Skan di ná vi á ban.
Rá mu ta tott ar ra az el kép ze lés re,

amely sze rint az Egy há zak Vi lág ta -
ná csá nak  egy ház zá  kel lett  vol na
fej lőd nie, de ez a terv saj nos meg -
hi ú sult,  és  nem  sok  esély  van  rá,
hogy ekk le zio ló gi ai ala po kon meg -
va ló sul jon. 
Az  öku me né  me to di ká já ban  a

kü lönb ség meg ha tá ro zá sá nak prob -
le ma ti ká ja nyil ván va ló. Mi kor vá -
laszt  el  egy  kü lönb ség?  Hi szen
ugyan az az igaz ság el té rő mó don is
meg fo gal maz ha tó.  Ho gyan  ta lál -
ha tó meg a ha tár az el té rő meg fo -
gal ma zás és a tar tal mi el té rés kö -
zött? 
Bir mer lé az zal fe jez te be össze -

fog la lá sát, hogy je len té keny szem -
pont: va jon Ró ma vagy Kons tan ti -
ná poly  ki  tud ja-e  mon da ni  más
egy há zak ról is, hogy va ló sá gos egy -
há zak. Alap kér dés a ka to li ci tás, az -
az: ki ter jed-e egy egy ház a sa ját ha -
tá ra in túl ra is? 

* * *

A sze mi ná ri u mot kö zös úr va cso rai
is ten tisz te let zár ta, ame lyen ti zen ki -
lenc or szág  ti zen egy  fe le ke ze té nek
kép vi se lői vet tek részt a stras bour gi
Szent Ta más-temp lom ban.

g Dr. Orosz Gá bor Vik tor

Apárbeszédtőlateljesközösségfelé?
Az öku me ni kus dia ló gus mér le ge Stras bourg ban

b Ötvenévvelezelőtt,1961-benmeghatározófordulatotvettazökume-
né.ÚjdelhibenazEgyházakVilágtanácsánakharmadiknagygyűlésénlét-
rejöttazazújalkotmány,amelybenmárszerepeltaSzentháromságra
történőutalás,illetveazelköteleződésazegyházakközöttidialógusok
folytatásamellett.UgyanebbenazévbenhívtaösszeXXIII.Jánospápa
azsinatot.AII.vatikánizsinatfordulópontotjelentettarómaikatoli-
kusegyházésazökumenikusmozgalomviszonyában.Mivelekkormár
azevangélikus,református,anglikánésmetodistaegyházakegymással
párbeszédetfolytattak,arómaikatolikusegyházképviselőinekrészvé-
telévelkialakultakét-éssokoldalú,nemzetiésnemzetközipárbeszé-
dekrendszere,amelymindamainapigtart.Ezentörekvésekcéljaake-
resztényhittartalmánakközösmegfogalmazása,amelyazegyházakegy-
ségénekalapvetőfeltétele.

A Szent Tamás-templom
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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.

H i r d e t é s

Test vé re ink ben
jog gal me rül fel a
kér dés,  hogy  a
men tő au tó vá sár -
lá sa mi lyen kap -
cso lat ban  le het
az ál lam adós ság -
gal.  Egy há zunk
szá mos egyén és kö zös ség kez de mé -
nye zé sé hez  csat la ko zott,  ami kor
egy olyan ál la mi fel adat el vég zé sé -
ben igyek szik anyagi ter he ket át vál -
lal ni,  amely  el ső ren dű  kö zös sé gi
ér dek is.
A men tés szol gá la ta kö zös ügyünk.

En nek egyik leg na gyobb és leg el kö -
te le zet tebb szer ve ze te az Or szá gos
Men tő szol gá lat.  Ha té kony  mű kö -
dé sük höz ko moly szak mai és anya -
gi hát tér szük sé ges. Egy há zunk or szá -
gos pres bi té ri u ma  így  ju tott ar ra a
dön tés re, hogy az igen ne héz hely zet -
ben  lé vő,  ál la mi  fi nan szí ro zás ból
mű kö dő men tő szol gá lat tá mo ga tá sá -
ra ké ri test vé re ink se gít sé gét. 
Az Or szá gos Men tő szol gá lat ve ze -

tő i vel  hét főn,  jú li us  18-án  tár gyal -
tunk,  Csor ba Gá bor osz tály ve ze tő
kol lé gám mal tá jé koz tat va őket egy há -
zunk szán dé ká ról. Tár gya ló part ne re -
ink  meg kö szön ték  nagy vo na lú  fel -
aján lá sun kat,  egy ben  biz to sí tot tak
ben nün ket ar ról, hogy ado má nyun kat
ar ra hasz nál ják majd, ami re szán juk.
Fel ada ta ik el lá tá sá hoz min den se gít -
ség re nagy szük sé gük van, hi szen ha -
tal mas  gép jár mű ál lo má nyuk  fo lya -
ma tos meg újí tá sát a ren del ke zé sük re
ál ló ke ret ből nem tud ják fe dez ni. 
Az  idén  ado má nyoz ni  ter ve zett

ro ham ko csit – egy ép pen le zaj lott
be szer zé sük höz iga zít va – ugyan at -

tól a gyár tó tól fog -
juk  meg ren del ni,
amely  a  töb bi  ro -
ham ko csit is szál -
lít ja.  Ez zel  nem -
csak  a  gép jár mű -
vek,  ha nem  a  fel -
sze re lés te kin te té -

ben is ér vé nye sí te ni tud juk az egy sé -
ges ség va la mennyi elő nyét („flot ta -
ked vez mény”).

Az ál ta lunk vá sá rolt gép ko csin fel -
irat hir de ti majd, hogy a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház ado má nya. 
Ab ban a re mény ben, hogy test vé -

re ink jó szív vel ada koz nak er re a ne -
mes cél ra, szó lít juk meg új ra hí ve in -
ket a to váb bi ado má nyo zás ra, hi szen
egy sza bá lyos ro ham ko csi egész ség -
ügyi ki egé szí tők, élet men tő esz kö zök,
gyógy sze rek nél kül is kö rül be lül hu -
szon öt mil lió fo rint ba ke rül. 
Kí vá nom, hogy ol va só ink nak ne

le gyen rá szük sé gük so sem. Egész -
sé ges,  jó  szív vel  szán ják  ado má -
nya i kat az „evan gé li kus men tő au tó”
meg vá sár lá sá ra,  se gít ve  tár sa dal -
munk rá szo ru ló tag ja it az éle tért ví -
vott,  sok szor  csak  né hány  per cen
mú ló küz de lem ben!
Agyűjtésaz11707024-20478070

számlaszámú,azOTPBanknálve-
zetettszámlánfolyik,ahováazado-
mányokat „Mentőautó” jelzéssel
várják.
(A gyűj tés ről fo lya ma tos tá jé koz -

ta tást ta lál nak a www.evan ge li kus.hu
in ter ne tes cí men egy há zunk hon lap -
ján, idő ről idő re pe dig he ti la punk -
ban, az Evan gé li kus Élet ben.)

g Ká kay Ist ván
or szá gos iro da igaz ga tó

Mentő-akció
b Mintarrólkedvestestvéreinktöbbnyilvánosfórumonisolvashattak
már,országospresbitériumunk2011.április28-ánúgyhatározott,hogy
egyházunkegyénimódonjárulhozzáazállamadósságitehercsökken-
téséhez: a hívek adományaiból, valamint saját forrásainkból két
mentőautót–úgynevezettrohamkocsit–vásárolunkazOrszágosMen-
tőszolgálatrészére,egyet-egyet2011-ben,illetve2012-ben.
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El ső al kal mát 2006. jú li us 17-én tar -
tot ta a Pá rat lan klub, s az óta a cso port
tag jai – vál to zó lét szám ban és össze -
té tel ben – ha von ként ál ta lá ban két -
szer jön nek össze a Női Misszió ál tal
szer ve zett te ma ti kus és tea há zi es ték -
re az or szá gos iro da Ül lői úti szék há -
zá nak ut cá ra nyí ló föld szin ti ter mé -
ben. A kü lön bö ző ke resz tény fe le ke -
ze tek ből „ver bu vá ló dó”, nyi tott kö zös -
ség oly kor egyéb prog ra mok kal (tánc -
ház, ki rán du lá sok, mo zi lá to ga tá sok)
is igyek szik szí nes sé és von zó vá ten -
ni éle tét. Nem csak bu da pes ti ek és
kör nyék be li ek jár nak az al kal mak ra –
rend re  meg for dul nak  raj tuk  tá vo -
lab bi vi dé ke ken élők is. 
A jú li us 15-én ün ne pelt szü le tés na -

pon for ró, ká ni ku lai dél utá non gyűl -
tek össze az ala pí tók és a je len le gi ta -
gok kö zül né há nyan. A temp lom fa lai
közt re kedt hő ség ben B. Pin tér Már -
ta em lé ke zett vissza az el múlt öt esz -
ten dő re,  tol má csol va  an nak  a  ré gi
klub tag nak az üze ne tét, aki saj nál ta,
hogy nem le het je len a pá rat la nok szü -
le tés na pi  is ten tisz te le tén,  de  épp  –
nász út ját töl ti…

Nem ke ve sen kap tak eb ben a kö zös -
ség ben bá to rí tást ar ra, hogy – csa ló -
dá sa ik után – új ra be le mer je nek vág -
ni egy kap cso lat ba, de volt, aki itt, egy
„pá rat lan al kal mon” ju tott élő hit re, ta -
lált Krisz tus ra, és ta lál ta meg szol gá -
la ti te rü le tét. 
A Zsi dók hoz írt le vél (10,23) alap ján

tar tott ige hir de tés a tü re lem ről szólt.
A lel kész nő hang sú lyoz ta, hogy Is ten
meg tart ja sza vát, még ha né ha úgy tű -
nik is, ké sik ígé re té nek tel je sí té sé vel.
Aki re mény ség gel ha gyat ko zik Is ten
sze re te té re, és meg ta nul az Úr ide jé -
re vár ni, az át él he ti an nak fel sza ba dí -
tó örö mét, hogy sor sa Is ten gond vi se -
lé sé be, sze re tet tel jes aka ra tá ba si mul.
Az  is ten tisz te le tet  „dinnye par ti”

kö vet te (képünkön) a klub te rem ben,
majd öt gyer tyás szü le tés na pi tor ta –
Den ke Vil lő al ka lom hoz il lő „re mek -
mű ve” –  tet te  ünnepivé  a  csa lá di as
együtt lé tet.
A nyár fo lya mán még „gaz ta po só

ker ti par ti” vár a cso port ra, au gusz tus
vé gén pe dig kö zös nya ra lást ter vez nek
Ba la ton gyö rökön. Szep tem ber től az -
után vissza áll ren des ke rék vá gá sá ba a
klub élet. (A Pá rat lan klub ren dez vé nye -
i ről az in ter ne ten is tá jé ko zód hat nak

az  ér dek lő dők  a  http://pa rat lan -
klub.lu the ran.hu/ ol da lon, és ter mé -
sze te sen az Evan gé li kus Élet ha sáb ja -
in is hir de tik al kal ma i kat.)
A klub ki ta lá lói örül né nek an nak, ha

vi dé ki gyü le ke ze tek ben is in dul na ha -
son ló  kez de mé nye zés  –  ese tük ben
ugyan is sa já tos ér tel met nyer het né nek
a  test vér kap cso la tok…  Az  egy ház
kül de té se egyéb ként sem csu pán az
evan gé li zá lás, a Krisz tus nél kül élők
meg szó lí tá sa  –  misszi ói  fel ada ta  a
Krisz tus tes té ben élők egy más ra ta lá -
lá sá nak se gí té se, a test vé ri kö zös ség
épí té se is.

g Pet rik Ist ván

Egyedül,denemmagányosan
f Folytatás az 1. oldalról

b APáratlanklublegszűkebbveze-
tőségében– akét evangélikus
alapítómellett–egyreformátus
ishelyetkapott.DenkeVillő ne-
vemégsemcsengismeretlenül
sok lutheránus fiatal fülében,
hiszen 1989 óta aktívan részt
veszafelekezetekenátívelőKe-
resztyénIfjúságiEgyesület(KIE)
szolgálatában.Ökumenikusnyi-
tottságátazonbanmárgyerek-
korábólhoztamagával…

–  Édes apám  re for má tus  lel kész
volt, aki, bár Eger ben él tünk, nem a
he lyi híveket, ha nem a kör nyék be li
kis  fal vak  gyü le ke ze te it  gon doz ta.
Kis gyer mek ként  két  test vé rem nek
és ne kem azon ban fá rasz tó lett vol -
na ve le tar ta nunk a szór vány-is ten -
tisz te le tek re. Édes anyám így in kább
a vá ros evan gé li kus temp lo má ba vitt
min ket, hogy „tar tal mas lel ki ele delt”
kap junk, vagy is Új he lyi Ala dár bá csi
ige hir de té sét hall gas suk. A pré di ká -
ci ók per sze még nem kö töt tek le, de
va la mit meg érez tem Krisz tus né pé -
nek egy sé gé ből.

– Ak kor nem volt ne héz dön tés el -
vál lal ni egy új szol gá la tot a Pá rat lan -
klub ban.
– Az ide já rók va ló ban több fe le -

ke zet hez  tar toz nak.  Az  al kal mak
még is – és ez ki fe je zet ten fon tos volt

szá mom ra – pro tes táns szel le mi sé -
get su gá roz nak. Azért is vál lal tam
szí ve sen fel ada to kat a klub szer ve -
zé sé ben, mert  a  csa pat má sik  két
tag já tól fel tét len bi zal mat és sza bad -
sá got  kap tam.  Har mad részt  von -
zott,  hogy  a  sa ját  kor osz tá lyo mat
szó lít ha tom meg. 
Az if jú sá gi mun ká ból, mi ta ga dás,

„ki öre ged tem”. Né ha már nem ta lá -
lom meg a meg fe le lő han got a ná lam
jó val fi a ta lab bak kal. Má sok a prob -
lé má ik.  Itt a kö zös ség  tag ja i nak az
élet vi te le ha son ló az enyém hez. Egye -
dül ál ló ként meg ta pasz ta lom a ne héz -
sé ge i ket. S ta lán a szol gá la tom is hi -
te le sebb le het így, mert nem há zas -
ság ban élő ként, nem fe le ség ként ok -
tat ga tom  a  töb bi e ket.  Re mé lem,
hogy  de rű vel,  az  ál ta lam  ve ze tett
tea há zi al kal mak ön is me re ti já té ka -
i val si ke rül rá éb resz te nem az em be -
re ket, hogy társ nél kül is ér té kes, sőt
tel jes le het az éle tük. 

– So kan még is úgy gon dol ják, hogy
ez egy faj ta társ ke re ső, há zas ság köz -
ve tí tő al ka lom…
– No, ez el len til ta ko zom! Ugyan -

is nem a pár ke re sés az el sőd le ges cél.
Ha itt va la ki rá lel a tár sá ra – s van -
nak ilye nek jó né há nyan –, az kü lön
is te ni aján dék, ke gye lem. A cé lunk
más. Ta lán így fo gal maz hat nám meg:
há zas társ ke re sés he lyett em ber társ -
ke re sés. Na gyon fon tos nak tar tom,
hogy a ha son ló élet hely zet ben lé vő fi -
a tal fel nőt tek test vér kö zös ség re lel -
je nek.

– Olyan nagy szük ség van er re?
–  Egy re  in kább  fon tos  egy-egy

ilyen kö zös ség meg te rem tő dé se. A
klub  in du lá sa kor  ar ról  be szél tünk,
hogy a gyü le ke ze ti al kal mak ról ki lóg -
nak az egye dül ál ló fel nőt tek. Az if jú -
ság hoz öre gek, az idő sek hez túl fi a -
ta lok. Sa ját kor osz tá lyuk pe dig más -
sal van el fog lal va. A csa lád ala pí tás -
sal, gye rek ne ve lés sel. Öt éves szol gá -
la tunk ta pasz ta la tai alap ján azon ban
úgy  lá tom, hogy az egye dül ál lók –
még ha egy ke resz tény kö zös ség hez

tar toz nak is – nem csu pán ezért ár -
vul nak el. Az el ide ge ne dés ál ta lá nos
kor tü net. Ez alól saj nos Krisz tus né -
pe sem kivétel. Éve kig  tu dunk úgy
mo so lyog ni va sár na pon ként a ve lünk
egy  pad sor ban  ülő  test vér re,  hogy
köz ben fo gal munk sincs ar ról, ki ő
va ló já ban. Mit gon dol, mit érez?

– Ez mennyi ben érin ti az egye dül -
ál ló fi a tal fel nőt te ket?
– Annyi ban, hogy az el ide ge ne dés

csap dá já ból egy út ve zet ki. Az, ha az
em ber  sa ját  ma ga  kez de mé nyez.
Nem jön nek oda hoz zám, nem kí -
ván csi ak rám? Ak kor én in du lok el a
má sik hoz, én le szek kí ván csi rá. Óri -
á si  lé pés  ez,  bá tor ság  kell  ah hoz,
hogy az em ber ki tud jon búj ni ön ma -
ga bur ká ból. De eb ben se gít het nek a
klu bos  ige al kal mak,  a  be szél ge té -
sek,  az  ön is me re ti  tré nin gek.  Úgy
gon do lom,  az  én  ge ne rá ci óm ban
azért is sza po ro dott meg az úgy ne -
ve zett szing lik szá ma, mert eb ben az
egy re in kább in di vi du a li zá ló dó vi lág -
ban nem ta nul hat tuk meg, ho gyan le -
het ön fél tés nél kül ba rát koz ni, kö zös -
sé get épí te ni. Nem le het min dent a
kül ső kö rül mé nyek re fog ni. Ál mo do -
zá sok he lyett ten ni kell az em ber tár -
si kap cso la to kért.

– Mi köz ben ezek ről me sél Vil lő,
csil log a sze me…
– Há lás va gyok Is ten nek, hogy e

fe lé  a  szol gá lat  fe lé  ve ze tett.  Sok
örö möt, ál dást él tünk át a klub ta gok -
kal együtt az el múlt öt év alatt. Ezért
jöt tünk össze er re a há la adó, úr va cso -
rai  al ka lom ra  pén te ken.  Van  mit
meg kö szön nünk az Úr is ten nek. Én
sze mély sze rint azért is há lás va gyok,
hogy a misszi ó nak egy olyan szo kat -
lan for má ját tá mo gat ha tom, amely -
ben olyan egész sé ges, hí vő em be rek -
kel  ke rü lünk  kö zös ség be,  akik nek
csu pán  egy  pi ci  bá to rí tás ra,  lel ki
„bök dö sés re” van szük sé gük ah hoz,
hogy  éle tük  har mo ni kus sá  vál jon,
hogy  rá ta lál ja nak  Is ten  ve ze té sé re,
pár juk ra, szol gá la tuk ra. 

g B. Pin tér Már ta

»H á Z a S tár S k e re Sé S He lyet t e m ber tár S k e re Sé S«

Páratlanmunkatársazegyedülállók
közöttvégzettszolgálatban

Be szél ge tés Den ke Vil lő vel, a Pá rat lan klubot ve ze tő team tag já val

g Lup ták György

imád ko zó musz li mok
Egy fo tót né zek. A föl dön sok száz
em be ri  hát,  Mek ka  fe lé  le bo rul va
imád ko zó musz li mok. A hát tér ben
két tor nyú ka ted rá lis, a ke reszt je lé ből
ítél ve  ke resz tény  temp lom.  A  kép
fel ira ta sze rint nem egy val lás kö zi ke -
gyes al ka lom nak va gyunk a szem ta -
núi. A  fo tó Egyip tom  fő vá ro sá ban,
Ka i ró ban ké szült, az ot ta ni kopt ke -
resz tény szé kes egy ház előtt. A szél -
ső sé ges sza la fita musz li mok a temp -
lom előtt a ke resz té nyek pusz tu lá sá -
ért  imád koz nak.  A  temp lom  előtt
rend őrök szem lé lik az ese mé nye ket. 
A  kop tok  a  ke resz tény ség  egyik

leg ősibb  ágát  kép vi se lik,  fő ként
Egyip tom ban él nek. Ezer nyolc száz
éves  múlt tal  ren del ke ző,  bé kés  és
nagy  sze gény ség ben élő  egy ház. A
sza la fi ták pe dig az isz lám egyik szél -
ső sé ges ágához tartoznak. Ne vük höz
fű ző dik  jó  né hány  egyip to mi  kopt
temp lom fel gyúj tá sa, a kopt ke resz -
té nyek ül dö zé se. 
Mel let te egy má sik kép. A hely -

szín  Göt tin gen,  né met  egye te mi
vá ros. A ké pen az ut ca kép be egy ál -
ta lán nem il lő musz lim me cset, mi -
na ret tel. A me cset előtt dol guk ra si -
e tő já ró ke lők. 
Két  val lás.  Az  egyik,  mely nek

egyes tag jai ké pe sek buz gón „imád -
koz ni” a má sik val lás pusz tu lá sá ért.
S egy má sik, itt, a ke resz tény Eu ró -
pá ban, amely mind ezt nem lát ja. A
szent to le ran cia ne vé ben ép pen ön -
ma gát ké szül föl ad ni. S a me cse tek
sza po rod nak, a ke resz tény temp lo -
mok meg ki ürül nek Eu ró pá ban. A
kö vet kez te tést tes sék le von ni…

Szer ző dés
A nagy te le kom mu ni ká ci ós cég szer -
ző dést köt. Most ép pen té vé csa tor -
ná kat ad el. Mert el ad ni mu száj. A
nagy cég meg sem né zi, ki nek ad ja el
a  cso mag ját.  Egy  le puk kant  prés -
ház ban élő ci gány csa lád az ügy fél. A
nagy  te le kom mu ni ká ci ós  cég nek
mind egy, ki ve szi meg a cso mag ját.
Ne ki nincs koc ká za ta. Ha nem fi zet
az ügy fél, majd el ad ja a tar to zást egy
be haj tó cég nek. In nen től a do log a ré -
szé ről le tud va. 
Pe dig ha elő ze te sen fel mér te vol -

na, leg alább meg néz te vol na el jö ven -
dő ügy fe lét, el ma rad ha tott vol na a
meg ál la po dás. S most a be haj tó cég
le ve lez, csek ke ket küld, és fe nye get.
Pél dá ul a put ri el ár ve re zé sé vel. Nagy
pénz le het ben ne. 
Jo gi lag ta lán min den rend ben van.

De er köl csi leg? Ahogy a ban kok sem

buk hat nak, csak a sze ren csét len de -
vi za hi te le sek. Mi ért min dig a kis em -
ber a vesz tes?

az űr ha jós
Az ame ri kai űr ha jós ról, Ne il Armst -
rong ról so kan nem tud ják, hogy hí -
vő ke resz tény. Ő volt az el ső em ber,
aki lá bát a Hold ra tet te. 
Egy szer Iz ra el ben járt. Szent föl di

uta zá sa  so rán  egy  iz ra e li  ré gész,
Meir Ben Dov volt a kí sé rő je. Az űr -
ha jós Je ru zsá lem óvá ro sá val, an nak
bib li ai em lé ke i vel is mer ke dett ép pen,
ami kor sé tá juk so rán a Hul da-ka pu -
hoz ér tek.  Itt  in dul  az a  lép cső sor,
amely nek a fel ső vé gén már a Temp -
lom hegy kez dő dik. A hely, ahol an -
nak ide jén a temp lom ál lott. 
Arm strong meg kér dez te a kí sé rő -

jét, hogy Jé zus járt-e itt. „Mi vel Jé zus
is zsi dó volt – vá la szol ta Me ri Ben
Dov –, és ez a lép cső sor a temp lom -
hoz ve ze tett, bi zo nyá ra sok szor ment
föl  itt  Jé zus  a  temp lom ba.”  Arm -
strong er re azt kér dez te, hogy va jon
a kö vek ere de ti ek-e, ezek ből a kö vek -
ből állt-e Jé zus ko rá ban is a lép cső. A
ré gész a kér dés re igen nel vá la szolt.
„Ak kor te hát Jé zus is eze ken a kö ve -
ken lép delt föl fe lé a temp lom hoz” –
mond ta az űr ha jós. „Igen, igen” – he -
lye selt buz gón a tu dós. 
E pár be széd után Ne il Arm strong

el in dult föl fe lé a lép csőn. „Sok kal fon -
to sabb eze ken a kö ve ken lép del ni –
mond ta –, mint a Hold fel szí nén.”

la ci ka
Ma dél előtt jött a hír: La ci kánk vá -
rat la nul el ment. Kör men di Lász ló, élt
66 évet. Gye rek ko rá ban csa lá dos tul
ki te le pí tet ték  a  Hor to bágy ra,  egy
Ebes  mel let ti  juh ho dály ba.  Azért,
mert édes ap ja Sza bad kán szü le tett.
Egy éj je len el vit te őket a nagy fe ke -
te au tó. La ci ka az óta volt más, mint
mi. Nem hasz nált ne ki az a bal eset
sem,  ami kor  a  gép ko csi,  mely nek
uta sa  volt,  vo nat tal  ka ram bo lo zott
egy át já ró ban. 
De La ci kát így sze ret tük. Min dig

élen járt az ud va ri as ság ban. Min den -
kit meg előz ve nyi tott aj tót, se gí tett le
ka bá tot. És: pa pír ja volt nyu gal ma zott
püs pö künk től, hogy ő örö kös if jú sá -
gi tag. Ma ha za ment, re mény sé günk
sze rint oda, ahol majd a Krisz tus ban
bí zók nem lesz nek töb bé fo gya té ko -
sak, öre gek vagy cson kák. A menny -
be, ahol nem lesz nek majd könnyek
(Eric Clap ton).

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Ez+az

Ké se del mi bír ság gal akar ja súj ta ni a
sa ját es kü vő jük ről el ké ső meny asszo -
nyo kat egy pap Bra zí li á ban.

Ro ber to Car ra ra atya Apu car a na
vá ro sá nak ka ted rá li sá ban adja össze
a párokat, és már na gyon ele ge van
a  szer tar tá sok  kez dé sé nek  ál lan dó
csú szá sá ból. Bra zí li á ban ha gyo mány,
hogy  a  meny asszony  leg alább  tíz
per cet  ké sik  es kü vő jé ről,  de  nem

rit ka az egy órá nyi vagy még több ké -
sés sem.
A pap te te mes bír ság gal, hat van ezer

fo rint nyi összeg gel akar ja bün tet ni a
ké sést, ami fel te he tő en si et tet ni fog -
ja a meny asszo nyok el ké szü lé sét. Rá -
adá sul a pénzt elő re kell fi zet ni, az atya
le tét be  he lye zi,  és  csak  ak kor  ad ja
vissza, ha a pár pon tos volt.

d MTI
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Az erő sen hí vő ka to li kus mál ta i ak kis
több ség gel ugyan, de meg sza vaz ták,
hogy or szá guk ban is fel le hes sen bon -
ta ni a há zas sá go kat.
A  má jus  28-i  nép sza va zá son  a

sza va zók öt ven négy szá za lé ka dön -
tött a vá lás en ge dé lye zé se mel lett. Az
ered ményt Law ren ce Gon zimi nisz -
ter el nök  je len tet te  be,  hoz zá téve,
hogy „nem ezt re mél te”. A több ség
aka ra tát azon ban tisz te let ben fog ják
tar ta ni, és a par la ment meg hoz za a

szük sé ges in téz ke dé se ket – mond ta
nyi lat ko za tá ban.
A négy száz ezer la ko sú szi get volt

Eu ró pá ban az utol só or szág, amely
nem en ge dé lyez te a há zas sá gok fel -
bon tá sát. Ez most le he tő vé vá lik, de
a ter vek sze rint csak négy év kü lön -
élés után. A mál ta i ak het ven két szá -
za lé ka ál lít ja, hogy el jár a va sár na pi
mi sé re, és szin te az összes há zas sá -
got temp lom ban kö tik meg.

d MTI
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Sop ron  a  sze lek  vá ro sa.  Ezt
most a bő rü kön is érez het ték
a  részt ve vők,  hi szen  a  ren -
dez vényt – a má so dik na pon
le súj tó  or kán  mi att  –  fél be
kel lett  sza kí ta ni.  A  19.  Volt
fesz ti vál így is be ír ta ma gát a
fesz ti vá lok nagy köny vé be: az
Eu ró pai Unió ma gyar el nök sé -
gé nek zá ró bu li ján száz ké tez -
ren vet tek részt. A zá ró na pon
har minc ez ren vol tak, és már
a ko ra es ti órák ban ki ke rült a
be já rat ra  a  „telt  ház”  fel irat. 
A  fesz ti vá lok  lát vá nyos, de

saj nos sok fi a tal ál tal ha nya golt
ré sze a „ci vil szi get”, ahol kü lön -
bö ző szer ve ze tek mu tat ják meg
ma gu kat, kö z tük – a ren dez vé -
nyen a ci vil szer ve ze tek kö zé so -
rolt – tör té nel mi egy há zak is. 
A Kö zös  Pont-sá tor sze ré -

nyen hú zó dott meg a sop ron -
kő hi dai fegy ház be mu ta tó zár -
ká ja és a fi lo zó fu sok egy köz -
hasz nú ön kén tes szer ve ze té nek
sát ra kö zött. De vol tak itt a köz -
le ke dés biz ton sá ga mel lett lán -
dzsát  tö rők  vagy  öl töz kö dé si
stí lust ok ta tók is. (Az együtt -
mű kö dés iga zán pél dás volt. Az
or kán ide jén pél dá ul a fi lo zó -
fu sok ad tak gyors kö te ge lőt a
szél ben  el sza ba dul ni  aka ró
nap er nyők  meg fé ke zé sé re,
más kor a bör tön őrök aján lot -
ták fel a zár kát a hol mik biz ton -
sá gos tá ro lá sá ra.) 
A  sop ro ni  fesz ti vál  egyéb -

ként kis sé mél tat la nul bá nik a
ci vil szfé rá val, hi szen sátraik a
be já rat mel lett, a fesz ti vál töb -
bi  ré szé től meg le he tő sen el -
sze pa rált  te rü le ten  ka pnak
he lyet.  Bár  idén  va la mi vel
több fi gye lem ju tott a ci vi lek -
nek az uni ós el nök ség le zá rá -
sát  jel ző  nagy  Eu ró pa-sá tor
mi att,  amely  prog ram ja i val
elég  sok  ér dek lő dőt  von zott. 
Eh hez  kap cso ló dott  egy

ér de kes  ta lál ko zás  is  a  ke -
resz tény sá tor ban. A Kö zös 
Pont  na pi  prog ram ja,  hogy
bib li ai té má jú raj zo kat, fest -
mé nye ket le het ké szí te ni, me -
lye ket az ön kén te sek egy-egy
sze let  cso ki val  dí jaz nak.  A
má so dik es tén an go lul be szé -
lő fi a ta lok ül tek le az asz ta lok -
hoz. Sze ré nyen, szem le süt ve
val lot ták be,  hogy  va ló já ban
Ro má ni á ból jöt tek, dzsessz ze -
né szek, és más nap es te lép nek
fel az Eu ró pa-sá tor ban. Ha tal -
mas él mény volt, hogy a fél -
órás be szél ge tés után mi lyen
há lá san  fog tak  ke zet  és  kö -
szön tek el, mert nem el uta sí -

tó an, ha nem nyi tot tan és sze -
re tet tel fo gad ták őket. Íme, a
ve tés egyik for má ja. 
Ugyan ilyen öröm volt lát ni

a ke resz tény sá tor ban meg pi -
he nő  hal lás sé rült  fér fit,  aki
ar ról  szá molt  be,  hogy  leg -
alább há rom száz öt ve nen van -
nak gyen gén hal lók a fesz ti vá -
lon, és na gyon jó él mény ne -
kik, hogy a szín pa dok ha tal -
mas  erő sí tői  előtt  vég re  jól
hall ják ked venc ze né i ket. 
A Kö zös  Pont-sá tor nak az

ott dol go zó ön kén te se ken kí -
vül min den fesz ti vá lon egy re
több úgy ne ve zett „la kó ja” van,
akik ele in te csak be té rő ven dé -
gek, az után va la hogy ot tra gad -
nak, és nap mint nap él ve zik a
fesz ti vál alap han gu la tá val sok -
szor  erős  kont raszt ban  ál ló
sze re tet tel jes lég kört. Az ilyen
la kók ból  ké sőbb  gyü le ke ze -
tek  biz tos  pont jai  le het nek.
Esélyes erre a stí lus aka dé mi -
ás fi ú  is, aki – ami kor meg tud -
ta, hogy a Kö zös  Pont-csa pat
egyik tag já tól el lop ták a te le -
fon ját és a pénz tár cá ját – fel -
hív ta  az  el lo pott  te le font,  és
mint egy fél órás tár gya lás után
vissza sze rez te az el tu laj do ní -
tott  hol mi kat…  Ké sőbb  el -
mond ta,  hogy  egy re  töb bet
gon dol ko dik azon, hogy új ra
gyü le ke zet be  jár jon,  mi ó ta

meg is mer te a ke resz tény csa -
pa tot. Íme, a ve tés egy má sik
for má ja.
A fesz ti vál har ma dik nap já -

nak kü lön le ges él mé nye volt a
Lát ha tat lan Szín ház, ahol  a
be té rő ket sze mü ket be köt ve,
ké zen fog va ve ze tik, hogy az
élet for du ló pont ja it kö ves sék,
és olyan dol gok is fel tűn je nek
szá muk ra,  me lye ket  nyi tott
szem mel ta lán ész re sem ven -
né nek… 
A fi a ta lok be szá mo lói alap -

ján el mond ha tó, hogy a fesz ti -

vál a sok fe lü le tes be szél ge tés
mel lett né hány iga zán jól si ke -
rült, akár éle te ket meg vál toz ta -
tó ta lál ko zást is ho zott, ame -
lyek nek ered mé nye ként fi a ta lok
tér het nek  vissza  a  ki ürü lő
temp lo mok ba. Er re utal va fe -
jez te ki vé le mé nyét a lel kész nő,
hogy a ve tést ugyan mi vé gez -
zük el, de az ara tást már ta lán
nem  mi  fog juk,  ám  a  tu dat
ben nünk is él, hogy Is ten esz -
kö ze i ként vé gez het tük a mun -
kán kat. Ezek a leg szebb pil la na -
tai a „kö zös pon to zás nak”.

* * *

A  jú li us  13–17.  kö zött  zaj lott
Hegy al ja fesz ti vál né mi leg el -
té rő hang sú lyok kal fo gad ta a
ke resz tény sá tor mű köd te tő it.
Ne héz mun ka volt, sok újon -
nan be állt fi a tal lal, és még a ru -
ti no sab bak is szin te mind annyi -
an új sze rep kör ben dol goz tak.
A  há rom  spi ri tu á lis  ve ze tő
Csá kai Lász ló re for má tus, Bo -
bek Ta más ka to li kus és Asz ta -
los Ri chárd evan gé li kus lel kész
volt. 
Itt nem az EU-el nök ség állt

a kö zép pont ban – a Hegy al ja
fesz ti vált nem vé let le nül em -
le ge tik a fi a ta lok „leg al ja fesz -
ti vál ként”… Más stí lu sú, leg in -
kább  punk-  és  me tálze né re
épü lő  rendezvény  ez,  amely
ugyan ak kor na gyon sok ne héz
kö rül mé nyek kö zött élő fi a talt
vonz  az  or szág  leg kü lön bö -
zőbb pont ja i ról,  több nyi re  a
leg ne he zebb  hely zet ben  lé -
vők kö ré ből. Nem egy, a Kö -
zös  Pont-sá tor ba be té rő srác
pa nasz ko dott,  hogy  már  az
el ső na pon el fo gyott a pén ze…
Könnyen  vet het nénk  a  sze -
mük re, hogy mi ért köl töt ték
al ko hol ra, de ez zel nem so kat
se gí te nénk raj tuk. 
A lel ké szek es ti nyi tott áhí -

ta tai sok is me ret lent von zot tak,
és  a  lel kes,  fi a tal  ige hir de tők
pré di ká ci ói még a  több  szín -
pad ról dü bör gő ze ne össze ke -
ve re dő za já ban is mé lyen meg -
érintették a hall ga tó kat. 
A to ka ji be osz tott evan gé li -

kus  lel kész  zá ró áhí ta tá ban  a
ká na á ni asszony és Jé zus be szél -
ge té sét idéz te. Azt az evan gé -
li u mi  epi zó dot,  amely ben  az

asszony Jé zus asz tal ról le hul la -
tott mor zsá i val is meg elé ge dett
vol na, de Jé zus meg gyó gyí tot -
ta  a  lá nyát. Asz ta los Ri chárd
sze rint a Kö zös  Pont-sá tor dol -
go zó i nak mun ká ja sem ke nyér -
mor zsák szó rá sá ból áll, hi szen
az a lel ki ke nyér, ame lyet ők kí -
nál nak,  szin tén  bő sé ges,  na -
gyon is él te tő táp lá lék. 
A Kö zös  Pont-sá tor leg kö -

ze lebb  a  Szi get  fesz ti vá lon
vár ja majd a lel ki táp lá lék ra is
éhe ző fi a ta lo kat.

g Ger lai Pál

FesztiválokKözösPontja
b Avetésamienk,azaratásmásélesz,deezebbenazeset-
bennembaj!–ezekkelaszavakkalfejeztebeSándorEm-
ma reformátuslelkésznőaVoltfesztiválutolsóestéjéntar-
tottáhítatotaKözösPont-sátorban.Valóban,igazivetést
végeztekazokafiatalok,akikjúnius29.ésjúlius2.között
–sokszoratermészeterőivelszembenishelytállva–tet-
tékadolgukatMagyarországtalánlegigényesebbzenei
kínálatúfesztiválján,majd–azelmúlthéten–Tokaj(és
Rakamaz)nevévelfémjelzettHegyaljafesztiválon.
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Dzsesszmise
A ba la ton bog lá ri Var ga Bé la Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és
a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet kö zös szer ve zé sé ben – a XII.
dzsessz- és bor fesz ti vál al ter na tív meg nyi tó ja ként – elő ször
ren dez tek dzsessz mi sét az evan gé li kus temp lom ban. Köz -
re mű köd tek a Bu da pest Jazz Or ches tra tag jai: Sch reck Fe -
renc (har so na),  a  ze ne kar  ala pí tó  tag ja;  Há mo ri Já nos
(trom bi ta), a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem ta ná ra;
Ju hász At ti la (zon go ra) és Sár kány Sán dor (nagy bő gő). A
jú li us 13-án, szer dán es te tar tott kü lön le ges al ka lom ról Czön -
dör Ist ván he lyi lel kész fo gal maz ta meg gon do la ta it.

„Szá mom ra min dig le nyű gö ző él mény egy-egy dzsessz -
kon cert egye di sé ge, meg is mé tel he tet len sé ge. So ha sincs két
egy for ma, min dig más és más, meg ha tá roz za a ze né szek
egyé ni sé ge, a han gu lat, a kö zön ség. Olyan, mint egy »jó«
pré di ká ció: ott előt ted és nem utol só sor ban ben ned ala kul
ki, bont ja ki szí ne it. A stí lus leg fon to sabb jel leg ze tes sé ge az
imp ro vi zá ció; az elő adók sok szor rög tön zött szó lót ját sza -
nak, vagy vá la szol gat nak egy más já té ká ra.

Ben nünk is meg szü le tik egy vá lasz vagy kér dés, ami kor
egy ige hir de tést hal lunk. Ma gunk ban vagy han go san, de fe -
le le tet adunk az ott el hang zot tak ra. Így már ma gá tól ér -
te tő dő nek tűn het, hogy mi ért is kap cso lód hat egé szen ter -
mé sze te sen egy más hoz a dzsessz és az ige.

A dzsessz mi sén Pe li kán And rás nak, a Bu da pest-Fa so -
ri Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szé nek ige hir de té sé re a
ze né szek vá la szol tak. Meg szü le tett ben nük a fe le let, az él -
mény, a ha tás, ame lyet meg tud tak fo gal maz ni a ma guk
esz kö ze i vel, amely nek mi ma gunk fül- és szem ta núi vol -
tunk. Kü lön kö szö net tel tar to zunk a mai ma gyar dzsessz -
élet je les kép vi se lő i nek, akik vál lal koz tak er re a szo kat lan
fel adat ra, ki hí vás ra, és ige hall ga tói, ige hir de tői vol tak is -
ten tisz te le tünk nek.”

Bach e-moll pre lú di um és fú -
gá ja (BWV 548)  in dí tot ta  a
mű sort. A mű ből ki vi lág lik az
elő adó mű vész-kom po nis ta
le nyű gö ző mes ter ség be li tu -
dá sa: nem csak a je len tő sen ki -
bő ví tett  for ma,  ha nem  az
imp ro vi za tív (rög tön ző) és a
konst ruk tív (a mű szer ke ze tét
adó) ele mek ará nyos egyen sú -
lyát  is  ké pes meg te rem te ni.
Ver seny mű sze rű  sa já tos sá -
gok épül nek be mind a pre lú -
di um, mind a fú ga újí tó, nagy
ívű kom po zí ci ó já ba: a pre lú -
di um  bo nyo lult  ri torn ell-
struk tú rátmu tat, a fú ga pe dig
egy pél da nél kü li  „an ti cik li -
kus” da ca po (vissza té rő) for -
mát. A mű vet emi att két té te -
les  or go na szim fó ni á nak  is
szok ták ne vez ni. 
Kü lön le ges a fú ga té ma is:

a to ni kai kez dő e hang le fe lé
és fel fe lé fo ko za to san lé pe get -
ve, töl csér sze rű en tá gul va éri
el  a  do mi náns  h han got;
mint ha két sze mélyt lát nánk,
akik egy pont ból in dul va fo -
ko za to san  tá vo lod nak  egy -
más tól. A mű még sem nyo -
masz tó  a  hall ga tó  szá má ra;
in kább fel eme li és össze sze -
det teb bé te szi az em bert a tu -
dat, hogy Is ten ál dá sa – ki vá -
lasz tott szol gá já nak mun ká ján
ke resz tül – nyil ván va ló vá vál -
hat.
A  nagy sza bá sú  nyi tányt

két rö vi debb Bach-trió-té tel
kö vet te, me lyek fel ké szí tet tek
az ige hir de tés re: Gerő fi né dr.
Bre bovsz ky Éva a 100. zsol tár
mon da ni va ló ját bon tot ta ki a

sok fe lől  ér ke zett  hall ga tó -
ság nak.
A Liszt-bi cen te ná ri um kü -

lö nö sen  in do kolt tá  tet te  a
mű sor má so dik ré szét. Öröm -
te li, hogy most nem „slá ge rek”,
ha nem ke vés bé is mert mű vek
ke rül tek sor ra.
Az  Int ro i tus egy  ün ne pi

is ten tisz te let  kez de te:  a mű
fo ko za tos épít ke zés a leg hal -
kabb re gisz te rek től az or go -
na tut ti hang zá sá ig. A Ge bet
(Imád ság) át irat az Ave Ma -
ria cí mű kó rus mű ből.
Az Un garns Gott (A ma -

gya rok is te ne) Pe tő fi Sán dor
ver sé re író dott. Liszt bá tor, kí -
sér le te ző mű vész volt, aki a
prog ram ze ne te rü le tén is je -
len tős  ér té ke ket  te rem tett:
ez  a  mű  pél da  az  iro dal mi
alap anyag  nyo mán  ke let ke -
zett kom po zí ci ók ra. Az 1848-
ban írt vers ma ak tu á li sabb,
mint  va la ha;  hely ze tünk
ugyan úgy pró bá ra te szi a hi -
tün ket. „Néz ze tek be lé a tör -
té net köny vé be, / Min de nütt
meg lát ni ve zér nyom do kát, /
Mint a fo lyó ví zen ál tal a nap
ké pe, / Át hu zó dik raj ta arany -
híd gya nánt. // Igy ke resz tül -
él tünk  hosszu  ezer  évet;  /
Ezer évig azért tar tott vol na
meg,  / Hogy most,  ami dőn
már el ér tük a ré vet, / Az utó -
só ha bok el te mes se nek?”
Az Of fer to ri um át irat a Ko -

ro ná zá si mi sé ből; új ra  egy
olyan mű, amely a szer tar tás
meg adott pont ján szó lalt meg:
a fel aján lás cse lek mé nyét tá -
masz tot ta alá.

Éle té nek utol só  év ti ze de i -
ben  Liszt  ko mo lyan  dol go -
zott az egy ház ze ne meg újí tá -
sán.  El lent mon dás nak  tűn -
het,  de nem az,  hogy  eh hez
egy re  ko ráb bi  ko rok  ze né jét
fe dez te fel új ra. Ami a klasszi -
kus  ze né hez  szo kott  fül nek
új sze rű le het, az a re ne szánsz
kor stí lu sa, a mo dá lis har mo -
ni zá lás.  Ez  le egy sze rű sít ve
annyit  tesz,  hogy  a  szer ző
gyak ran  nem  a  meg szo kott
ak kord kap cso la to kat (au ten ti -
kus  lé pé sek),  ha nem  ép pen
azok el len ke ző jét al kal maz za
(pla gá lis lé pé sek).
Liszt nagy vo na lú és ön fel -

ál do zó sze mé lyi sé ge ab ban is
meg mu tat ko zott,  hogy  szá -
mos  át ira tot  ké szí tett  kor -
társ és ko ráb bi szer zők mű ve -
i ből. Egy ilyen kom po zí ci ó val
fe je ző dött  be  a  va sár na pi
hang ver seny, kö zel hoz va egy -
más hoz Bach és Liszt szel le -
mét.
Bach Ich hat te vi el Be küm -

mer nis (BWV 21) kan tá tá ja a
meg öle tett Bá rányt ma gasz ta -
ló té tel lel ér vé get, mely nek zá -
ró sza ka sza per mu tá ci ós fú ga
Is tent di cső í tő szö veg re: „Lob
und Eh re und Pre is und Ge -
walt  sei  un serm  Gott  von
Ewig ke it zu Ewig ke it. Amen,
al le lu ja!”
Az át irat eb ben az eset ben

nem csu pán azt je len ti, hogy
Liszt más  hang szer re  al kal -
maz za az adott mű vet (ilyen
szi go rú  zon go ra négy ke zes-
át ira tok ké szül tek pél dá ul  a
Bee tho ven-szim fó ni ák ból),
ha nem át szű ri a ma ga sze mé -
lyi sé gén Bach ze né jét, és hoz -
zá ad ja  a  kor  íz lé sét  és  sa ját
hang sze res  vir tu o zi tá sát  is.
Így szü le tett meg ez az im po -
záns da rab, mely a mai hall -
ga tót  is  se gí ti  az  Is ten hez
emel ke dés ben, mél tó be fe je -
zést ad va az es té nek.

g Ecse di Zsu zsa

Évszázadokonátívelő
zeneéstalálkozás

b ADeáktériorgonazenésáhítatok sorozatábanjúlius17-
énFintaGergely orgonaestjérekerültsor.AműsorbanJ.
S.Bach ésLisztFerencműveihangzottakel.Jelenírásnem
zenekritikakívánlenni,nemiscsupántudósítás.Inkább
arrateszkísérletet,hogyazelhangzottmuzsikákkapcsán
olyangondolatokatvessenfel,melyeketanyárközepén
azolvasókistovábbgondolhatnak.
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g Bü ky An na

„A szél ar ra fúj, amer re akar; 
hal lod a zú gá sát, de nem tu dod,

hon nan jön, és ho va megy: így van
min den ki, aki a Lé lek től szü le tett”

(Jn 3,8)

A ba rát nőm szo rong, te le van gon -
dok kal. Úgy tű nik, mos ta ná ban sem -
mi  nem  si ke rül  ne ki. Mint ha  az  a
tény, hogy a há zas sá ga meg rom lott,
ma gá val von za ná a mun ka he lyi prob -
lé má kat és a ka masz gye re ke i vel nap
mint nap is mét lő dő ci va ko dá sok fel -
erő sö dé sét is.
Ha  már  úgy  ér zi,  na gyon  nem

bír ja, fel hív te le fo non, hogy el me sél -
je, mi ért is nem bír ja. És a vé ge lát -
ha tat lan pa nasz ára dat ból – a tisz ta
tu dat ez red má sod per cig tar tó fel vil -
la ná sa ként – fel sej lik, hogy va ló já ban
ő nem bír ja, ő az, aki el fá radt va la mi -
ért, ki tud ja, mi ért… De bi zo nyo san
nin csen egye dül: így negy ven fe lett
so kan ér zünk így, ami kor hir te len kö -
rül né zünk, és egy szer re csak nyil ván -
va ló vá  vá lik  szá munk ra,  hogy  az
épít mény, amely re ed di gi éle tün ket
ala poz tuk, inog, min den fe lé re pe dé -
sek mu tat koz nak raj ta – úgy ál lunk
ott te he tet le nül, ló gó ka rok kal, vál -
lal, mint egy in dul ni kép te len au tó a
le me rült ak ku val.

„Mi ért min dig én?” – kér de zi a ba -
rát nőm el csuk ló han gon, aki új táv -
la to kat már ré gen nem em lít. Mit is
mond hat nék er re? Ta ná csot ad jak?
Hi szen por szem va gyok én is. De ami
tör tént, azt le ír ha tom. 
Szo ron gok  én  is, mint min den ki

más, te le gon dok kal, mint min den ki
más, de az zal a kü lönb ség gel, hogy
már ti zen négy éves ko rom ban is úgy
érez tem: ha nin csen nap lóm, aho vá el -
búj ha tok, ak kor az, ami van, szin te el -
vi sel he tet len. Így let tem én, a töb bi ha -
lan dó kö zött, „a nap ló ba me ne kü lő”
s az ott vi szony la gos ren det és nyu gal -
mat ta lá ló szo ron gó.
Az évek és év ti ze dek alatt a nap ló -

írás olyan ná vált szá mom ra, mint a lé -
leg zés: ha nin csen nap ló, ak kor nin cse -
nek éj sza kák, sem nap pa lok, sem ese -

mé nyek, sem em be rek. Csak az vált
va ló sá gos sá,  amit  le ír tam.  Ami ről
nem hagy tam nyo mot, az szin te reflex -
sze rű en  ki esett  az  em lé ke ze tem ből.
Az  iga zi nap lót ar ról  le het  fel is -

mer ni,  hogy  sen ki nek  sem  ké szül,
csak an nak, aki ír ja. Ha vé let le nül kint
ha gyod a kony ha asz ta lon, ak kor sem
kell  ret teg ni,  hogy  más  be le ol vas,
mert az össze füg gé se ket, a han gu la ti
és  ér zel mi  in ga do zá so kat  a  nap ló
író ján kí vül úgy sem ér ti sen ki, sőt el -
árul ha tok még egy nagy tit kot: nem
is ér de kel sen kit. Ez a leg meg nyug -
ta tóbb.  Mert  ki  is  tö rőd ne  az zal,
hogy ne ked – sze mély sze rint pont
má ra vagy hol nap ra – mi lyen ter ve -
id van nak, hogy teg nap ki vel ta lál koz -

tál, vagy hogy egy év vel ez előtt mi -
lyen köny vet ol vas tál, vagy ki volt az
a fér fi, aki nek a hang já tól el ol vad tál… 
Még is,  a  nap ló,  ta lán  pon to san

ezért, a nap ló író szá má ra egy egész
éle tet át íve lő tá masz, aho vá vissza le -
het vo nul ni, s így akár azt az il lú zi -
ót is meg ad hat ja, hogy egy faj ta rend -
szert  vi he tünk  az  éle tünk be,  még
ak kor is, ha né ha a hét köz na pi zűr -
za var erő sebb nek tű nik, mint a reg -
ge li vagy az es ti íro ga tás. A nap ló te -
hát, akár úgy is mond hat nám, esz köz
a túl élés hez. 
Az utób bi  idő ben,  sőt az utób bi

évek ben  az  én  nap ló im  kez de nek
meg fe led kez ni  ró lam.  Azt  ve szem
ész re, hogy jó ide je már mint ha ki -
szo rul ná nak a fü ze te im ből a gond ja -
im, a te en dő im, a ru ha tá ram, az új ci -
pőm, sőt még az új mun ka he lyem is.
Ami ré gen még élet be vá gó an fon tos -
nak tűnt, az má ra már csak hal vány
láb jegy zet; amik né hány éve még a fő
mo ti vá ci ók vol tak, s több tu cat fü zet -
ben dol goz tam ki a meg va ló sí tá suk -
hoz szük sé ges stra té gi át, ma po ros,
unal mas iro má nyok.
Las san, las san, de egy re biz to sab -

ban  és  egy re  át ütőb ben  egyet len
sze mély kö rül sün dö rög nek a jegy ze -
te im, a gon do la ta im s így las sacs kán
az egész éle tem: Jé zus Krisz tus be köl -
tö zött a nap lóm ba. 
Én nem tu dom mi re vél ni, és azt

sem  tud nám  meg mon da ni,  pon to -
san mi kor és ho gyan tör tént, és mi ért
esett meg ve lem ez a for du lat, de a tény
az tény. Hi szen lá tom a fü ze tek so rát,
az éle tem nyo mát, aho gyan min dent,
ami hét köz na pi, va la ho gyan meg ol dok
anél kül, hogy le ír nám – de az Egy, az
Örök és a ve le va ló fo lya ma tos fog la -
la tos ko dás  szin te  tel je sen  ki töl ti  a
gon do la ta i mat és be töl ti a fü ze te i met.
Mint ami kor az el me ön ál ló út ra in dul,
s te, aki ne ki ott hont nyúj tasz, egy szer -
re csak egy faj ta kí vül ál ló ként szem lé -
led a mű kö dé sét a sa ját éle ted ben. 
Ami kor er re rá jöt tem – mert rá -

pil lan tot tam  a  te le írt  fü ze tek re,  s
lát nom kel lett, hogy hol az én szí vem,
ki nél is hagy tam el, ki az, aki ra bul ej -
tett  –,  na gyon  meg döb ben tem.  A
meg ren dü lés ből  alig  tud tam  fel -
ocsúd ni. Ha nincs a kö zös ség, amely

fel fog, ta lán el sem tu dom vi sel ni a
pil la na tot,  amely  ad di gi  éle te met
alap ja i ban meg ren get te.
Ma már tu dom, hogy a Szent lé lek

aján dé ka ként nyílt meg a sze mem.
Ki ér ti ezt? Én biz to san nem, és sok

min den mást sem, de a vé ges em ber -
lét kér dé se it, a „mi ér tet” és a „mi ért
pont ént” már nem te szem fel. In kább
fe jet haj tok, s át en ge dem ma gam a Je -
len lét nek, amely szent ke gyel me ál -
tal át- és be ra gyog ja az éle te met. 
Jé zus Krisz tus mond ja: „Azért jöt -

tem, hogy tü zet bo csás sak a föld re, és
mennyi re sze ret ném, ha már lán gol -
na!” (Lk 12,49)Mi mást akar nék, mint
hogy láng ra lob ban jon!

d Forrás: Égigérő Hírlevél

JézusKrisztus
beköltözöttanaplómba

Dr. Mes ter há zyné Já no sa Mag -
dol na,a szom bat he lyi Apá czai Wal -
dorf Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű -
vé szet ok ta tá si In téz mény ta ná ra
Nyit ja az aj tót, mu tat ja a ré gi fo -

tó kat, a meg sár gult le vél tö re dé ke ket.
És mond ja, mond ja kí vül ről a Weö -
res Sán dor-ver se ket. Az az ér zé se az
em ber nek, min dent  tud  nagy  köl -
tőnk ről.  Hang ja  át tü ze se dik,  ar ca
ki pi ro so dik az em lé kek től.
– Nem itt szü let tem, úgy ke rül tem

1978-ban  er re  a  gyö nyö rű  vi dék re.
Előt te mint kö zép is ko lai ta nár Pe tő -
fit ku tat tam. Ak kor már na gyon sze -
ret tem  Weö res  Sán dort,  s  ahogy
nőt tek a gyer me ke im, biz to san tud -
tam, hogy a ki csik nek őt kell mon da -
ni. El kezd tem egy gye rek szín ját szó
csa pat tal  fog lal koz ni,  és  be ne vez -
tünk  a  Weö res  Sán dor  or szá gos
gyer mek szín ját szó fesz ti vál ra. A ver -
se i ből szer kesz tet tem egy mű sort, a
hang sze re ket  mi  szó lal tat tuk  meg
ének-ze nét  ta ní tó kol lé gá im mal. A
dön tő ben  nagy  si ker rel  sze re pel -
tünk. A köl tőt ala kí tó ost ffy asszony -
fai kis fiú íze sen be szélt va si nyel ven.
Ma, har minc éve sen a nép mű vé szet
mes te re: re mek fa fa ra gó.

– Az Ön ta nít vá nyai sze ret ték a
köl tőt?
–  Sok szor  el mond ták,  hogy  az

óvo dá ban élet re szó ló él ményt je len -
tett a ta lál ko zás. Az után, ahogy a ke -
zem alá nőt tek, a mű sor ban részt vet -
tek, kö zös ség gé ko vá cso lód tak. En -
nél na gyobb iro dal mi aján dé kot az -
óta se kap tak.

– Mer re vitt az Ön élet út ja?
– Ké sőbb  Szom bat hely re  ke rül -

tem, egy mű ve lő dé si köz pont ba. A
ter mé szet vé de lem  mel lett  a  gyer -
mek szín ját szás  ju tott  ne kem.  Ak -
kor még a ré gi Weö res-ki ál lí tás volt
itt, nem a mos ta ni, a Stei nert Ágo ta-
fé le ren de zés. Az el ső két szo ba volt
be ren dez ve, a ve ran da gyö nyö rű en
né zett ki: szí nes mo za ik üveg gel volt
ki rak va. Ré gi ter vem volt, hogy min -
den ben se gí tem az em lék há zat. Az itt
lát ha tó ma gas fá kat a kol lé gák kal és
a gye re kek kel együtt én ma gam ül -
tet tem. Ennyi meg ma radt azok ból a
lel kes  idők ből.  És  aki  jött  er re fe lé,
azok nak me sél tem Pe tő fi ről és Weö -
res ről, a két hal ha tat lan Sán dor ról.

– Nem ter ve zi meg ír ni a Weö res-
em lé ke it?
– Úgy ér zem, en gem az Úr is ten –

szolgálatként  –  ta ní tó nak  ren delt.

Akik kel fog lal ko zom, is mer jék meg
a rö vi de sen száz éves köl tőt! Az is ko -
lánk ban, ahol ta ní tok, az el ső év ben
csak Weö res Sán dort ta nul tunk: száz
és száz ver sét el ol vas tuk. És min den
nyá ron fő is ko lai ol va só tá bort ren dez -
nek Csön gén – szó val er re fe lé egy
nap ra  sem  fe led jük.  Né hány  éve
meg hir det tem egy vers il luszt rá ció-
pá lyá za tot,  és  gyö nyö rű  al ko tá sok
szü let tek. Az Apá czai Ki adó ve ze tő -
je el kér te a leg szebb mun ká kat, és eb -
ből ké szí tet te el éves nap tá rát. Ré gi
ter vem, hogy a Weö res Sán dor ne vét
vi se lő is ko lák ta nu lói itt ta lál koz za -
nak egy szer. Több szá zan idéz nénk a
cso dá la tos zen gé sű köl té sze tet!

***

Dr. Fűz fa Ba lázs iro da lom tör té -
nész, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem do cen se
Ké ső  es te  ér ke zik,  de  rö vid  idő

után már el is kez di a mun kát az ol -
va só tá bor ban. Más nap foly tat ja: elő -
adást tart, író ven dé ge ket fo gad, be -
szél ge té se ket ve zet, te re li a lel kes fi -
a ta lo kat. A har ma dik nap ebéd után
kér dez tem az el múlt évek ről és a jö -
vőbeli ter vek ről.
– A Weö res Sán dor Ol va só tá bor

és Nyá ri Egye tem egy na gyobb prog -
ram nak  a  ré sze.  1992-re  te szem,
ami kor el kezd tem e gon do la tok je -
gyé ben tu da to san ta ní ta ni az ak kor
még ta nár kép ző fő is ko la ként mű kö -
dő in téz mény ben. Ma gyar sza kos di -
á kok vol tak en nek az ala nyai és kö -
zép is ko lá sok, mert ak kor még ott is
ta ní tot tam. Di ák szín ját szó kört mű -
köd tet tünk,  iro dal mi  kul tu szo kat
épí tet tünk,  tan tár gyi  ver se nyek re
jár tunk. 
2000  kö rül  egy  iro da lom tan -

könyv-ku ta tást vé gez tünk a kol lé gá -
im mal,  a  Ma gyar or szá gon  for ga -
lom ban lé vő ki ad vá nyo kat vizs gál tuk
meg. Kö vet ke ző mun ká im pe dig a
szö veg ér tés sel  vol tak  kap cso la to -
sak, ezek ké pez ték az alap ját azok -
nak  a  kul tu rá lis  pro jek tek nek  –
2004-től –, ame lyek már az ol va sás
kö ré kap cso lód tak (az Is ko la a ha tá -
ron fel ol va sá sa két száz részt ve vő vel,
majd a hu szon négy órás és a negy -
ven nyolc  órás  fel ol va sás).  Vé gül
2007-ben  a  Kró ni ka  No va  Ki adó
fel kért egy új tí pu sú kö zép is ko lai tan -
könyv so ro zat meg írá sá ra. Azok a di -
á kok, akik most itt van nak, 2007–
2008-ban  vol tak  a  ré sze sei  olyan

prog ra mok nak,  ame lyek ből  az tán
ki nőtt az ol va só tá bor.

– Csön gei kap cso lat? Weö res Sán -
dor?…
– Tíz éve jár tam itt elő ször. Meg -

fo gott a hely szel le me, a han gu lat,
amely  más sal  nem  ha son lít ha tó
össze.  2008-ban,  mi kor  vé gez tek
ezek  a  „gye re kek”,  va la hogy  nem
akar tunk el vál ni egy más tól, és egy
hir te len jött öt let től ve zé rel ve el ha -
tá roz tuk, hogy meg szer vez zük az ol -
va só tá bort.  Mond ván:  a  négy  év
alatt nem hal lot tak az er dé lyi iro da -
lom ról,  a  ci gány  köl té szet ről,  az
öko kri ti ká ról… Úgy ál lí tot tuk össze
a prog ra mo kat, hogy olyan té mák
kö ré fo nód ja nak, ame lyek a hi va ta -
los ok ta tás ból hi á nyoz nak, vi szont
egy le en dő ta nár szá má ra rend kí vül
fon to sak. 
A leg na gyobb öröm idén az ál tal ért

ben nün ket, hogy be mu tat hat tuk két
ta valy  vég zett  di á kunk nak  –  Ma -
gyar Me lin dá nak és Ma gyar Ba lázs
Márk nak – a Weö res Sán dor szü lő -
fa lu já ról, Csön gé ről írt mo nog rá fi á -
ját. Na gyon büsz ke va gyok rá juk, és
annyit még el kell mon da nom ró luk,
hogy ők itt, az el ső tá bor ban ta lál tak
egy más ra. Ta valy össze há za sod tak, és
egy mást úgy „kö szön ték meg Csön -
gé nek”, hogy meg ír ták a fa lu tör té ne -
tét. 

– Két „ide gen”, aki nek ere de ti leg
nem volt kö tő dé se a te le pü lés hez…
– Két fi a tal em ber, ter mé sze te sen

ez az el ső köny vük, de Weö res fa lu -
ja el fo gad ta őket! Az iro da lom meg -
ta nít hat ben nün ket ar ra – ilyen pél -
dák se gít sé gé vel –, hogy együtt töb -
bet tu dunk a vi lág hoz hoz zá ten ni… 
Úgy  ér zem,  ide  már  ha za jö vök.

Né ha év köz ben is, ha a csa lá dom mal
el jö vök, min dig kö rül né zek, föl idé -
zem a ré gi han gu la to kat, vagy csak le -
me gyek a mú ze um ba. Ked ves do log,
hogy az óvó nők től a bol to son ke resz -
tül a ta ní tó ig min den ki sze ret ben -
nün ket. Olyan em be ri kap cso la tok
ala kul tak ki kö zöt tünk, ame lyek pó -
tol ha tat la nok.

– Ho gyan lát ja Weö res Sán dor
köl té sze tét?
– Vö rös mar tyt, Adyt, Ham vas Bé -

lát ol vas va rá esz mél az em ber ar ra,
hogy ő ma ga is ré sze a vi lág nak, és ré -
sze se  a  má sik  em ber  éle té nek.  A
tel jes ség gel ta lál koz ni pe dig le het sé -
ges és ér de mes. Eb ben min den kép -
pen hisz Weö res Sán dor is. A leg ki -
sebb, az egy sza vas ver sé ben is ben -
ne van az egész vi lág! A tel jes ség hez
va ló vi szo nyu lást  lá tom a Weö res-
köl té szet  leg fon to sabb moz za na tá -
nak. 
Ak ko ra zse ni volt, hogy ját sza ni is

tu dott a sza vak kal. Úgy írt, el kép ze -
lé sem sze rint, mint Arany Já nos: az
ih le tett ség és a zse ni a li tás hi he tet len
erő vel moz gat ta egy szer re a ce ru zá -
ját. Er re nincs is ta lán több pél da a
ma gyar köl té szet ben. Egy tel je sen új
nyel vet,  új  vi lá got  te rem tett.  Az
olyan ér tel met len nek lát szó ver se it,
mint a Tánc dalt – „pany igai pany igai
pany igai / ü pany igai ü…” – vagy a
Bar bár dalt, ame lyet  ér tel met len
szó hal maz nak  te kin tünk,  ő  ma ga
for dít ja  le ma gyar ra. Ezek az el ké -
pesz tő nyel vi bra vú rok azt mon dat -
ják ve lem, hogy két be tű már olyan
ön ál ló mi nő ség, amely ma gá ba rejt -
he ti az Egészt. Csak meg fe le lő kéz
kell, hogy le ír ja őket.
Na gyon meg ra ga dott Weö res Sán -

dor nak egy ki fe je zé se Ham vas Bé lá -
nak írott le ve lé ben: „rob ba nó de rű”.
Ná la min dig ott van ez a rob ba nó de -
rű, még a le mon dó, szo mor kás ver -
se i ben is. Olyan élet öröm vil lan föl
ezek ben is, amely igent mond min -
den le het sé ges lé te zés gesz tus ra.

g Feny ve si Fé lix La jos

Csöngeibeszélgetések
b AzevangélikusköltőtCsöngéhezkötöttegyermekesztendeinekma-
gánya.„KisCsöngémföldjénszántsaszét/csontjaimsárostömegét
/egykéseiutódom”–írta.Ott,maiemlékházánakfalaiközötthajolt
fölébe„termőékeságként”édesanyja.Atelepülésnemrégünnepel-
teWeöresSándor (1913–1989)születésnapját.Mintarróljúlius3-ilap-
számunkbantudósítottunk,azeseményenottvoltafaluapraja-nagy-
ja,valamintelszármazottak,vendégekazországmindentájáról.Feny-
vesiFélixLajos közülükismegszólaltatottnéhányakat,áma–hely-
hiánymiatt–kényszerűenmegkurtítottriportjánakalábbivallomá-
saitcsakmostvanmódunkközölni.

Dr. Fűzfa Balázs (képünk bal szélén) és tanítványai adnak műsort
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Hu szon négy órás uta zás után
ér kez tünk meg úti cé lunk hoz,
Chi ang Ma i ba. A thai ki rály -
ság Ke let va rá zsát és Nyu gat
lu xu sát egy szer re kí nál ja. Ér -
de kes lát ni a vég te len egy sze -
rű sé get, sze rény sé get, ugyan -
ak kor  a  sze mély re  szó ló  fi -
gyel mes sé get:  ked ves  thai
hölgy fo ga dott min ket, ke zé -
ben egy táb lács ka a ne vünk kel.
Az  el ső  szak mai  él mény

egy  gyó gyult  lep rás  em ber
farm ján ért min ket. A het ven -
öt  éves  fér fi és  fe le sé ge mű -
köd te ti a gaz da sá got meg hök -
ken tő egy sze rű ség gel és cél tu -
da tos ság gal. Azt tart ják: „Jobb,
ha a tyúk ka pir gál ja ki a sze -
me tet,  és  hasz no sít ja  be lő le
azt, amit még le het, mint ha az
em ber kény sze rí ti rá aka ra tát
a ter mé szet re.” 
Meg lá to gat tuk a vá ros ré gi

lep ra kór há zát is, ahol gyó gyult
lep rá sok  re ha bi li tá lá sát  vég -
zik. Meg döb ben tő  volt  lát ni,
hogy olyan asszo nyok és fér fi -
ak, akik nek alig van nak uj ja ik,
mi lyen ügye sen bán nak a kü -
lön bö ző  esz kö zök kel  –  ker ti
szer szá mok kal, ol ló val, kés sel,
fes ték kel, ra gasz tó val, gé pek kel
–,  és  hoz nak  lét re  szá muk ra
szük sé ges  és  meg él he té sük -
höz nél kü löz he tet len tár gya kat
(pél dá ul mű vég ta gok).
A nagy gyű lés „az el nö kök

nap já val”  vet te  kez de tét.  Él -
mény  volt  szá mom ra  látni,
hogy a negy ven or szág ból ér -
ke zett száz har minc em ber las -
sacskán  ho gyan  „öl t  tes tet”,

egy-egy név mi ként ka p ar cot,
sze mé lyi sé get, aho gyan egy re
job ban meg is mer ked tünk egy -
más sal.  Es te  külön  kö szön -
töt ték  azo kat,  akik  elő ször
vet tek részt ilyen ese mé nyen,
majd föld ré szek sze rint szó lí -
tot ták előre a kül dött sé ge ket.
Köz ben ki ve tí tő  se gít sé gé vel
éne kel tünk  egy-egy  éne ket,
és rö vid imád sá gok hang zot -
tak el.
A kö vet ke ző na pok mind -

egyi ké hez  kö tő dik  egy-egy
je len tős ese mény. Hét főn az
új  char ta  alá írá sát ün ne pel -
tük. Ked den a Wel les ley Bai -
ley-díj át adá sá ra  ke rült  sor.
Ezt a dí jat kap ta ko ráb ban a
farm já ról is mert Jam ni an La -
ek wong is,  aki  dísz ven dé ge
volt  az  es ti  ce re mó ni á nak.
Idén az el is me rést két lep rá -
ból gyó gyult és ér té kes szol -
gá la tot vég ző sze mély – An -
jan Dey (In dia) és Ma i nu din
Da fa li (Ne pál) – ve het te át. A
nagy gyű lés utol só nap ján volt
az  új já ala kult  misszió  el ső
köz gyű lé se.
Há lás  va gyok  mind azért,

ami vel gaz da god tam, s azért
az  egy re  erő sö dő  re mény sé -
gért,  hogy  szer te  a  vi lág ban
van nak,  akik  egy re  tu da to -
sab ban és bát rab ban akar ják
kép vi sel ni  Jé zus  pa ran csát:
„Gyó gyít sa tok meg be te ge ket…
tisz tít sa tok meg lep rá so kat…
In gyen kap tá tok, in gyen ad já -
tok!” (Mt 10,8)

g Ka pi Zol tán 
evan gé li kus lel kész

NagygyűlésttartottaNemzetköziLepramisszió

át fo gó test vé ri ség
A  Nem zet kö zi  Lep ra misszió
Chi ang Ma i ban (Thai föld) tar -
tott  nagy gyű lé se  mér föld kő
lett: ott ke rült sor az új szer ve -
ze ti for ma el fo ga dá sá ra és alá -
írá sá ra. Ed dig – 1874 óta – az
ado mány gyűj tő or szá gok hoz -
ták a dön té se ket, míg az ázsi ai,
af ri kai lep ra gyó gyí tó or szá gok
passzív fel hasz ná lók vol tak. 
Má ra a fel hasz ná ló or szá gok

ve ze tő it  egyen ran gú  part ne -
rek ként von ják be a dön tés ho -
za tal ba  és  a  fe le lős ség vál la -
lás ba.  Az  év ti ze dek  alatt  a
Nem zet kö zi  Lep ra misszió
ugyan is  a  fel hasz ná ló or szá -
gok ban olyan hi te les szak em -
ber gár dát ne velt fel, amely nek
tag jai ke resz tény el kö te le zett -
sé gük, szak mai fel ké szült sé gük
alap ján  mél tó  part ne rek  a
misszió kór há za i nak és in téz -
mé nye i nek  irá nyí tá sá ban  is.
En nek az új ke ret nek a ne ve:
„glo bá lis part ner ség”. A test vé -
ri ség csak gaz da go dott a tag -
or szág-igaz ga tók  négy na pos
ér te kez le tén el ső íz ben je len
lé vő ko ráb bi „fel hasz ná ló” or -
szá gok ve ze tői ál tal.

kal kut ta
Az ér te kez le tek után In di á ban
a kal kut tai Prem a nan da lep ra -
misszi ós kór há zat lá to gat hat -
tam meg. Meg ren dí tő, de fel is
eme lő ta pasz ta la tot je len tett. A
vá rosban tapasztalható kö rül -
mé nyek  –  in di ai  mér ték kel
mér ve  is  –  meg döb ben  tik  a
lá to ga tót. (Nem vé let len, hogy
a lep ra misszió kór há za és Te réz
anya  misszi ó já nak  köz pont ja
egy ut cá ban  van.) A nyo mor
ter me li ki sok egyéb más kór
mel lett a lep rát is! Ezért a lep -
ra el le ni harc a sze gény ség el -
le ni harc iker test vé re.
A tíz nap alatt kö zel ről lát -

tam,  hogy mi lyen  ál do zat tal

vég zik szol gá la tu kat a lep ra -
misszió or vo sai, ápo lói, szak -
em be rei. Nincs vé ge a mun ka -
idő nek, mert jön nek nem csak
lep rá sok, ha nem min den fé le
be teg ség ben szen ve dők, gye -
re kek, ka ma szok, idő sek. Sok
eset ben egy szom széd vagy ro -
kon kül di az il le tőt a jó hí rű
kór ház ba.  Ugyan is  a  lep ra -
misszió kór há za i ban a gyó gyí -
tá son túl a tel jes élet hez hasz -
nál ha tó vá te szik a be te gek ke -
zét, lá bát is! Mű vég ta got ké szí -
te nek ne kik, vagy szem mű té -
tet,  sőt plasz ti kai mű té tet  is
vé gez nek raj tuk or ruk, ar cuk
hely re ho zá sá ra. 
Ok ta tást, szak mát is ad ke -

zük be a misszió to váb bi éle tük
ren de zé se  ér de ké ben,  il let ve
fel ka rol ja gyer me ke i ket is. 
Há rom  élet mi nő ség-ja ví tó

pro jek tün ket  is  meg lá to gat -
hat tam  Kal kut ta  kü lön bö ző
nyo mor ne gye de i ben. Mert  a
lep ra misszió – Jé zus hoz ha son -
ló an –  az  egész  em bert  lát ja
tes ti, lel ki, anya gi, tár sa dal mi
szük ség le te i vel együtt, és mind -
ezek ben sze ret ne se gí te ni.

po gány misszió
Mind Chi ang Ma i ban, mind
Kal kut tá ban so kat hal lot tam
ar ról is, hogy Is ten igé je ter jed,
és  a  hí vők  szá ma  nö vek szik
ezek ben az or szá gok ban. Meg -
lát hat tam a Chi ang Mai-i lep -
ra misszi ós kór ház va sár na pi
is ten tisz te le tén, hogy a húsz
év vel ez előt ti hez ké pest (ami -

kor  elő ször  jár tam  eb ben  a
kór ház ban) mi ként erő sö dött
meg  a  lel ki  élet. Ak kor még
csak né hány idős lep ra be teg,
no meg a dol go zók je len tet ték
a kór há zi gyü le ke ze tet. Most
pe dig „kint ről”, a vá ros ból  is
szép szám mal jöt tek fi a ta lok,
csa lá dok, gye re kek mint gyü -
le ke ze ti ta gok, és két is ten tisz -
te le tet  kell  tar ta ni  va sár na -
pon ként! 
Is ten  mun kál ko dik  azon

ke resz tül, ami a lep ra misszió
kór há zá ban tör té nik: az em be -
rek  előtt  von zó  a  hi te les  bi -
zony ság té tel. Sőt sok ko ráb bi
be teg mun ka társ ként szol gál
már az evan gé li zá lás ban! Se -
gí tő ke zü ket nyújt ják a pros -
ti tu ál tak, drog füg gők, vál ság -
ban  lé vők  fe lé, és meg ol dást

ad nak szá muk ra az evan gé li -
um ál tal.
In di á ban a hin du és a musz -

lim la kos ság ból is so kan tér nek
meg. Az egy há zak erős fe le lős -
ség gel  mun kál kod nak  né pük
meg té ré sén.  A  leg gaz da gabb
ke resz té nyek tá mo gat ják a bel -
misszi ót, lel ké sze ik és hí ve ik pe -
dig óri á si ál do za to kat vál lal nak
a szol gá lat vég zé sé ben. 
Meg ren dí tet tek egy lep ra -

or vos fér jé nek sza vai: „Eu ró -
pa la kos sá ga tud ja, hogy ki cso -
da Jé zus, de a leg több jük nek
nem  kell.  In di á ban  Eu ró pa
össz la kos sá gá nál sok kal több
em ber nem is tud ja, hogy ki -
cso da  Jé zus, mert so ha nem
hal lott még ró la.”
Imád koz zunk  a  po gány -

misszi ó ért, a vi lág éb re dé sé ért,
a  tes ti-lel ki  gyó gyu lá sért,
amely nek – Is ten ke zé ben – ál -
dott esz kö ze a lep ra misszió is!

(A thai föl di és in di ai lep ra -
misszi ós út ról szí ve sen tar tok
ké pes be szá mo lót gyü le ke ze tek -
ben, kö zös sé gek ben.)
g Risk óné Fa ze kas Már ta

igaz ga tó 
(Ma gyar Lep ra misszió) 

Testi-lelkigyógyulásokeszköze
A lep ra misszió thai föl di és in di ai szol gá la tá ról

b Amikoresorokatírom–máritthon–,arrólértesülök
asajtóból,hogyegyThaiföldöntanulóhuszonhétéves
magyarfiatalembertelraboltak,ésszázezereuróváltság-
díjatkövetelnekérteaszüleitől.Különösérzés,hogyén
isottvoltam,éppenabbanazázsiaiországban,aholez
történt.Május29.ésjúnius1.közöttugyanis–aMagyar
Lepramisszió elnökeként, a szervezet igazgatójával,
RiskónéFazekasMártával együtt–aNemzetköziLep-
ramissziónagygyűlésénvettemrésztetávoliállamban.

Egy édesanya a kalkuttai kórházból

Korábbi leprabeteg Chiang Maiban A kalkuttai kórház fiatal leprabetegei a gyógytornásszal
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A Nem zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa -
ság nak ma Af ri ká ban, Ázsi á ban, Eu -
ró pá ban, La tin-Ame ri ká ban, a Csen -
des-óce án tér sé gé ben, Kö zép-Ke le -
ten, Kö zép-Ázsi á ban, Észak-Ame ri -
ká ban és a ka ri bi tér ség ben van nak
misszi ós tag szer ve ze tei. 
A  börtöntársaság  ki len ce dik  –

négy éven te ese dé kes – vi lág gyű lé sét
jú ni us 28. és jú li us 3. kö zött To ron -
tó ban tar tot ta. A vi lág száz har minc -
öt or szá gá nak bör tön lel ké szei, il let -
ve  bör tö nök ben  ön kén tes  mun kát
vég ző  misszi ó sai  gyűl tek  össze  –
mint egy nyolc száz öt ve nen – az ese -
mé nyen. (Ko ráb ban min den al ka lom -
mal más föld ré szen volt a hely szín, az
utób bi há rom kon fe ren ci á nak azon -
ban To ron to adott ott hont.)
E sorok írója – a Ma gyar Test vé ri

Bör tön tár sa ság  el nö ké nek,  Ro szík
Gá bor evan gé li kus lel kész nek a meg -
tisz te lő  fel ké ré sé re  –  az  egyet len
evan gé li kus  bör tön lel kész ként  vet t
részt a ta nács ko zá son. A ma gyar de -
le gá ci ót egyébiránt dr. Bá nyai Mik lós
ka to li kus bör tön lel kész, re for má tus ol -
dal ról L. Mol nár Ist ván és dr. Bék e ffy
La jos, az or to dox ke resz tény ség ré szé -
ről Ma gyar Má ri usz, il let ve Ro szík
Gá bor  evan gé li kus  lel kész  és Ma -
gya ri Már ton, a Ma gyar Test vé ri Bör -
tön tár sa ság ügy ve ze tő je al kot ta, ki egé -
szül ve a Szlo vá kia kül döt te ként je len
lé vő, de ma gyar anya nyel vű dr. An ta -
la Éva re for má tus lel késszel.
Az im po záns meg nyi tón – egy af -

ri kai ének kar köz re mű kö dé se és ze nei
kí sé ret mel lett  –  a  She ra ton  Szál ló
nagy ter mé ben egyen ként tűz ték ki a
részt ve vő nem ze tek zász ló it. Írás ban
üd vö zöl te a kon fe ren ci át Ka na da mi -
nisz ter el nö ke, Step hen Har per.A meg -
nyi tó be szé det Ron Nik kel el nök mond -
ta el, de üd vö zöl te az egy be gyűl te ket
a nyolc van éves ala pí tó, Charles Col -
son is. 
A ta lál ko zó fo lya mán el hang zott

elő adá so kat  ti zen egy  szink ron tol -
mács for dí tot ta spa nyol, orosz, fran -
cia és arab nyelv re.
A kon fe ren cia mot tó ja a kö vet ke -

ző volt: „Együtt egy más vi lá got al ko -

tunk. Át for mált éle tek. Meg bé kélt
kap cso la tok. Hely re ál lí tott kö zös sé -
gek.”Az egyes na pok alap té má it a kö -
vet ke zők ad ták: re mény, meg bo csá tás,
meg úju lás, sza bad ság.
Min den reg gel ka to li kus, il let ve or -

to dox mi sé vel kez dő dött a nap, dél -
előt tön ként  pe dig  ple ná ris  ülé sek
zaj lot tak. Eze ket az adott nap té má -
já hoz kap cso ló dó imád ság és bib li ai
ige  fel ol va sá sa ve zet te  föl, majd az
adott té ma kap csán ál ta lá ban há rom,
a bör tön misszi ó ban részt vál la ló ön -
kén tes  refle xi ó ja  kö vet ke zett.  Ez -
után ke rült csak sor a nap fő té má já -
val kap cso la tos elő adás ra, dél után pe -
dig works ho po kon, ke rek asz tal-be -
szél ge té sek ben  mé lyül het tek  el  a
rész ve vők az adott nap té má já ban. 
A gaz dag té ma vá lasz ték ból áll jon

itt – címszavakban – egy kis íze lí tő:
a  kül föl di  fog va tar tot tak  vé del me;
kom mu ni ká ció,  lát vány és misszió;
mé dia mun ka. Re ha bi li tá ció és meg -
újí tás (La tin-Ame ri ka); vissza ho no -
sí tás; Is ten mun ká ja a nem sok jót ígé -
rő  he lye ken. Mun ka  és  szol gá lat  a
bör tön ben.  Konflik tus ba  ke rül tél?
Az igaz ság je len té se. Ta ní tás a bör tön -
ben. A bű nö ző és ál do za ta kö zöt ti vi -
szony  hely re ál lí tá sa  (Zá ke us prog -
ram). Ke resz tény eti ka a jo gi kul tú rá -
ban. A párt fo gás kö rei. Bör tön vi selt
szü lők  gyer me ke i nek  tá mo ga tá sa
(An gyal fa prog ram).
Es te új ra ple ná ris elő adá sok kö -

vet kez tek, gya kor ta meg sza kít va a
Nem zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa ság
kü lön bö ző  or szá gok ban  vég zett
mun ká ját, vál to za tos pro jekt je it be -
mu ta tó  do ku men tum fil mek kel.  A
na pi  prog ram  imád ság gal,  il let ve
mi ni kon cert tel  ért  vé get,  az  es ték
pe dig ki vá ló le he tő sé get kí nál tak a
részt ve vők szá má ra a ta pasz ta lat cse -
ré re, a sze mé lyes is mer ke dés re. Ré -
gi ba rá tok ta lál koz hat tak új ra, és új
ba rát sá gok  szü let het tek  sok szor  a
föld egy más tól na gyon tá vo li pont -
ja in élő, kü lön bö ző kul tu rá lis hát te -
rű, más-más fe le ke zetek hez tar to zó,
de Krisz tus ban test vér mun ka tár sak
kö zött.

A ren dez vény ide je alatt fog va tar -
tot tak kép ző mű vé sze ti al ko tá sa i ból
nyílt ki ál lí tás a vá ros ban. Szer te a vi -
lág ból  ér kez tek  gra fi kák,  olaj fest -
mé nyek, szob rok és fa fa rag vá nyok,
tex til mű vé sze ti al ko tá sok. Té má juk
a sö tét ség és a vi lá gos ság, a meg kö -
tö zött ség és a sza bad ság volt. 
A ki ál lí tást meg lá to ga tók nak gyak -

ran egé szen szív szo rí tó él ményt je len -
tet tek ezek a mun kák. Vég ered mény -
ben mind egyik ar ról be szélt, hogy a
rá csok mö gött élők te het sé gét a tár -
sa da lom nem kí ván ja hasz no sí ta ni.
Az al ko tá sok egy ré szét – al ko tó ik en -
ge dé lyé vel,  az  ál ta luk  meg sza bott
áron – el ad ták.
Min den, ami el hang zott – il let ve

az egész ta lál ko zó szem lé let mód ja –
, azt su gall ta, hogy a bűn be esett em -
bert Is ten nem hagy ja ma gá ra. Ha pe -
dig ő ezt nem te szi, ak kor azok, akik
ma gu kat Krisz tus kö ve tő i nek vall ják,
szin tén nem te he tik meg. Jé zus azt
mond ta  az  őt  hall ga tók nak,  hogy
ami kor bör tön ben le vőt lá to gat nak
meg övéi, ak kor ezt ve le te szik meg,
ő van ott. 
Igen, Jé zus a bör tön ben is „meg -

lá to gat ha tó”. 
Mun ka nél kü li ek, sze gé nyek, csa lád

nél kül fel nö vők, a sze re te tet so sem ta -
pasz ta lók, haj lék ta lan ná vál tak, ki re -
kesz tet tek, bőr szí nük mi att meg ve tet -
tek síny lőd nek vi lág szer te bör tö nök -
ben, rész ben azért is, mert az adott
tár sa da lom te he tet len a prob lé má juk -
kal szem ben, nem ké pes meg ol da ni az
in teg rá lá su kat. Né mi túl zás sal azt is
mond hat juk: az össz tár sa dal mi te he -
tet len ség mi att szen ved nek – ha úgy
tet szik, „a mi bű ne in kért”. 
Őket se gí tik, tá mo gat ják, az ő se -

be i ket gyó gyít gat ják azok az em be rek,
akik – leg több eset ben min den anya -
gi el len szol gál ta tás nél kül – hosszú év -
ti ze de ken át jár nak be Jé zus ne vé ben
a bör tö nök bűz lő zár ká i ba, a meg ve -
tet tek kö zé. Ők ta lál koz tak Tor on tó -
ban  az  idén  nyá ron,  hogy  az  egy
ügyért  dol go zó  kö zös ség ben  erőt
kap ja nak, ott egy mást meg erő sít sék,
hogy ne fogy jon el a lel ke se dés és az
erő, hogy a lé lek le gyen elég erős új -
ra meg új ra el in dul ni és se bet kö töz -
ni, könnyet tö röl ni, re ményt éb resz -
te ni fa lak és va sak ár nyé ká ban.
A részt ve vők kis sé ke ser nyés íz zel

a szá juk ban tá voz hat tak a ta lál ko zó
zá ró ün nep sé gé ről, ahol is el hang zott:
„Le het, hogy ez volt az utol só, nincs
rá pénz.” Csak imád koz ha tunk, hogy
le gyen. (Úgy tű nik, a ko ráb bi imád -
ság  meg hall gat ta tott,  hi szen  négy
év vel ez előtt ugyan itt ugyan ez volt a
zá ró mon dat – még is, Is ten aka ra tá -
ból 2011-ben is sor ke rül he tett a ta -
nács ko zás ra.)

g Já no sa At ti la lel kész (Győr)

IsméttalálkoztakaJézustbörtönbenlátogatók
A Nem zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa ság vi lág gyű lé se

b Avilágszerteismertkereszténybörtönmissziósszervezet,aPrisonFel-
lowshipInternational(PFI,NemzetköziTestvériBörtöntársaság)alapí-
tója,CharlesW.Colson azúgynevezettWatergate-botránykövetkezté-
benhéthónaprabörtönbekerült.AzEgyesültÁllamokakkorielnöke,
RichardNixon tanácsadójakéntkeveredettbeleabotrányba,deméga
börtönbevonulásaelőttmegtért,sezutánazttartottafőfeladatánakhogy
afogvatartottakatmegismertesse–mindhazájában,mindanagyvilág-
ban–JézusKrisztussal.SzabadulásautánnagybanhozzájárultazUSA
büntetés-végrehajtásánakmegreformálásához.AjogászvégzettségűCol-
son1975-benalapítottamegfogvatartottakatsegítőszervezetét.APFI-
nakmamindenszövetségiállambanvanképviselete,ésszázhuszonnégy
országban–közöttükhazánkbanis–működikországosszervezete.Col-
sonhúszkönyvetírt,ezekbevételeabörtönmissziójavátszolgálja.
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g D. dr. Har ma ti Bé la 

Szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ján hadd csat la koz zam ma -
gam is az em lé ke zők so rá hoz
sze mé lyes kö szö ne tem mel. 
1980 őszé től a Lu the rá nus

Vi lág szö vet ség gen fi köz pont -
já nak  teo ló gi ai-ta nul má nyi
osz tá lyá ra, a szo ci ál eti kai tit kár -
ság ra  kap tam  –  nem zet kö zi
pá lyá zat alap ján – meg hí vást.
Fel ada tom volt, hogy a vi lág -
szö vet ség tag egy há za i nak teo -
ló gi ai-ta nul má nyi  in té ze te it,
szak em be re it meg ke res ve és
be von va  nem zet kö zi  ta nul -
má nyi  kon fe ren ci á kat  szer -
vez zünk he lyi-nem ze ti, kon ti -
nen tá lis  és  vi lág vi szony lat -
ban,  majd  ezen  ta nul má nyi
mun ka ered mé nye it köny vek -
ben,  fo lyó ira tok ban  te gyük
köz zé.
Több éves prog ra mok in dul -

tak a ta nul má nyi osz tály vá lasz -
tott nem zet kö zi ta nács adói bi -
zott sá gá nak  fel ügye le té vel.
1980 vé gé re hat új prog ra mot
ter jesz tet tem elő a bi zott ság -
nak,  pél dá ul  a  kö vet ke ző  té -
mák ban: A ke resz tyén eti ka és
a tu laj don kér dé se; Az egy ház
sze re pe a nem zet épí tés ben,
kü lö nös te kin tet tel az új af ri -
kai ál la mok ra (Zim bab we,
Dél-Af ri ka stb.); il let ve A kör -
nye zet vé de lem eti kai kér dé sei.
Egyet len  ja va solt  ter ve met

uta sí tot ták  el  az zal,  hogy Az
egy ház és a „ci vil re li gi on” té ma
nem idő sze rű, mert a 19. szá -
zad ban Svájc ban Ra gaz és Kut -
ter pro fesszo rok és a fi a tal Karl
Barth már fog lal koz tak ez zel.
1981 ele jén hi va tal ba lé pett

az új ame ri kai el nök, Ro nald
Re a gan. Ami kor  el ol vas tam
be kö szön tő  el nö ki  be szé dét,
azon nal ri asz tot tam kol lé gá i -
mat és a nem zet kö zi ta nács adó
bi zott sá got: „Még hogy ne len -
ne idő sze rű ta nul má nyi té ma a
»ci vil re li gi on«? Fi gyel je nek az
új ame ri kai el nök re, és ké rem
a ci vil re li gi on ről be ter jesz tett
ter vünk jó vá ha gyá sát!”
Mit  is  je löl  ez  a  ne he zen

ma gyar ra for dít ha tó ki fe je zés,
a „ci vil re li gi on”? A fo gal mat
Ro bert N. Bel lah ame ri kai tár -
sa da lom tu dós  tet te  is mert té
egy 1967-ben meg je lent ta nul -
má nyá ban. Ar ról a „ci vil”, tár -
sa dal mi val lá sos ság ról van szó,
amely nem kap csol ha tó szo ro -
san egyik egy ház hoz vagy val -
lás hoz sem az egyes tár sa dal -
mak ban, de fel hasz nál ja a meg -
lé vő val lá sos kö tő dé se ket. 
Az ez zel kap cso la tos ta nul -

má nyi mun ká ba be kap cso ló -
dók  szá má ra  meg fo gal maz -
tunk egy olyan mun ka de fi ní -
ci ót, amely ért he tő vé te szi a
ki fe je zést:  „A  ci vil  re li gi on
olyan szim bó lu mok, gon do la -
tok és cse lek vé si mó dok szö ve -
vé nye,  ame lyek  a  tár sa dal mi
in téz mé nyek  te kin té lyét  iga -
zol ják. Tá jé ko zó dást je lent azon
alap ve tő  ér té kek  te rü le tén,
ame lyek  együt tes  nyil vá nos
cse lek vés re kö tik össze a né pet.
Val lá sos annyi ban, amennyi ben
el kö te le zett sé get je lent, és egy
egy sé ges vi lág szem lé le ten be -
lül ki fe je zi egy nép alap ve tő ér -

zé két sa ját ér té ké re, azo nos sá -
gá ra és sor sá ra vo nat ko zó lag.
»Ci vil« (tár sa dal mi) annyi ban,
amennyi ben  olyan  alap ve tő
nyil vá nos in téz mé nyek hez van
kö ze, ame lyek egy tár sa da lom -
ban, nem ze ten vagy más po li -
ti kai egy sé gen be lül a ha tal mat
gya ko rol ják. 
A ci vil re li gi on is mer te tő je -

gyei le het nek szer tar tá sok, ün -
ne pek, szent he lyek, do ku men -
tu mok, tör té ne tek, hő sök vagy
más je len sé gek, ha son ló an az
is mert tör té ne ti val lá sok hoz. A
ci vil re li gi on tar tal maz hat bi zo -
nyos kö rül mé nyek kö zött olyan
el mé le tet is, amely ideo ló gi a -
ként ke rül het elő tér be. A tár -
sa da lom egyes tag jai sa ját ci vil
re li gi on jük nek  kü lön bö ző
mér ték ben  le het nek  tu da tá -
ban.  A  ci vil  re li gi ont  a  né -
pes ség  messze me nő en  vagy
kor lá to zot tan  fo gad hat ja  el,
mi köz ben az a tár sa dal mi in -
téz mé nyek  iga zo lá sát  mint
köz pon ti funk ci ó ját töl ti be.”
Mi ről is szólt Ro nald Re a gan

prog ram ja? Meg hir det te, hogy

az  ame ri ka i ak  „a  vá lasz tott
nép” (cho o s en people), aho gyan
azt az Ószö vet ség ben Iz ra el ről
ol vas suk.  Min den  ame ri kai
dol lá ron ott a jel szó, „In God we
trust” („Is ten ben  bí zunk”).
Ame ri ka „az ígé ret föld je”, „az
új Iz ra el”. Ez zel szem ben a hi -
deg há bo rús  el len fél,  a  Szov -
jet unió „a Go nosz bi ro dal ma”. 
Nyolc éves el nök sé gé nek si -

ke re it,  a  „vas füg göny”  túl só
ol da lán  le vő  ha ta lom  le győ -

zé sét – más gaz da sá gi-stra té -
gi ai okok mel lett – ép pen a ci -
vil  re li gi on  meg hir de té sé nek
kö szön het te.
A Lu the rá nus Vi lág szö vet -

ség  nem zet kö zi  ta nul má nyi
prog ram jai kö zött ép pen ez, a
ci vil  re li gi on ről  szó ló  volt  az
egyik leg si ke re sebb. Öt ven két
or szág egy há zai és in téz mé nyei
vet tek ben ne részt, és a Val lás -
szo cio ló gu sok  Nem zet kö zi
Kon fe ren ci á ja is több éven ke -
resz tül fog lal ko zott a kér dé sek -
kel.  Szá mos  köny vet,  cik ket
tud tunk pub li kál ni ró la.
A té ma messzi re en ged ki -

te kin te ni,  pél dá ul  a  ná lunk
jól is mert szo ci a liz mus ban ta -
pasz talt kvá zi val lá sos ele mek -
re, a tár sa dal mi név adá sok ra,
há zas ság kö té sek re  és  te me -
té sek re. Vagy épp a párt kong -
resszu sok ra mint az egy há zi
zsi na tok hoz ha son ló ren dez -
vé nyek re a sa já tos hi e rar chi á -
val – a csú cson a „csa lat koz -
ha tat lan” fő tit kár ral stb. 
Van olyan vé le mény is, hogy

előbb vagy utóbb min den or -

szág ban,  kö zös ség ben  ki épül
va la mi fé le „ci vil re li gi on”, az az
– aho gyan az egyik né met pro -
fesszor asszony vél te –: „Min -
den  kor  min den  »ha tal ma«
szí ve sen veszi kö rül ma gát kul -
tusszal!”
Har minc  év  után,  1981-re

em lé kez ve,  kö szö nöm,  Ro -
nald Re a gan!

A szerző nyugalmazott evan -
gé li kus püspök

Személyesköszönet
RonaldReagan

néhaiamerikaielnöknek
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Ab ban  a  hely zet ben  va gyok,
hogy nem csak ol vas hat tam, de
CD-ről meg  is  hall gat hat tam
Ro nald  Re a gan,  az  Ame ri kai
Egye sült Ál la mok egy ko ri el nö -
ke be szé de i nek egy ré szét. Re -
to ri ka i lag ki vá ló szó nok la tok,
de kü lö nö sebb szim pá ti át ben -
nem nem kel te nek a sza vai.
Né hány adat a né hai el nök

élet raj zá ból: 1911. feb ru ár 6-án
szü le tett Tam pi có ban, Il li no is
ál lam ban. Di xon ban, az Eu re -
ka Col l e ge-ben ta nult szo cio ló -
gi át  és  köz gaz da ság tant.  Di -
ák ként ak tí van részt vett a szín -
há zi  egye sü let  éle té ben,  kü -
lön bö ző spor to kat űzött, tag ja
volt a fut ball- és ka pi tá nya az
úszó csa pat nak.  Ugyan ak kor
ön kén tes ként  te vé keny ke dett
egy  élet men tő  egye sü let ben,
töb be ket ki men tett a Rock Ri -
ver fo lyó ból.
Is ko lái vé gez té vel kis vá ro si

rá dió ál lo má sok nál  lett  sport -
köz ve tí tő, majd 1937-ben Los
An ge les be, Hol ly wood ba ve ze -
tett az út ja. Szí nész vizs gát tett,
és  több  mint  öt ven  film ben
sze re pelt. Úgy vél te, hogy ügyes
szó nok, frap pán san tud ja elő -
ad ni mon da ni va ló ját. S mint -
hogy va ló ban az is volt, szí né -
szi múlt já nak ké sőbb, a po li ti -
ku si  pá lyán is sok szor hasz nát
ve het te,  nép sze rű sé gé hez  el -
nök ként  is hoz zá já rult  ki vá ló
szó no ki kész sé ge. 

* * *

El nök ként rend kí vül ak tív volt.
Nyíl tan szólt a kom mu niz mus -
ról,  a  gaz da sá gi  és  ha dá sza ti
ver seny ről  épp úgy,  mint  az
ame ri kai kon ti nenst, az Egye -
sült Ál la mo kat fe nye ge tő ve szé -
lyek ről. 
Re a gan li be rá lis de mok ra tá -

ból  vált  kon zer va tív vá;  1962-
ben csat la ko zott hi va ta lo san a
Re pub li ká nus  Párt hoz.  1966-
ban Ka li for nia kor mány zó já vá
vá lasz tot ták,  majd  1970-ben
új ra el nyer te a tiszt sé get.
1980-ban ő volt a re pub li ká -

nu sok  el nök je lölt-je lö lő  kon -
ven ci ó já nak  győz te se,  így  az
el nök vá lasz tá son ki hí vó ja lett a
hi va tal ban lé vő de mok ra ta el -
nök nek, Jimmy Car ter nek.Mi -
u tán könnye dén le győz te Car -
tert, 1981 ja nu ár já ban az Egye -
sült Ál la mok negy ve ne dik el nö -
ke ként Re a gan tet te le a hi va -
ta li es küt. Négy év vel ké sőbb, a
kö vet ke ző el nök vá lasz tá son az
or szág  pol gá ra i nak  több sé ge
új ra  ne ki  sza va zott  bi zal mat.

* * *

El ső el nök sé ge  ide jén drá mai
ese mé nye ket élt  át. Már  1981
már ci u sá ban me rény le tet kö -
vet tek el el le ne – rá lőttek –, és

a go lyó a szí ve kö ze lé ben ha tolt
a tes té be. Jel lem ző szí né szi ud -
va ri as sá gá ra, hogy a tör tén te -
kért még ő kért bo csá na tot a fe -
le sé gé től: „Drá gám, el fe lej tet -
tem  fel ven ni  a  vé dő mel lényt,
ezért tör tén he tett, ami tör tént.” 
El nök sé ge  po zi tí vu ma ként

em lí tik, hogy csök ken tet te az
adó kat és a bü rok rá ci át. Mind -
ket tő vel  nép sze rű vé  vált,  vi -
szont a köz vé le mény meg fe led -
ke zett ar ról, hogy ugyan ak kor
hi he tet len  mér ték ben  emel -
ked tek a ha di ki adá sok, és ezért
az el len zé ke jog gal kri ti zál ta: „A
nem ze ti  el adó so dás  spi rál ja
egy re nö vek szik” – ír ták. Más -
részt az volt a vád el le ne, hogy
a  gaz da gok nak  ked vez,  mert
ne kik lett jobb so ruk, míg az el -
sze gé nye dés je lei kezd tek mu -
tat koz ni  a  má sik  ol da lon,  az
egy sze rű pol gá rok kö zött.
Kül po li ti ká ja  egy ér tel mű

volt: a Szov jet uni ó ra kon cent -
rált. Ő ne vez te elő ször a Szov -
jet uni ót „a go nosz bi ro dal má -
nak”, amely az egész gló buszt
ve szé lyez tet he ti. A sza bad sá got
és az em be ri mél tó sá got fél tet -
te a szov jet bi ro da lom tól. A li -
be rá li sok fel há bo rod tak a nuk -
le á ris fegy ver ke zés költ sé ge in,
no ha a fegy ver ar ze nál nö ve lé -
sé vel  az  volt  az  el nök  cél ja,
hogy olyan ver sen gés be kény -
sze rít se  be le  a  Szov jet uni ót,
ame lyet az már nem bír gaz da -
sá gi erő for rá sok kal – így kí ván -
ta Re a gan térd re kény sze rí te ni
a  szov jet  bi ro dal mat.  Biz tos
volt ben ne, hogy a ver seny ben
a sa ját or szá ga ma rad a győz tes.
„Ro busz tus  po li ti kus nak”

ne vez ték az el nö köt a kül po li -
ti ká ban, és rosszall ták az Egye -
sült Ál la mok és a Szov jet unió
el hi de gü lé sét. Ezt még a tár gya -
lá sok so ra sem eny hí tet te. 
1987.  jú ni us 12-én Nyu gat-

Ber lin ben, a Bran den bur gi ka -
pu előtt Re a gan úgy sum máz -
ta  be szé dét,  hogy  sze mé lye -
sen szó lí tot ta meg Mi ha il Gor -
ba csov szov jet  ve ze tőt:  „Mr.
Gor ba csov, dönt se le ezt a fa -
lat!” Ez az üze net  sze mé lyes
jel le gű volt, meg le he tő sen szo -
kat lan és éles, és dön tés elé ál -
lí tot ta  Gor ba cso vot.  Olyan
mon dat hang zott el, ame lyet az
új irányt szor gal ma zó – „glasz -
noszty”  és  „pe reszt roj ka”  –
szov jet párt fő tit kár nem ért he -
tett  fél re,  hi szen  ő  is  érez te,
hogy  olyan  gát  emel ke dik  a
két né met ál lam kö zött – fi zi -
kai  és  szim bo li kus  ér te lem -
ben  egy aránt –,  amely  egész
Eu ró pá ra ki hat, sőt a két kon -
ti nens re  nézve  is  ál lan dó  fe -
szült sé get je lent. Ugyan ak kor
Re a gan em lé kez te tett John Fitz -
gerald Ken ne dy több mint húsz

év vel ko ráb ban el hang zott sza -
va i ra is. A né hai ame ri kai el nök
– ugyan csak ber li ni be szé dé -
ben – utalt ar ra, hogy ősei kö -
zött né me tek is vol tak, sőt ki -
je len tet te: „Ich bin ein Ber li ner”
– az az „ber li ni va gyok”. A né -
met tö meg, az óri á si hall ga tó -
ság  szin te  ma gá ból  ki kel ve
szim pá tia tün te tést  ren de zett
az ak ko ri el nök mel lett.
Gor ba csov 1989-ben meg ol -

dot ta  a  gor di u szi  cso mót,  a
ber li ni fal le dőlt. Az em lí tett Re -
a gan-be széd CD-ről ma is meg -
hall gat ha tó: im po ná ló an szel le -
mes szó nok lat.

* * *

Utol só éve it Re a gan egy re be -
te geb ben töl töt te. Alz he i mer-
kór ban  szen ve dett,  ál la po ta
egy re rom lott. Be teg sé gét nem
tit kol ta. Pél dá ul így nyi lat ko zott
a té vé ben: „Most kez dem uta -
zá som nak  azt  a  sza ka szát,
amely éle tem al ko nyá hoz, meg -
sem mi sü lé sem hez ve zet.” Nép -
sze rű sé ge le he tő vé tet te szá má -
ra, hogy be te gen se rej tőz köd -
jék el a köz vé le mény elől. Meg -
mu tat ta, hogy ő sem ki vé tel, és
nem csak  szí nész ked ni  tud  –
aho gyan ná lunk rend sze re sen
be ál lí tot ták őt –, ha nem sze re -
pe mö gött va ló di, ér ző (és ép -
pen hal dok ló) em ber van.
A bevezetőben em lí tett bu -

da pes ti lap köz li azt is, amit mi -
nisz ter el nö künk mon dott a Re -
a gan-szo bor ava tá sán. A művet
szim bó lum nak tart ja: „Re a gan
a sza bad ság szim bó lu ma, em -
lé ke össze fog ja a kö zép-eu ró pai
né pe ket.”  Majd  így  foly tat ja:
„Mind ez  azért  si ke rül he tett,
mert vet tük a bá tor sá got, hogy
ha tá ro zot tan  kü lönb sé get  te -
gyünk jó és rossz, igaz és ha mis,
ér té kes és tal mi kö zött… és ha
vál lal juk, aho gyan Re a gan el nök
is vál lal ta, a jó és rossz kö zöt ti
kü lönb ség ki mon dá sá val  já ró
fe le lős sé get  és  kö vet kez mé -
nye ket.”

Or bán Vik tor sze rint Ma -
gyar or szá gon ma még fa la kat
kell le bon ta ni ah hoz, hogy ki -
sza ba dul junk a múlt hi bá i nak
fog sá gá ból, és mi is erős, si ke -
res és büsz ke or szág gá vál junk.
A  mi nisz ter el nök-he lyet tes,
Semjén Zsolt tör té nel mi tény -
nek  ne vez te,  hogy  a  szov jet
meg szál lás  aló li  sza ba du lást
há rom em ber nek kö szön het -
jük: spi ri tu á lis ér te lem ben II.
Já nos Pálpá pá nak, po li ti kai ér -
te lem ben Re a gan nek és Gor ba -
csov nak. 

A szer ző nyu gal ma zott evan gé -
li kus lel kész, teo ló gi ai ta nár, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház öku me ni kus szak ér tő je
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Egy ba rá tom – ne vez zük Joe-nak – a
kö zös sé gé ben nagy lel kű sé gé ről volt
is mert, sőt még olya nok kal is így vi -
sel ke dett,  akik kel  ugyan  alig  volt
kap cso lat ban, de tud ta ró luk, hogy
ép pen nagy szük sé gük van va la mi re.
Joe egy sze rű en csak öröm mel tet te
mind ezt. Bol dog volt, ami kor má so -
kon se gít he tett. 
Egy  nap  még is  –  egy  vá rat lan

ese mény ha tá sá ra – be kel lett is mer -
nie, hogy mi köz ben a mun ka he lyén
kí vül ked ves az em be rek kel, sa ját be -
osz tott ja i ról  meg fe led ke zik.  Ő  és
fe le sé ge egy szer ész re vet te, hogy az
egyik al kal ma zott nak nagy szük sé -
ge len ne va la mi re, ami né mi mun ká -
val és né hány alap anyag be szer zé sé -
vel vi szony lag könnyen el ké szít he tő.
Ba rá tom ha ma ro san ma gá hoz ra gad -
ta a kez de mé nye zést, be sze rez te az
alap anya go kat,  és  moz gó sí tot ta  a
töb bi al kal ma zot tat, hogy kö zö sen
old ják  meg  a  prob lé mát.  Mi vel
együtt dol goz tak, sen ki nek sem kel -
lett nagy ál do za tot hoz nia, vi szont
könnye dén iga zol ták a szó lást: „Sok
kéz ha mar kész.” 
Joe még ma is rend kí vül nagy lel -

kű en bá nik az ide jé vel és ener gi á já -
val, sőt még az anya gi for rá sa i val is,
de már ar ra is oda fi gyel, hogy a cé -

gén be lüli szük ség le tek ről is tud jon,
mert a cég va ló já ban olyan, mint ha
az ott ho na len ne. Ma gán is mo so -
lyog va  em lék szik  vissza  azok ra  az
idők re, mi kor még ha nya gul ke zel te
a  mun ka kör nye ze té ben  je lent ke ző
prob lé má kat, pe dig ezek az or ra előtt
vol tak. 
Vi lá gos, hogy Joe nem szán dé ko -

san nem vet te ész re eze ket az egy ér -
tel mű igé nye ket. Könnyen meg esik,
hogy né ha nem fi gye lünk föl ar ra, mi -
re  van  szük sé gük  a  kö ze lünk ben
élők  nek – akár a mun ka he lyün kön,
akár ott hon –, mi köz ben tá vo labb ra
kon cent rá lunk, hogy ész re ve gyük a
baj ban, szük ség ben lé vő ket. Időn ként
tá vol lá tó vá vá lunk, ami kor jó len ne
rö vid lá tó nak len nünk.
Pél dát ve he tünk a kö zel-ke le ti pász -

to rok ról, akik nek vi gyáz ni uk kell a bá -
rá nya ik ra,  fo lya ma to san  fi gyel ve  az
egész sé gük re  és  a  biz ton sá guk ra.
Ezek  a  pász to rok  foly ton  fi gye lik  a
nyá juk kör nye ze tét, ne hogy ra ga do -
zók kö ze lít se nek, de min den egyes bá -
rányt kü lön is meg vizs gál nak, hogy
ész re ve gyék és mi ha ma rabb gyó gyí -
ta ni tud ják a be teg sé ge i ket, sé rü lé se -
i ket, vagy egy sze rű en csak el len őriz -
zék, hogy az ál la tok nem esz nek sem -
mi ár tal ma sat. 

Al kal maz zuk ezt az ana ló gi át a sa -
ját  ve ze tői  sze re pünk re:  mint ha
„pász to rok”  len nénk,  az  al kal ma -
zot ta in kat a csa lá dunk tagjai hoz ha -
son ló nak kell te kin te ni. Fog lal koz tat -
juk őket, és míg jog gal vár juk el, hogy
pro duk tí van és ha té ko nyan vé gez zék
a mun ká ju kat, ne kik ha son ló kép pen
jo guk van el vár ni, hogy szük ség ese -
tén se gít sé get nyújt sunk szá muk ra.
A se gít ség le het sze mé lyes ta nács -
adás;  szük ség  ese tén  sza bad ság;
olyan kép zett szak ma be li ek kel va ló
kap cso lat fel vé tel, akik bi zo nyos te -
rü le te ken tud nak tá mo ga tást ad ni;
se gít ség csa lá di prob lé mák meg ol dá -
sá ban; szük ség ese tén akár pénz ügyi
se gít ség is. 
A Bib lia Új tes ta men tu má ban így

szól 1Tim 5. ré szé nek 8. ver se: „Ha pe -
dig va la ki övé i ről és fő ként há za né -
pé ről nem gon dos ko dik, az meg ta gad -
ja a hi tet, és rosszabb a hi tet len nél.”
Mi lyen sú lyos ál lí tás is ez! 
A  vér sé gi  kö te lé ket  te kint ve  az

al kal ma zot ta ink  nem  csa lád ta gok,
még is, ha ve ze tők va gyunk, a nagy -
lel kű ség nek ér ződ nie kell a mun ka -
he lyün kön  is  –  és  eh hez  ne künk
kell meg ten nünk az el ső lé pést!

g Rick Boxx
For rás: Mon day Man na

„Időnkéntjólenne
rövidlátónaklennünk”

Biztostámasz
„Ma gasz tal lak, Uram, a né pek kö zött,
zsol tárt ének lek ne ved nek.” (Zsolt 18,50)

Mi ben bíz ha tunk ma, ami kor min -
den bi zony ta lan? Bi zony ta lan a jö -
vőnk, a mun ka he lyünk, az árak, az
éle tünk. Sok szor min den biz tos pon -
tot el vesz ni vé lünk az életünk ben.
Ar ra  szok tunk gon dol ni,  hogy  a

sze ret te ink, a hoz zánk kö zel ál lók je -
len tik  a  biz tos  pon tot,  és  mi  va -
gyunk szá muk ra a biz tos tá masz. De
bár me lyik  pil la nat ban  el ve szít het -
jük  őket. Ak kor mi ben  bíz ha tunk,
ami kor ez meg tör té nik?
Nem csak ilyen kor, ha nem min dig

Is ten az egyet len biz tos tá masz eb ben
a bi zony ta lan vi lág ban. Ő fi gyel ránk,
és gon dot vi sel ró lunk. Kér nünk kell
az ő Szent lel két, ad jon ne künk erőt
ar ra, hogy oda tud junk for dul ni hoz -
zá, és el tud juk fo gad ni a szá munk -
ra el fo gad ha tat lant. Azt a sze re te tet,
amely szá munk ra is me ret len, és csak
ál ta la is mer het jük meg.
Ta níts min ket, Is te nem, új éne ket

éne kel ni. A min den nap ki mon dott

szó nem ér annyit, hogy di csér he tünk
ve le. Az ének szó az, amely mél tó a te
ne ved di csé re té re. Adj ne künk erőt
éne kel ni. Adj igaz szí vet, mert a szív
aka ra ta  nél kül  le he tet len  éne kel ni.
Va jon tu dunk-e éne kel ni, ha ha rag

van ben nünk?
Az ő sze re te tét meg is mer ve sza ba -

dul ha tunk csak azok tól a ter hek től,
ame lyek alól ma annyi fé le sza ba du lást
ígér nek. Ad ja Is ten, hogy le gyen erőnk
min dennap őt ma gasz tal ni, mert csak
ez vi he ti előbb re éle tünket. Ez tölt he ti
be az űrt ben nünk. Ez szün te ti meg a
szo ron gást, és ad új erőt a min den na -
pi gon dok kö zött.

Drá ga jó mennyei Atyánk! Kö -
szön jük sze re te te det, mellyel annyi -
szor el hal mo zol min ket, még ha nem
va gyunk is rá ér de me sek. Add, hogy
le gyen erőnk kér ni té ged! Ámen.

For rás: Nyi tott aj tó – Áhí ta tok az év
nap ja i ra. 2. kö tet. Szer kesz tet te Jo -
hann Gyu la. Lu ther Ki adó, Bu da pest,
2004.

g T. Ágos ton Lász ló

Uram! Én nem csak te li tü dő ből, de tel -
jes szív ből éne kel tem a temp lo mod -
ban, hogy „Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…” Mert gaz dag nak te rem tet tél,
Uram.  A  sok  me zít lá bas  ha di ár va
közt ne kem volt apám, aki az asz tal -
ra te gye a ke nye ret, és volt Atyám, aki
na pon ta meg ál dot ta azt. Én azt is tud -
tam, hogy te vagy, aki nap köz ben vi -
gyá zod óvat lan lép te i met, s ha le száll
az est, meg óvod ál mo mat. So ha nem
rob bant el ha gyott ak na a lá bam alatt,
és a sze me met is meg óv tad a rob ba -
nó szí nes ce ru zák tól, me lye ket go nosz
ke zek szór tak a kí ván csi gyer me kek
kö zé. 
Én ak kor is hit tem ben ned, ami kor

azt mond ták, nem vagy, és nem is lé -
tez tél so ha. A vé let le nek ti tok za tos
tör vé nyei al kot ták meg a vi lá got, és
az em be ri ész ural ko dik min de nek fe -
lett.  Az  em be ri  ész, mely  té ged  is
meg te rem tett. És te mind ezt mo so -
lyog va el tűr ted, Uram… Nem vi tat -
koz tál, nem száll tál per be, nem súj -
tott  le  bosszú ál ló  ka rod.  Mint ha
csak azt mond tad vol na: „Lás suk, mi -
re men tek nél kü lem!”
Lát tuk, meg érez tük is a zsi ge re ink -

ben, mi re ké pes a go nosz. És fel üvöl -
töt tünk az ég re ezer seb ből vér ző tes -
tün ket ne ked mu to gat va, hogy „Is ten,
ha vagy még az ég ben, ezt nem tűr he -
ted to vább!” Kér tünk, hogy adj erőt,
pénzt, pa ri pát, fegy vert, s majd mi vég -
hez visszük azt, ami re rest vagy. Kér -
tünk, kö nyö rög tünk, és te nem hall gat -
tad meg imán kat.
Kér te lek, Uram, adj böl cses sé get,

adj hű sze re tőt és igaz ba rá to kat. Is -
me ret len, vad vi lág ba küld tél, ki ne -
vet tek, sár ral ha ji gál tak, és ki tép ték
a ha ja mat. El árult az asszony, ki re fel -
es küd tem, és ve le ne ve tett a jó ba rát.
Adj ak kor in nom, adj mély da go -

nyát, hogy ne érez zem leg alább a rot -
ha dás  sza gát!  És  te  ki ütöt ted  ke -
zem ből a po ha rat, és nem hagy tad át -
alud nom a vi ha ros éj sza kát.
Azt mond tad,  tűr jek,  és  én új ra

kér tem, mert  azt mond ták,  kérj,  s
meg ada tik. Csak azt akar tam, annyit
adj, mint más nak, ki rég óta meg ta -
gad, ki csú fol ja és Pi lá tus elé ci tál ja az
igaz sá go dat. Hi á ba szól tam, rend re
mást akar tál, mint ami re szó ra nyi -
tot tam aj ka mat. Apám sza vát két ked -
ve  hit tem,  s  el le ned  is  lá zad tam,
Uram!
Nyiss  ne kem  tért,  és  adj  hoz zá

erőt, hogy ki mond has sam, mi oly rég
nyom ja  a  szí ve met!  „Csi tulj!”  –
mond tad, s a szám ra tet ted uj ja dat.

És gyűlt a nép, a cső cse lék, s há rom -
szor meg ta gad ta lak, mi re haj nalt rik -
kan tott a réz tol lú ka kas. Pi lá tus né zett
rám bam bán, fá radt te kin te té ben ide -
gen is te nek, száj szög le té ben hal vány
mo soly; nem hitt ne kem. Két lé gi ós ke -
mény vi téz a plebs kö zé do bott.
Por ban fe küd tem, s nem moz dult

ka rom, szí vem ből is rég el szállt már
az aka rat. Hit tem, hogy vég ső a perc,
s csak annyit kér tem, gyors le gyen, ha
le het, és te légy ve lem. Uram, le győz -
tél, nincs töb bé sza vam, nem lá za dok,
nem kö ve te lek. Le haj tott fej jel fo ga -
dom, mit aján dé ko zol ne kem.
És szólt az Úr, uj ját le vé ve szám -

ról: „Mit lát tál, most el mond ha tod.”
Adott hoz zá szót, ce ru zát is, és ma -
ga néz te át a kéz ira tot. És adott hű
tár sat, aki se gít, ren delt mel lém jó ba -
rá to kat. Ker tet, ma dár dalt, szép vi -
rá got, asz ta lom ra ke nye ret – no nem
ha lom ra, csak a min den na pit.
Majd jött a kór, a fáj da lom, tes tem -

be kín ha sít. „Uram, kí mélj meg tő le”
– kér tem őt, de nem hal lot ta óha jom. 

Le gyen  hát  meg  az  aka rat,  tégy
szán dé kod sze rint. A har cot, lásd, én
fel adom, ke zed be adom sor so mat, s
nem  ké rek  már  mást,  Uram.  Csak
egyet adj meg még ne kem, mit sen ki
más nem ad hat; ta níts meg úgy, ahogy
csak te tudsz. 
Ta níts, Uram, meg bo csá ta ni!

Profánima
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„Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit
ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten
aján dé ka ez.” (Ef 2,8)

Szent há rom ság ün ne pe után az 5. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben
Is ten ta nú ság té tel re hív, mert ál ta lunk
„Is ten azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és az igaz ság is me re té re el -
jus son.” (1Tim 2,4; LK) „Te kints, mi ol tal ma zó Is te nünk, és nézd a te szol gá i -
dat!” (GyLK 726) Az ő sza va ma is meg vál toz tat ja az élet irá nyát! Pé ter el hí vá -
sa az em ber fo gás ra így tör tént: Jé zus: „Evezz a mély re!” Pé ter: „A te sza vad ra
még is ki ve tem a há ló kat.”Mi u tán en ge del mes volt: „Menj el tő lem, mert bű nös
em ber va gyok, Uram!” Jé zus: „Ne félj, ezen túl em ber ha lász le szel!” (Lk 5,4.5.8.10)
S mi lesz a mun ka esz kö ze? A ke reszt igé je, amely Is ten ha tal ma, mert úgy „tet -
szett Is ten nek, hogy az ige hir de tés bo lond sá ga ál tal üd vö zít se a hí vő ket”. Pál lal
mi is „a meg fe szí tett Krisz tust hir det jük, aki (…) ma guk nak az el hí vot tak nak (…)
az Is ten ere je és az Is ten böl cses sé ge” (1Kor 1,21.23–24). Jé zus min dig Aty ja aka -
ra ta sze rint cse le ke dett; egy imád ság ban át vir rasz tott éj jel után „oda hív ta ta -
nít vá nya it, és ki vá lasz tott kö zü lük ti zen ket tőt, aki ket apos to lok nak is ne ve zett”
(Lk 6,13). S mi ként ő ta ní tott és gyó gyí tott, ezt bíz ta rá juk is (lásd Lk 9,2). Is -
ten Bé tel ben hív ta el s ál dot ta meg Já kó bot, meg erő sít ve a nagy ap já nak adott
ígé re tét. Új ne vet adott ne ki „…Iz rá el lesz a ne ved. (…) Én va gyok a min den -
ha tó Is ten! Sza po rod jál és so ka sod jál! (…) Ne ked adom azt a föl det, me lyet Áb -
ra hám nak és Izsák nak ad tam, utá nad pe dig utó da id nak adom…” (1Móz 35,10–
12) Jah ve pró fé tai kül de tést bíz Ezé ki el re: „Em ber fia, el kül de lek té ged Iz rá el fi -
a i hoz. (…) Hir desd ne kik az én igé i met, akár hall gat nak rá, akár nem tö rőd nek
ve le; hi szen en ge det len nép ez!” (Ez 2,3.7) Az el ső apos to li gyű lé sen Pé ter utol -
só sza va i val így ta ní tott a po gá nyok ból lett ke resz té nyek ről: Is ten „ép pen úgy
meg ad ta ne kik is a Szent lel ket, mint aho gyan ne künk, (…) hit ál tal meg tisz tí -
tot ta szí vü ket. (…) Ab ban hi szünk, hogy mi is az Úr Jé zus ke gyel me ál tal üd vö -
zü lünk. Ép pen úgy, mint ők.” (Ap Csel 15,8.9.11) Jé zus így in ti ré gi ne vén Pé tert
s a töb bi ta nít ványt: „Si mon, Si mon, íme, a Sá tán ki kért ti te ket, hogy meg ros -
tál jon, mint a bú zát, de én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a hi ted:
azért, ha majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it.” (Lk 22,31–32) Pál mind ezek tu da -
tá ban – mennyei pol gár jo ga van, meg ra gad ta őt Krisz tus, s a be lé ve tett hi te
ál tal van igaz sá ga Is ten től – még is csak egyet tesz: „…ne ki fe szül ve fu tok egye -
nest a cél fe lé, Is ten mennyei el hí vá sá nak a Krisz tus Jé zus ban adott ju tal má -
ért.” (Fil 3,14) Lu ther sze rint: „Ezért az új já szü le tett hí vő egész éle te ab ból áll,
hogy a szív fo hász ko dá sá val, a cse le ke det ki ál tá sá val, a test fá ra do zá sá val min -
dig csak azt az egyet kö ve te li, só vá rog ja s es dek li: mind ha lá lig nap ról nap ra le -
hes sen meg iga zult, so ha meg ne ál la pod jék; tény le ges cél hoz ér ke zett sé get so -
ha ne is mer hes sen, ha nem min dig csak vár ja a meg iga zí tást, mint ha az ha lá -
la órá já ig bir to kán kí vül vol na.” S így: „Meg fu tot tam pá lyá mat, / (…) A jó Is -
ten ma gá nak / Tar tot ta meg lel kem” (EÉ 507,1) mind örök re.

g Ga rai And rás
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b Miótacsakazeszéttudja,
mindig is arra vágyott
MajorRita, hogyegyszer
hosszabb időtönkéntes-
kénttölthessenegytávoli
vidéken.Álmatavalyjúli-
usbanváltvalóra,amikor
isazafrikaiMalawibauta-
zottfélévre.

– Az af ri kai uta mat ugyan -
csak fél éves dá ni ai fel ké szü lés
előz te  meg.  Ezt  is  és  a  kin ti
mun ká mat is a Hum a na People
to  People  ne vű  nem zet kö zi
szer ve zet ko or di nál ta. Dá ni á -
ban  egyé ni  tan rend  sze rint
ta nul tam pél dá ul Af ri ka tör té -
nel mé ről, a tró pu si be  teg sé gek -
ről,  illetve  kü lön fé le  ta ní tá si
mód sze rek ről, emellett ön kén -
tes je lölt ként dol goz nom is kel -
lett. Az el ső há rom hó nap ban
a szer ve zet új ság ját árul tam az
ut cán, ké sőbb egy ott hon ban
kap tam mun kát, ahol hát rá -
nyos  hely ze tű  gye re kek kel,
pél dá ul me ne kül tek és bör tön -
ben lé vő fel nőt tek cse me té i vel
fog lal koz tam.

– Bár egy idő ben két sé ges -
nek tar tot tad, hogy va la ha is
„össze ka la po zod” a re pü lő jegy
árát, nem sok kal ké sőbb már
Af ri ka fe lé tar tot tál.
– Két or szág kö zül vá laszt -

hat tam. Mi vel Mo zam bik hi -
va ta los nyel ve a por tu gál, én
pe dig egy szót sem be szé lek
por tu gá lul,  egy ér tel mű  volt,
hogy Ma la wi ba me gyek, mert
ott az an gol is hi va ta los nyelv.
Ez egy Ma gyar or szág nál va la -
mi vel na gyobb te rü le tű, becs -
lé sek sze rint kö zel ti zen két mil -
lió  la ko sú  köz tár sa ság  az
Egyen lí tő től dél re,  a Ma la wi
(Nya sza)-tó  nyu ga ti  part já -
nál.
Az itt ho ni for ró nyár ból az

ottani hű vös, szá raz tél be ér -
kez tem. Au gusz tus vé gén kez -
dett me le ged ni az idő, a szá -
raz ság nak pe dig csak no vem -
ber tá ján, a csa pa dék ban gaz -
dag nyár be kö szön té vel lett vé -
ge. Ad dig egy csepp eső sem
esett, at tól kezd ve min den nap
öm lött.
Az or szág fel fe de zé sé re csak

az  utol só  két-há rom  hét ben
nyílt  le he tő sé gem.  Ad dig  a
bá zi sunk  ti zen öt-húsz  ki lo -
mé te res  kör ze té ben mo zog -
tam, eset leg hét vé gén be men -
tem az ön kén tes  tár sak kal  a
kö ze li vá ros ba. Egy ja pán, egy
kí nai, egy dél-ame ri kai, egy lit -
ván és két spa nyol fi a tal lal al -
kot tunk egy cso por tot.

– A szer ve zet sok fé le fej -
lesz tő te vé keny sé get tá mo gat,
a me ző gaz da sá gi vo nat ko zá -
sú ak tól egé szen az ok ta tás sal
kap cso la to sa kig. Te mi vel fog -
lal koz tál?
– Dél előt tön ként  egy  tol -

mács  se gít sé gé vel  jár tam  a
kör nye ző fal va kat, és a he lyi
óvo dák  mű kö dé sé nek  meg -
szer ve zé sé ben  se géd kez tem.
Na pon ta ál ta lá ban két kö zös -
sé get ke res tünk fel. Bi cik li vel
men tünk; volt olyan hely, aho -
vá öt-tíz perc alatt oda ér tünk,
más kor majd nem egy órát te -
ker tünk a dim bes-dom bos te -
re pen az öt ven fo kos hő ség ben.
A  fel ada tom  egy részt  az

volt, hogy meg győz zem a csa -

lá do kat az óvo da fon tos sá gá -
ról. Ma la wi ban ugyan is egy ál -
ta lán nem szo kás hat éves ko -
ruk előtt el en ged ni ott hon ról
a gye re ke ket. Az óvo dák ban
dol go zó fel nőt tek nek – mert -
hogy  az  ot ta ni  óvo dák ban
nem  kép zett  pe da gó gu sok
dol goz nak – ab ban ad tam ta -
ná cso kat,  hogy  mi lyen  fog -
lal ko zá so kat tart sa nak a gye -
re kek nek,  vagy  hogy  a  nagy
sze gény ség  el le né re  mi ként
ér jék el azt, hogy leg alább egy
kis  ku ko ri ca ká sát  tud ja nak
ad ni ne kik nap köz ben.
Dél utá non ként más ön kén -

te sek kel együtt if jú sá gi szer ve -
ze tek prog ram ja it ko or di nál -

tuk,  és  kü lön fé le  egész ség -
ügyi  kam pá nyo kat  szer vez -
tünk, pél dá ul az AIDS-ről és
a csa lád ter ve zés ről. Es te pe dig
a he lyi, ugyan csak a Hum a na
ál tal tá mo ga tott fő is ko la ál ta -
lá nos is ko lai ta nár nak ké szü -
lő  hall ga tó i nak  tar tot tunk
klub al kal ma kat, pél dá ul an golt
és szá mí tó gé pes is me re te ket
ta ní tot tunk ne kik.

– Em lí tet ted, hogy tol -
máccsal jár tad a fal va kat. A
he lyi ek mi lyen nyel vet be szél -
nek?
– A csics e va a leg el ter jed -

tebb. Saj nos sok kal ke ve seb bet
ta nul tam  meg  be lő le,  mint
ter vez tem. Mind össze  a  kö -
szö né se ket és né hány ud va ri -
as sá gi for mulát sa já tí tot tam el.
De már csak ez is sok ka put
meg nyi tott előt tem! Min den -
hol nagy mo soly gás volt rá a
vá lasz.

– Ho gyan te kin tet tek rá tok,
ön kén te sek re az ot ta ni ak?
– Elő ször min den ki a ba rá -

tod akar len ni, és na gyon örül
ne ked – egé szen ad dig, amíg
el  nem mon dod,  hogy  nem
pénzt  hoz tál…  A  Hum a na
egyik  alap el ve  ugyan is  az,
hogy  nem  étel-  vagy  pénz -
osz tás sal  akar  se gí te ni,  ha -
nem a tu dás át adá sá val. Ami -
kor ez vi lá gos sá vá lik a he lyi -
ek szá má ra, ak kor ál ta lá ban a
ki lenc ven öt  szá za lé kuk  el -
megy. Akik ma rad nak,  azok
va ló ban vál toz tat ni sze ret né -
nek a hely ze tü kön, fi gyel nek
ar ra, amit mon dasz ne kik, ve -
lük tudsz együtt dol goz ni. Ha
hosszú  tá von  is  ki tar ta nak,
ak kor a szer ve zet ki sebb-na -
gyobb összeg gel – pél dá ul az
óvo da ese té ben az építkezés
költ sé gei hez való hozzá já ru -
lás sal,  egy  csa lá di  gaz da ság
ese té ben egy ma lac árá val –
tud ja tá mo gat ni őket.

– Már a teo ló gia utol só há -
rom évét is kül föl dön vé gez ted
– csak a ha tod év ide jé re jöt tél

ha za –, majd a dip lo ma osz tó
után, mi vel nem érez tél el hí -
vást a lel ké szi szol gá lat ra, éve -
kig Lon don ban él tél. Ennyi
ta pasz ta lat tal a há tad mö gött
volt egy ál ta lán hon vá gyad?
– A csa lá dom és Ma gyar -

or szág  nem  hi ány zott  job -
ban, mint ko ráb ban. In kább
azok  a  meg szo kott  dol gok,
mint pél dá ul a mo só gép, egy
íz le tes étel vagy egy jó mo zi -
zás.  Nem  pa nasz kod ha tok,
mert az ot ta ni vi szo nyok hoz
ké pest  –  a  fő is ko lá nak  kö -
szön he tő en – mi szin te lu xus -
kö rül mé nyek kö zött  él tünk:
ná lunk volt fo lyó víz és elekt -
ro mos áram is.

– Ap ro pó, ivó víz. A be teg sé -
gek től, fer tő zé sek től nem fél tél?
– Egy ki csit igen, bár a kö -

te le ző  vé dő ol tá so kat  mind
meg kap tam. Bi zo nyos elő írá -
sok be tar tá sa mel lett egyéb -
ként a be teg sé gek, fer tő zé sek
nagy ré sze el ke rül he tő. Egye -
dül  a  ma lá ri á val  szem ben
nincs  tel jes  vé del met nyúj tó
or vos ság.
In du lás  előtt  erős  fé le lem

leg in kább azért volt ben nem,
mert bi zony ta lan vol tam ab -
ban,  hogy  va jon  hasz nos  le -
szek-e. Hir te len al kal mat lan nak
érez tem  ma gam  a  fel adat ra.
Ké sőbb az tán ki de rült: alap ta -
lan volt az ag go dal mam.

– Evan gé li kus fi a tal ként az
fel sem me rült ben ned, hogy az
egy ház köz ve tí té sé vel – pél dá -
ul az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü le ten ke resz tül – menj ki
Af ri ká ba ön kén tes nek?
–  Azt  min dig  is  biz to san

tud tam, hogy nem misszi o ná -
ri us ként  sze ret nék  se gí te ni.
Azt, hogy vé gül is olyan em -
be rek kö zé ke rül tem, akik nek
na gyon  erős  és  tisz ta  hi tük
van, aján dék ként él tem meg.
Ma la wi la kó i nak kö rül be lül

het ven szá za lé ka ke resz tény, a
töb bi ek több sé gük ben musz -
li mok, a ma ra dék pe dig a kü -
lön fé le tör zsi val lá sok kö ve tő -
je. Min den ki hí vő, min den ki
jár temp lom ba, és a hét köz na -
pok ban is gya ko rol ják a val lá -
su kat. Nem csak ét ke zés előtt-
után,  de  pél dá ul  egy  üz le ti
tár gya lás előtt-után is imád -
koz nak, ke resz té nyek és nem
ke resz té nyek kö zö sen.
Itt hon min den ki bol dog ta -

lan, lót-fut és de presszi ós. Ők
– an nak el le né re, hogy eu ró -
pai szem mel néz ve er re sem -
mi okuk nincs – hi he tet le nül
ki egyen sú lyo zot tak. Öröm és
erő  su gár zik  be lő lük.  Min -
den re úgy te kin te nek, hogy az
Is ten aka ra ta.
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A tör té net va la hol a tá vol ban
ját szó dik.  Úgy  is  mond hat -
nánk: már-már az Is ten há ta
mö gött. Vi ha rok, tűz vész és ár -
víz után be kö szön tött a föl di
po kol. Hi deg van, hó és szél,
csu pán né hány em ber ma radt
él ve…  Cor mac Mc Car thy
meg rá zó ere jű, Pu li -
tzer-díj jal  ju tal ma -
zott re gé nye apo ka -
lip ti kus idő ket idéz. 

Az út fő hő se  a
meg öz ve gyült  apa
és tíz év kö rü li gyer -
me ke, akik egy jobb
élet  re mé nyé ben
ván do rol nak  dél re.
Egyet len va gyo nuk
egy ócs ka be vá sár ló -
ko csi. Az éh ség és a
hi deg mel lett időn -
ként meg kell küz -
de ni ük  más,  szin -
tén a túl élé sért küz -
dő cso por tok kal is.
Mind ezek  mel lett
pe dig a leg na gyobb
fel adat nem egy sze rűbb, mint
em ber nek ma rad ni az em ber -
te len ség ben. 
A re gény vi lág vé gi han gu la -

tát  jól  vissza ad ja  az  a  nyel vi
meg ol dás,  hogy  az  író  nem
hasz nál írás je le ket a mon da tok -
ban. Áll jon hát itt egy rész let:
„Haj nal  előtt  éb redt  és  néz te
ahogy a szür ke nap meg vir rad.
Las san  és  a  fé nyét  fé lig  át -
ereszt ve. Fel kelt míg a fiú aludt
és ci pőt hú zott és a pok róc ba
csa var va el in dult a fák kö zött.

Le eresz ke dett egy ha sa dék kar -
ba  és  le ku po rod va  kö hög ni
kez dett  és  so ká ig  kö hö gött.
Az tán le tér delt a ha mu ba. Ar -
cát a sá padt ég fe lé emel te. Ott
vagy?  sut tog ta.  Meg lát hat lak
vég re? Van nya kad amit meg -
ra gad ha tok  hogy  meg fojt sa -

lak?  Van  szí ved?  Van  lel ked
hogy örök kár ho zat ra juss?”
Ha  va la mi vel  könnye debb

ol vas mány ra vágysz, vedd le a
polc ról Szerb An tal köny vét, A
Pend ra gon le gen dát! Meg ta -
lálsz  ben ne min dent,  ami ért
ér de mes kéz be ven ni egy kö te -
tet: kri mi be il lő je le ne tek, meg -
fej tés re  vá ró  tit kok  és  per sze
nők ej tik za var ba a mű fő sze -
rep lő jét. Bát ky Já nos böl csész -
dok tor ként egy csa lád ti zen he -
te dik szá za di gyö ke re it ku tat ja

a po ros köny vek kö zött. Azon -
ban a rej té lyes fa mí lia wale si vá -
rá ban történtek gon dol ko dó ba
ej tik: va jon foly tas sa-e a ku ta -
tást. Nyi ko rog nak a kas tély ab -
la kai, re cseg nek a pad lók, az év -
szá za dok  óta  ha lott  earlt
fáklyával a kezében látják lo va -

gol ni a vár kör nyé -
kén… Ahogy pe dig
az ef fé le tör té ne tek -
ben  len ni  szo kott,
egy  cso dá la tos  nő
te re li más me der be
az ese mé nye ket.

Har csa Ve ro ni ka
vi lág szer te el is mert
ma gyar dzsessz éne -
kes nő ez út tal anya -
nyel vén éne kel. Kö -
zel múlt ban meg je -
lent  ko rong ján,  a
Lám pa fény cí mű
le me zen is mert köl -
tők  ver se it  szó lal -
tat ja meg. Hall ha -
tod  töb bek  kö zött
Jó zsef At ti la, Ne mes

Nagy Ág nes, Ba bits Mi hály és
Tóth Ár pád köl te mé nye it is.
Az elő adó nép sze rű sé gét jel -
zi, hogy ja pán ki adó ja is pi ac -
ra dob ta az al bu mot, amely ről
ma ga így vall: „Egyes köl tők
élet mű ve olyan erő tel jes ha -
tás sal volt rám, oly mér ték -
ben ha tal má ba ke rí tett, hogy
érez tem, kez de nem kell va la -
mit  ez zel  az  im pul zus sal.”
Kezd jél hát te is ve le: hall gasd
öröm mel!
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Ke zem be vet tem egy rajz la pot, és el kezd tem al -
kot ni. Sze mem előtt lát tam azt a nap le men tét,
amelyet sze ret tem vol na vi szont lát ni a pa pí ron,
de a szí nes ce ru zák még sem ér tet ték a gon do -
la ta i mat. A rajz nem si ke rült. Össze gyűr tem,
s egy la za moz du lat tal a sze me tes ko sár ba he -
lyez tem. Ho mok vár épí té sé be kezd tem, hát ha
ab ban si ke res le szek. Ku dar cot val lot tam, el -
ke se red tem. Új öt let: ba rá to kat gyűj tök. Ke res -
tem, ku tat tam az em be rek tár sa sá gát, de ők ezt
nem  akar ták,  én  pe dig  nem  vet tem  ész re,
hogy nem le he tek min den ki nek a ba rát ja…
A fe jünk ben sok szor össze áll a kép, felépül

a ho mok vár, ala kul a ba rá ti kör, de a valóságban
a ter ve ink nem min dig va ló sul nak meg, az öt -
le te ink fél re csúsz hat nak, ba rát sá ga ink meg sza -
kad hat nak. Ilyen kor haj la mo sak va gyunk össze -
tör ni, mint egy tó par ti nád szál, és az újabb ku -
dar cok rém ké pe mi att ép pen csak pis lá kol a lel -
ke se dé sünk, mint egy füs töl gő mé cse sé.
Mi re hasz nál ha tó a meg re pedt, víz től el sza -

kí tott nád szál? Sem mi re. Nem éke sí ti a tó par -
tot, és el szá rad, ezért ki dob juk. Mit kez dünk
egy ép pen csak sis ter gő mé cses sel? Sem mit,
ha ép pen ak kor al szik ki a fé nye, ami kor a sö -
tét ség ben  tá jé ko zód ni  pró bá lunk  ve le. Ami
tönk re ment, az zal töb bet nem fog lal ko zunk,
ha nem egy sze rű en ki dob juk, le cse rél jük jobb -
ra, új ra.
De mi van ak kor, ha az éle tünk lesz meg re -

pedt nád szál lá, hi tünk, ki tar tá sunk és lel ke se -
dé sünk  vá lik  füs töl gő  mé cses sé?  Azt  nem
dob hat juk ki egy sze rű en egy la za moz du lat tal
a sze me tes  be, nem cse rél het jük le, nem kap -
ha tunk a ré gi he lyett újat. Az egyik leg na gyobb
hi bánk, hogy sok szor ön ál ló an ter vez zük az éle -
tün ket, sa ját ma gunk ban bíz va aka runk erő sek
és si ke re sek len ni, és ami kor ku dar cot val lunk,
el ke se re dünk, meg tö rünk.

Ve lünk nem kell, hogy így tör tén jen! 
„A meg re pedt nád szá lat nem tö ri össze, a füs -

töl gő mé csest nem olt ja el…” (Ézs 42,3)
Is ten a meg re pedt nád szá lat, az el csüg gedt,

el fá radt, ku dar co kat át élt em be ri éle te ket nem
tö ri még ki sebb da ra bok ra, nem dob ja ki a ku -
ká ba, mond ván, már sem mi re sem hasz nál ha -
tó, ha nem be kö töz, meg gyó gyít, ki egye ne sít. Is -
ten nem olt ja el a pis lá ko ló mé csest, ak kor is
re ményt  táp lál,  ami kor  más  már  úgy  ér zi,
min den el van vesz ve. A füs töl gő lel ke se dé sün -
ket nem akar ja vég leg ki ol ta ni, ha nem új ra láng -
ra akar ja lob ban ta ni Jé zus Krisz tus ál tal.
Hi szen Jé zus Krisz tus éle te a Gol go tán azért

tört össze, hogy a mi meg re pedt éle tünk ne re -
ped hes sen to vább, hogy a mi füs töl gő, ép pen
csak pis lá ko ló hi tünk fel lob ban has son, s együtt
vál junk olyan hí vő em be rek ké, akik sze re tik és
kö ve tik Is tent.

g Csor bá né Far kas Zsó fia An na

pal ac k p oSta

Nemtörössze,nemoltki…

név jegy: Csorbáné
FarkasZsófiaAnna
Fér jem mel 2005 au gusz tu -
sa óta szol gá lunk Győr ben.
Ha tod éves ként ér kez tem a
gyü le ke zet be, majd lel ké szi
szol gá la to mat a Győ ri Evan -

gé li kus Egy ház köz ség ben és a Pé ter fy Sán -
dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban kezd -
tem meg. 2009 óta be ik ta tott is ko la lel kész -
ként a hit ok ta tás és a lel ki gon do zás ál dott
szol gá la tát vég zem a gyer me kek és csa lád -
ja ik kö ré ben. Az el múlt tan év ben szo ci ál pe -
da gó gia  sza kon  kezd tem  ta nul má nyo kat,
hogy a gyer mek- és if jú ság vé de lem te rü le tén
is te vé keny ked hes sek.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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szolgálatot végző szakember
kollégái.

– Ho gyan szü let he tett meg ez a la -
kó kö zös sé gi ha tá ro zat?
– Ami kor a Bu dai Egy ház me gye

más fél év vel ez előtt el in dí tot ta – leg -
alább is a ter ve zés szint jén – a Me -
ne dék ház pro jek tet, Ko ren Emil né -
hai bu da vá ri lel kész egy ko ri, Tart say
Vil mos ut cai „nyug dí jas la ká sát” je -
löl te ki hely szín ként, így mi is csak
eb ben gon dol kod tunk. Ar ra azon -
ban sen ki nem szá mí tott, hogy a tár -
sas ház szer ve ze ti és mű kö dé si sza -
bály za tá ban van egy olyan passzus,
amely sze rint ha nem la kás cél já ra
akar nak hasz nál ni egy la kást, ah hoz
a  la kó kö zös ség  en ge dé lyé re  van
szük ség. 
Mi re mi ezt meg tud tuk, ad dig ra

a la kók több sé gé ben olyan erő sek
vol tak a fé lel mek, hogy az egé szet
le sza vaz ták.  Azt  gon dol ták,  hogy
sú lyos be te gek és al ko ho lis ták fog -
nak ott mász kál ni, hol ott nem járt
vol na  na gyobb  zaj jal,  mint ha  la -
kás ként hasz nál tuk vol na. El in dult
a la kás fel újí tá sa, a cél nak meg fe le -
lő en kezd tük ki ala kí ta ni a he lyi sé -
ge ket, „ki po foz tuk” a cso port te rá -
pi ák hely szí nét, a tea kony hát és az
iro dát is. 
Mi vel a tár sas há zi tör vény ben –

ame lyet ter mé sze te sen el ol vas tunk
– az áll, hogy csak a pro fit ori en tált,
il let ve az ext ra zaj jal já ró te vé keny -
sé get kell en ge dé lyez tet ni, eszünk -
be sem ju tott, hogy a tár sas ház la -
kó kö zös sé ge ho zott egy ilyen sa ját
bel ső  sza bályt.  De  nem  akar tunk
szem be száll ni a la kók kal, mi vel egy -
részt  nem  biz tos,  hogy  lett  vol na
ered mé nye, más részt min den ki ben,
a  la kó kö zös ség ben  is  len ne  né mi
rossz száj íz, ha ilyen csa ta után in -
dul hat na el ott a Me ne dék ház…

– Mi lesz most?
–  Új  hely színt  ke re sünk,  ahol

min den faj ta  in téz mé nyes  kö rí tés
nél kül, nyu godt, ott ho nos kör nye -
zet ben va ló ban me ne dék tud len ni
a Me ne dék ház – hi szen so kan azért
nem kér nek se gít sé get, mert ide gen -
ked nek a kór ház tól vagy a lel ké szi
hi va tal tól. A kór ház tól azért, mert
az  il le tő  nem  sze ret né,  hogy  raj ta
ma rad jon a bé lyeg, hogy ő be teg, a
lel ké szi hi va tal tól pe dig azért, mert
az gyak ran in kább zsú folt át já ró ház -
ra em lé kez tet, ahol ad mi niszt rá ció,
ügy in té zés és gyü le ke ze ti al kal mak
foly nak, vagy is saj nos nem fel tét le -
nül a  leg al kal ma sabb hely szín egy
olyan em ber  szá má ra,  aki na gyon
mély gyász ban vagy krí zis ben van,
és nem tud ja el dön te ni, hogy mer -
re to vább. 
Ugyan ak kor a hely szín je len le gi hi -

á nya  nem  aka dá lyoz  meg  ab ban,
hogy el kezd jük a szol gá la tot, va la hol
biz to san tud juk fo gad ni a kli en se ket
– már ami az egyé ni lel ki gon do zást
il le ti,  hi szen  eb ben  az  eset ben  a
szak em ber biz to sí ta ni tud ja a füg get -
len hely színt és a nyu godt kör nye ze -

tet. Te hát már le het je lent kez ni, sze -
re tet tel vá runk min den kit sze mé lyes
be szél ge tés re, de a cso port te rá pi ák
be in dí tá sá val  ér te lem sze rű en  még
vár nunk kell. 

– Mi ben lesz más a Me ne dék ház,
mint az Ön ál tal em lí tett in téz mé nyes
ke ze lé sek?
– Ha va la ki pszi chi á ter hez vagy lel -

kész hez jár, ak kor az egy kis kö zös -
ség ben elég gé pub li kus in for má ci ó -
nak  szá mít,  fő ként,  ha  a  lá to ga tás
rend sze res. Ha va la ki vi szont hoz -
zánk je lent ke zik, tel jes diszk ré ci ó ra
szá mít hat, az ada ta it – pél dá ul azt,
hogy  me lyik  gyü le ke zet ből  jött  –
csak én tud ha tom. Az a szak em ber,
aki  ve le  fog  fog lal koz ni, nem  fog ja
tud ni, ha csak az il le tő el nem árul ja.
Itt  el kép zel he tet len  olyan  hely zet,
hogy va la ki el szól ja ma gát, és ki de -

rül va la mi, ami re egyéb ként a lel ki -
gon do zó ti tok tar tá si kö te le zett sé ge
vo nat ko zik.  Te hát  én  nem  fo gom
tud ni a tit ko kat, mert csak ko or di ná -
tor va gyok, az ada to kat vi szont csak
én tud ha tom, a lel ki gon do zó vi szont
nem –  így  nem  for dul hat  elő  az  a
meg le he tő sen  kel le met len  szi tu á -
ció, hogy va la ki nek a leg bel ső, in tim
köz lé sei a sze mé lyes ada ta i val össze -
kap cso lód va bár ki nek a tu do má sá ra
jus sa nak.

– Nem érez he tik majd „fel ség te rü -
let-sér tés nek” a ha gyo má nyos ér te -
lem ben lel ki gon do zást vég ző lel ké szek
ezt a kez de mé nye zést?
– Ezt el ke rü len dő in ten zí ven sze -

ret nénk együtt mű köd ni a lel ké szek -
kel, hogy meg ért sék és át lás sák en -
nek  a  szol gá lat nak  a  fon tos sá gát.
Ezért rend sze re sen fo gok ta lál koz -
ni az egy ház me gyék ve ze tő i vel, és
min den lel kész bő vebb tá jé koz ta tó
anya got is kap majd – ez lesz egyéb -
ként  a  Me ne dék ház  szó ró anya ga.
Fon tos,  hogy  a  lel ké szek  ma guk
higgye nek ab ban, hogy ez fon tos, és
el fo gad ják, hogy az ő mun ká ju kat
nem he lyet te sí ti – hi szen ez nem is
cél ja –, ha nem ki egé szí ti. 
Azt re mél jük, hogy a Me ne dék -

ház  nem  az  egy ház  pe ri fé ri á já ra
szo rult, meg tűrt szol gá lat lesz, ha -
nem egy di na mi ku san fej lő dő hely,
ame lyet min den ki a ma gá é nak tud
érez ni. Vé dett zó na, aho vá jó be hú -
zód ni, mi vel olyan biz ton sá gos kö -

zeg ként  mű kö dik,  ahol  biz to san
tud hat ja a be té rő, hogy nem íté lik el,
ahol vé gig hall gat ják, és ab ban se gí -
tik,  hogy  a  sa ját,  ön ál ló  dön té se it
meg tud ja hoz ni, ahol nem kész re -
cep tek kel áll nak elő.

– Mennyi re egye dül ál ló ez a szol -
gá lat Ma gyar or szá gon? Mi lyen min -
tá kat kö vet?
– A Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz -

tyén Di ák szö vet ség nél van egy egy -
sze mé lyes  lel ki gon do zói szol gá lat.
Aki el lát ja, fél ál lás ban dol go zik, és
a szö vet ség a kli en sek ál tal be folyt
ado má nyok ból tart ja fenn a szol gá -
la tot. Va la mint ott a Híd Ala pít vány
men tál hi gi é nés szol gá la ta, amely a
Sem mel weis Egye tem hez kap cso ló -
dik,  és  az  ott  vég zet tek  ve het nek
ben ne részt. Kö zöt tük vi szont csak
men tál hi gi é nés  szak em be rek van -

nak, pszi cho ló gu sok, pszi cho te ra pe -
u ták nin cse nek. 
Ná lunk, az evan gé li kus egy ház ban

még nem ala kult ki az a szem lé let,
hogy lel ki gon do zás ra, ön is me ret re,
sze mé lyi ség fej lesz tő tré nin gek re haj -
lan dó ak le gyünk pénzt és ener gi át ál -
doz ni. A ka to li kus egy ház ban en nek
már ha gyo má nya van, míg mi, evan -
gé li ku sok  ne he zen  va gyunk  meg -
győz he tő ek ar ról, hogy ezek hasz no -
sak és mű kö dő ké pe sek. A ka to li kus
egy ház ban  a  há zas ság-  és  csa lád -
gon do zás tel je sen ter mé sze tes, és a
re for má tu sok nál is van csa lád gon do -
zó há ló zat. Mi eb ben a te kin tet ben
ki csit le va gyunk ma rad va, hol ott egy
ilyen  kez de mé nye zés nek  ko moly
misszi ós sze re pe is le het, hi szen eze -
ket a sze mé lyi ség fej lesz tő tré nin ge -
ket  olya nok  is  meg ta lál hat ják  és
igény be ve he tik, akik nek egyéb ként
nin csen  kö zük  egy  gyü le ke zet hez
sem – ma még.

– Mit je lent a csa lád gon do zás?
– A csa lád gon do zás min den kép -

pen a Me ne dék ház ki emelt te rü le te
lesz,  és  el ső sor ban  gyü le ke zet ben
meg for du ló fi a tal há za sok nak, il let -
ve kis gye re kes vagy ka ma szo kat ne -
ve lő csa lá dok nak fog szól ni. De hogy -
ha majd jól mű kö dik, és meg kap ja a
kel lő  pub li ci tást,  ak kor  nyu god tan
be kap cso lód hat nak olyan csa lá dok is,
ame lyek nem kö tőd nek egy gyü le ke -
zet hez sem. Lesz nek zárt pár terá pi -
ák  és  csa lád te rá pi ák,  ahol  csak  az

érin tet tek és a szak em ber van je len,
de sze ret nénk be in dí ta ni cso port te -
rá pi á kat is, pél dá ul a ha gyo má nyos
je gyes ok ta tást  is  sze ret nénk  cso -
port ban meg va ló sí ta ni.

– Ez mi ben kü lön bö zik majd a szo -
ká sos je gyes ok ta tás tól?
– El ső sor ban a cso port a hú zó erő

eb ben a mű faj ban. A ha gyo má nyos
ke re tek kö zött ha egy pár be je len ti a
há zas sá gi szán dé kát a gyü le ke zet -
ben, ak kor terv sze rű be szél ge tés ben
vesz részt, hat szem közt a lel késszel.
A  mi énk  vi szont  sok kal  tré ning -
sze rűbb len ne, he ten te-két he ten te
kü lön bö ző té mák kal, gya kor la ti fel -
ada tok kal, te hát jó val tu da to sabb fel -
ké szü lést je len te ne a há za su lan dók
szá má ra.

– Mi lyen más fel ada to kat lát majd
el a Me ne dék ház?

– Az egyik leg fon to sabb te rü let az
egyé ni  lel ki gon do zás,  il let ve  pszi -
cho te rá pia lesz. Aki úgy ér zi, se gít -
ség re  vagy  lel ki  tá mo ga tás ra  van
szük sé ge, be je lent kez het e-mail ben
vagy te le fo non, így ve lem, a ko or di -
ná tor ral  ve he ti  fel  a  kap cso la tot.
Idő pon tot egyez te tünk, majd sze mé -
lyes be szél ge tés ben se gí tek ne ki kö -
rül ír ni,  meg fo gal maz ni  azt,  hogy
pon to san mi lyen  jel le gű  se gít ség re
len ne szük sé ge. Azt is fel mér jük az el -
ső be szél ge tés so rán, járt-e már ko -

ráb ban pszi cho te rá piá ra, vett-e igény -
be más, ha son ló  jel le gű se gít sé get.
Mind ezek  alap ján  irá nyí tom  őt  a
meg fe le lő  szak em ber hez:  a Me ne -
dék ház mun ká ját ugyan is ki ter jedt
szak ér tői gár da se gí ti majd, amely nek
tag jai kö zött pszi cho ló gu sok, pszi chi -
á te rek,  men tál hi gi é nés  szak em be -
rek, pszi cho te ra pe u ták, lel ki pász to -
rok, lel ki gon do zók van nak. 

– Le het-e tud ni kö ze leb bit er ről a
gár dá ról?
– Egy elő re há rom fő ből áll a csa -

pat, a tag ja i nak van más hol ál lá suk,
így  meg ha tá ro zott  idő re  ke rül nek
szer ző dé ses  mun ka kap cso lat ba  a
Bu dai Egy ház me gyé vel. Nem fi ze tést
kap nak az egy ház me gyé től, ha nem a
be folyt ado má nyok és an nak függ vé -
nyé ben,  hogy mennyi  időt  tud nak
szán ni er re a szol gá lat ra, egy faj ta tá -
mo ga tást. Most fo lyik ve lük az egyez -
te tés, hogy ki hány órát, hány kli enst
tud majd vál lal ni, il let ve hogy mi lyen
jel le gű mun ká val ven ne eb ben részt.
Re mél jük, hogy a kör bő vül ni fog, és
hogy a szak em be rek nem egy más tól
el kü lö nült mun kát vé gez nek majd,
ha nem  össze jár nak  szu per ví zi ó ra,
így  ők  is  fej lőd het nek  szak ma i lag,
egy más tól is ta nul hat nak.

– Ho gyan ala kul a szak em be rek és
a Me ne dék ház fi nan szí ro zá sa?
–  A  szak em be re ink  tá mo ga tá sát

csak úgy tud juk meg ol da ni, ha ma guk
a kli en sek is hoz zá já rul nak a szol gá -
lat fenn tar tá sá hoz, mű köd te té sé hez.
Ez a te vé keny ség te hát nem tel je sen
in gye nes, ugyan ak kor nem  is  ke rül
annyi ba, mint amennyi ért egyéb ként
má sutt igény be le het ne ven ni eze ket
a te rá pi ás mód sze re ket. Meg ha tá ro -
zunk  majd  egy  mi ni mum össze get,
mint egy  aján lás ként,  ami  egy  hat -
van per ces  fog lal ko zás  vagy  egyé ni
ta nács adás el len ér té ke lesz. Annyit ké -
rünk, hogy ha az il le tő meg te he ti, ezt
ad ja be le a kö zös be. Per sze ez azt is je -
len ti, hogy aki meg en ged he ti ma gá -
nak, hogy na gyobb összeg gel já rul jon
hoz zá a szol gá lat mű köd te té sé hez, az
fi zet het töb bet is, hi szen ez zel te szi le -
he tő vé, hogy olya nok is igény be ve -
gyék a se gít sé gün ket, akik anya gi lag
job ban  rá szo rul nak.  Te hát  min den
ese tet egyé ni leg fo gunk el bí rál ni, és
mind egyik re  ke re sünk  va la mi lyen
meg ol dást.

– Mennyi re el vá rás, hogy a me ne -
dé ket ke re ső hí vő le gyen, vagy hogy le -
gyen gyü le ke ze ti hát te re?
– A Me ne dék ház tel je sen nyi tott,

bár ki jö het bár hon nan. Az Is ten nel
va ló kap cso lat csak ak kor ke rül szó -
ba szak em ber és kli ens kö zött, ha a
kli ens ezt igény li és em lí ti.
Ugyan ak kor csak hí vő ke resz tény

szak em be rek kel dol go zunk együtt,
hi szen ab ból in dul tunk ki, hogy a sa -
ját  lel ki gon do zó val  va ló  sze mé lyes
kap cso lat óri á si mér ték ben se gít het
ab ban  is,  hogy  hit ben  fej lőd jünk.
Te hát a lel ké sze ken ke resz tül gyü le -
ke ze ti ta go kat sze ret nénk meg szó lí -
ta ni, a nem hí vő ket pe dig in ter ne ten
ke resz tül, il let ve a hí vő kli en sek ál tal
igyek szünk el ér ni, hi szen ha ők elé -
ge det tek  lesz nek ve lünk, ak kor  to -
vább ad ják nem hí vő ba rá ta ik nak is az
in for má ci ót: van egy olyan hely, aho -
vá bár ki me het, ahol nem eről te tik
rád  a  hi tet,  ahol  el fo gad nak  úgy,
ahogy vagy.

g La borczi Dó ra

Je lent kez ni le het Se ben Gló ria ko or -
di ná tor nál te le fo non: 20/387-9572,
il let ve e-mail ben:
me ne dek haz szol galat@gmail.com

me g n yit ná k a pu it…

Menedékházfedélnélkül
In ter jú Se ben Gló ri á val, a Me ne dék ház pro jekt ko or di ná to rá val
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Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A  köz igaz ga tá si lag  Gyön gyös höz
tar to zó, de az ön ál ló so dás út jára lé -
pett  meg in dult  Mát ra fü red  a  ki -
rán du lók pa ra di cso ma. A 19. szá zad
vé gén  ide gen for gal ma  több  mint
ezer esz ten dős tör té nel mé ben gyö -
ke re dzik.
Vá rát a po gány ma gyar ság emel te.

Az erősség el ső ura és név adó ja Be ne,
Ár pád kun  szár ma zá sú  vi té zé nek,
Edö mér nek az uno ká ja. A föld vá rat a
mon gol hor dák pusz tí tot ták el. 
Az 1200-as évek kö ze pén a IV. Bé -

la ál tal  kez de mé nye zett  vár épí té si
hul lám  ré sze ként  épít tet te  új já  –
im má ron tar tós anyag ból, kő ből – a
be fo lyá sos  Aba nem zet ség  sar ja,
Cso bán ka. A vár el ső ok le ve les em -
lí té se 1301-ből szár ma zik: Cso bán ka
fia, Já nos ad ja örök sé gül gyer me ke -
i nek, és hogy „jo gi lag” ki kezd he tet -

len le gyen a pa piros, rész le te sen le -
ír ja a vár fel épí té sét. A ré gé sze ti fel -
tá rá sok mel lett ez az alap ja an nak a
re konst ruk ci ós el kép ze lés nek, mely
a vár ban fel ál lí tott in for má ci ós táb -
lán kép sze rű en is meg te kint he tő. 
Az erő dít mény sor sa és tu laj do no -

sai a kö zép kor hű bé re si vi szo nya i nak
meg fe le lő en  gyak ran  vál toz tak.  A
ma gyar  vá rak nál  meg szo kot tak tól
el té rő en pusz tu lá sa már a tö rök kor
és a Rá kó czi-sza bad ság harc bu ká sa
előtt be kö vet ke zett. A kö zel ben ál lo -
má so zó  har ci as  hu szi ták  1497-ben
fel éget ték. So ha nem épült új já. Ré -
gé sze ti  fel tá rá sá ra  és  az  alap fa lak
kon zer vá lá sá ra 1982 és 1992 kö zött
ke rült sor.
Be ne vár a te le pü lés köz pont já ból

húsz-hu szon öt per ces sé tá val ér he -
tő el a kék ke reszt tel je lölt tu ris ta -

úton. A hegy vi dé ki kör nye zet és a
jó  le ve gő  kel le mes sé  te szi  a  471
mé te res csú cson le vő erő dí tés meg -
hó dí tá sát. A fa la kat öve ző vár árok
el ső re sze met szúr, de a lé gi fel vé -
te le ken  egy má sik,  kül ső  vé del mi
vo nal is lát szik. „Ka pu ján” be lép ve
az észa ki ol da lán fu tó hosszú fal sza -
kasz von ja ma gá ra a fi gyel met. 
Észak nyu ga ton  be lép he tünk  a

vár úr la kó szo bá já nak, il let ve a vár -
to rony nak  föld szint jé re.  Utób bi
adott  he lyet  a  ke resz tény  hit élet
gya kor lá sá nak  szín te ré ül  szol gá ló
vár ká pol ná nak. A vár ud var kö ze pén
re konst ru ált kis fa épü let az egy ko -
ri víz gyűj tő cisz ter nát fe di. 
Be ne vár di cső múlt já ról vár tör té -

ne ti in ter ne tes ol da la kon és ki ad vá -
nyok ban ol vas ha tunk rész le te sen .

g Re zsa bek Nán dor
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Jú li us 24-én, a 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.

Fu tó tűz ként ter jedt a hír az e-mail
pos ta út ján: Cser ági Ist ván lel kész tár -
sunk  köz le ke dé si  bal eset  ál do za ta
lett. Alig túl az öt ve ne dik évén, is ko -
lá ba, egye tem re já ró gyer me kek édes -
ap ja ként tá vo zott kö zü lünk. Üre sen
ma rad tak a szó szé kek Kis som lyón és
fi li ái temp lo ma i ban, hi á ba vár ják a
gyer me kek a hit tan órá ra. 
Ko rán fe jez te be föl di pá lya fu tá sát.

Hi ány zik a csa lád ban, a gyü le ke zet -
ben, ahol ti zen öt éve szol gált, és a Vas
me gyei lel ké szi kar ból, ahol az idén
már a har ma dik ak tív lel készt kí sér -
ték utol só föl di út já ra. Sze mé lye ép -
pen a ta vasz so rán vált is mert té a Kis -
som lyón  ren de zett  egy ház ke rü le ti
misszi ói nap al kal má ból. Nagy öröm -
mel szá molt be er ről a tar tal mas, jól
si ke rült ren dez vény ről. Új ra meg telt
a nagy lét szá mú gyü le ke ze tet be fo -
gad ni tu dó szép temp lom.
Cser ági Ist ván Mis kol con szü le tett

1958.  jú li us 23-án. Har ma dik gyer -
mek ként ér ke zett egy hí vő evan gé li -
kus  csa lád  meg hitt  kö zös sé gé be.
Ter mé sze tes  kö zeg  volt  szá má ra  a
gyü le ke zet, aho va szü le i vel együtt szí -
ve sen járt va sár na pon ként. If jú sá gi
kö zös sé günk ak tív tag ja volt test vé -
re i vel együtt. Test vér báty ját ko rán el -
ve szí tet te. (Őt táj fu tás köz ben ér te
ha lá los  áram ütés  hu szon egy  éve -
sen.)
Már gim ná zi u mi évei vé ge fe lé ki -

ala kult ben ne a lel ké szi pá lya irán ti
von za lom. Az Evan gé li kus Teo ló gi -
ai Aka dé mi án 1981-ben végzett, Mis -

kol con szen tel te lel késszé dr. Ottlyk
Er nő püs pök.
Több gyü le ke zet ben vég zett se géd -

lel ké szi és he lyet te si szol gá lat után
Óz don, majd Sá tor al ja új he lyen mű -
kö dött pa ró kus ként. Ezt kö ve tő en a
Du nán túl ra  ke rült:  elő ször  Tés re

(1986–1990), majd Nagy ve leg re vá -
lasz tot ták meg  (1990–1996),  vé gül
Kis som lyón szol gált 1996. szep tem -
ber 1-je óta.
1989-ben kö tött há zas sá got Bot hár

Má ri á val; há zas sá gu kat  Is ten  két
gyer mek kel ál dot ta meg.
Is ten től ka pott ta len tu ma it – kü -

lö nö sen az ige hir de tés szol gá la tá ban
–  hű sé ge sen  ka ma toz tat ta.  So kat
volt úton. Du kán, Já nos há zán, Kis -
köcs kön és a kör nye ző fal vak ban, a
va si lan kák vi dé kén. Nagy ki ter je dé -

sű szór vány vi dé ket bí zott rá az egy -
ház Ura. A fo gyó gyü le ke ze tek gond -
ja it fel vál lal va min dig tu dott mo so -
lyog ni. Mo so lya mö gött az is te ni re -
mény ség rej tő zött. E nél kül nem is
lett vol na ké pes a szór vány mun kát
ered mé nye sen vé gez ni. Ha lá la nap -
ján Aj ká ra in dult a kór ház ba, egyik
hí vé nek meg lá to ga tá sá ra. Nem sej -
tet te, hogy ez az út szá má ra vissza -
fe lé már nem lesz jár ha tó. Nem föl -
di, de mennyei ott ho ná ba ér ke zett
ha za. 
Is te né le gyen a kö szö net min den

el vég zett szol gá la tá ért! Mi énk a fi -
gyel mez te tés,  hogy min den kor  le -
gyünk ké szen!
Te me té sén jú ni us 16-án a zsú fo lá -

sig telt kis som lyói temp lom ban adott
há lát a gyü le ke zet az egy ház Urá nak
Cser ági Ist ván szol gá la tá ért, s imád -
ko zott a gyá szo ló csa lá dért. A gyász -
is ten tisz te le ten D. Sze bik Im re nyu -
gal ma zott  püs pök  Ézs  43,1  és  Jer
10,23 alap ján hir det te a vi gasz ta lás
igé jét, az egy ház me gye gyü le ke ze tei
ne vé ben pe dig Ros tá né Pi ri Mag dol -
na es pe res kö szönt el tő le.
A je len le vő nagy szá mú lel kész a

fel tá ma dás és az örök élet re mény sé -
gé ben  vett  bú csút  lel kész  test vé -
rünk től 500. éne künk el ének lé sé vel.
Cser ági Ist ván sok nyug ta lan ság -

gal és be teg ség gel já ró föl di éle te vé -
get ért. Nyu god jék bé ké ben a fel tá -
ma dás re mény sé gé nek bi zo nyos sá gá -
ban.

g D. Sze bik Im re 

InmemoriamCserágiIstván
(1958–2011)

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 Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá ban lak ha tá si
le he tő sé get  kí nál  Deb re cen ben  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 ré szé re a 2011/2012-es tan -
év re. A gyü le ke ze ti ház Deb re cen bel vá ro sá ban ta lál ha tó (Mik lós ut ca
3.), díj: 15 000 Ft/hó. A je lent ke zés hez csa tol ni kell lel ké szi aján ló le ve -
let, va la mint kéz zel írott ön élet raj zot. A je lent ke zés ha tár ide je: 2011. au -
gusz tus 22. Ér dek lőd ni le het Ba lázs Vik tó ria lel kész nél a 20/824-7865-
ös vagy Réz-Nagy Zol tán lel kész nél a 20/824-4077-es szá mon.

H i r d e t é s

HA LÁ LO ZÁS

Az  el sza ka dás  mély  fáj dal má val,  még is
Is ten  irán ti  há lá val  tu dat juk,  hogy
szerettünk, Jézus Krisz tus ba ve tett hi tét sú -
lyos  be teg sé ge  alatt  is  meg tart va,  földi
pályafutását 79 éves korában, jú li us 15-én
bevégezte.

Dr. Győ ri Jó zsef ok le ve les gé pész mér nök,
a  BME  Köz le ke dés mér nö ki  Ka rá nak  volt
do cen se, dé ká ni hi va ta lá nak ve ze tő je, a Bu -
dai Evan gé li kus Egy ház me gye volt fel ügye -
lő je, a tol na né me di evan gé li kus gyü le ke zet fel -
ügye lő je, a ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
pres bi te re, volt zsi na ti gaz da, ma gyar sá gá ra
büsz ke és ha zá ját fél tőn sze re tő ha za fi csa lá di kör ben hunyt el. 
Te me té se jú li us 22-én 13 óra kor lesz a kis pes ti evan gé li kus temp -

lom ban (1196 Bu da pest, Temp lom tér 1.) és a Kis pes ti öreg te me tő -
ben (1196 Bu da pest, Za la eger szeg u. 67–69.).

dé li ha rang szó gyón ról • Jú li us 25-én és 30-án dél ben az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán a Gyó ni
Evan gé li kus Egy ház köz ség temp lo má nak leg na gyobb ha rang ja fog meg szó lal ni.
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b Akimegpillantjaőket,valószí-
nűleg nem hisz a szemének.
Megfogalmaznisemkönnyűaz
első benyomást: 2011-ben ló
vontattaekhósszekérenjárjáka
világot.Megállnakegy-egytele-
püléshatárában,ahatóságoktól
engedélytkérnekarra,hogyné-
hány napig letelepedjenek, és
cirkuszielőadásokattartsanak.
Gólyalábonjárvavagyóriásbi-
ciklithajtvatoborozzákaközön-
ségetazelőadásokra.

A So lu na cir kusz csa lá di tár su lat. Pet -
ra és Ste fan húsz éve ült fel az ek hós
sze kér re,  s  kezd te meg  a  ván dor ló
mű vész éle tet. Ma már négy gyer me -
kük is ve lük tart. Be jár ták Né met or -
szá got, Fran cia or szá got, Spa nyol or -
szá got; Olasz or szág vi dé ke in tíz éven
ke resz tül ván do rol tak. Né hány éve
ha zánk ban ró ják az or szág uta kat.
Fur csa, de csak lát szó la gos el lent -

mon dás jel lem zi őket: a mo dern kor
„vív má nya it” nem hasz nál ják, nem
hasz nál nak ve ze té kes ára mot, nincs
au tó juk. Vi szont van nak lo va ik, ame -
lyek  a  sze ke re ket  húz zák,  van nak
kecs ké ik, ame lyek nem csak te jet ad -
nak – a tej ből Pet rá ék sa ját ma guk ké -
szí te nek saj tot, tú rót –, ha nem az elő -
adá so kon  is  fel lép nek,  aho gyan  a
ku tyák is. A tyú kok nak, gyöngy tyú -
kok nak, ka csák nak ugyan nin csen sa -
ját pro duk ci ó juk, de még az elő adás
köz ben is a po ron don és a né zők kö -
zött ka pir gál nak, vagy ép pen han go -
san ve szek sze nek, ám ott ez annyi ra

ter mé sze tes, hogy fel sem tű nik. A lo -
va kat vil lany pász tor őr zi, az ára mot
vi szont nap elem mel és szél tur bi ná -
val ál lít ják elő – aho gyan az elő adá -
so kon a han go sí tás hoz is a meg úju -
ló ener gi át hasz nál ják.
Nincs sá tor, a po rond is csak a fű -

re te rí tett ta ka ró, ami ugyan gö rön -
gyös, és ne he zen le het raj ta te ker ni
az egy ke re kű bi cik lit, de ki tű nő en jel -
ké pe zi  föl di  ván dor utun kat,  amely
sok szor szin tén gö rön gyös, és ne he -
zen le het raj ta ha lad ni, de ame lyen
meg le het ta pasz tal ni a hul lám he gye -
ket  és  a  hul lám völ gye ket  is:  mert
mind ket tő hoz zá tar to zik az élet hez.
Fan tasz ti kus él mény a 19. és a 21.

szá zad e fur csa ke ve re dé se! Eh hez az
élet mód hoz,  élet for má hoz  per sze
nem kis bá tor ság és ki tar tás kell, hi -
szen nem könnyű nem hasz nál ni a ci -
vi li zá ció esz kö ze it. Ők a fenn tart ha -
tó élet mel lett tet ték le a vok su kat,
ame lyet a mű vé sze tük ré vén hir det -
nek, és nép sze rű sí te ni is igye kez nek.
A cir ku szi pro duk ci ók nak is ez az

üze net a ke re tük: dra ma ti zál va mu tat -
ják  be,  ho gyan  har col nak  azok  az
erők, ame lyek a pil la nat nyi ér de kük és
a ha szon mi att pusz tít ják és rom bol -
ják a kör nye ze tet, és em be rek mil li ó it
hoz zák ki szol gál ta tott, meg alá zó hely -
zet be. És ho gyan él nek azok, akik a
fenn tart ha tó éle tet vá lasz tot ták: akik
sza ba don en ge dik az ál la to kat, nem
mér ge zik a föl de ket, nem irt ják az er -
dőt, tisz ta, vegy szer men tes éte le ket
esz nek, sze re tet ben él nek egy más sal
és har mó ni á ban a ter mé szet tel.
Ezt a mon da ni va lót min den pro -

duk ci ó ba – ame lyek egyéb ként na -

gyon szín vo na la sak – be le szö vik. A
szü lők és a gye re kek káp rá za tos ak -
ro ba ti kus mu tat vá nyo kat mu tat nak
be, ügyes lég tor ná szok, kö tél tán co -
sok  és  zsong lő rök.  Fa kír ként  fek -
sze nek a szö ges ágyon, és mu lat sá gos
bo hóc ként bo lon dot csi nál nak a kö -
zön ség ar ra vál lal ko zó tag ja i ból. Ki -
tű nő ze né szek és éne ke sek, akik ma -
guk szol gál tat ják a hát tér ze nét, min -
den ki több hang sze ren is ját szik.
A  So lu na  cir kusz  elő adá sa i ra

nincs be lé pő, de el fo gad nak ado má -
nyo kat:  pénzt  és  min den fé le  ter -
ményt, ki vé ve a húst, mert azt nem
esz nek. A csa lád gon dol ko dá sa na -
gyon de mok ra ti kus, hi szen el fo gad -
ják,  hogy  két  na gyobb  gyer me kük
nem akar ta ezt az utat vá lasz ta ni, ők
ro ko nok nál él nek, „nor má lis, ci vi -
li zált” kö rül mé nyek kö zött: szá mí -
tó gé pük,  mo bil te le fon juk  van.  A
ki seb bek  azon ban  sze re tik  ezt  az
élet for mát, és re mé lik, hogy fel nőtt
ko ruk ban,  a  sa ját  csa lád ja ik kal  is
foly tat ni tud ják. 
Ha a ked ves ol va só nak le he tő sé ge

van, fel tét le nül men jen el, és néz ze meg
a tár su lat elő adá sát, mert egye dül ál ló
él mény!

g S. A.

Soluna,azökocirkusz
ÜZ enet aZ ar ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó

pót fel vé tel az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem re
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) a 2011/2012-es tan év re pót -
fel vé telt hir det alap- és osz tat lan kép zé se i re:

A) Nap pa li ta go zat, teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter szak: a lel ké szi szol -
gá lat ra fel ké szí tő teo ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idő 12 fél év. A kép -
zés he lye: Bu da pest.
B) Nap pa li ta go zat, ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -

ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év. A kép zés he lye: Bu da pest.
C) Nap pa li ta go zat, ba che lor (BA) szin tű kán tor alap szak.A ta nul má -

nyi idő 6 fél év. A kép zés he lye: Bu da pest.
D)  Le ve le ző  ta go zat,  ba che lor (BA) szin tű  ka te ké ta-lel ki pász to ri

mun ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év. A kép zés he lye: Bu da -
pest.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. au gusz tus 15.
Rész le tes fel vi lá go sí tás és je lent ke zé si lap kér he tő az EHE Rek to ri Hi -

va ta lá ban (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.; te le fon: 1/469-1051 vagy
20/824-9263; e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu), il let ve le tölt he tő az EHE hon -
lap já ról, http://te ol.lu the ran.hu, a Fel vé te li zők nek me nü pont alól.
A fel vé te li al kal mas sá gi vizs ga idő pont ja: 2011. au gusz tus 31.

H i r d e t é s

pótfelvétel a baptista teológiai akadémiára
A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia pót fel vé telt hir det ál la mi lag fi nan szí ro -
zott kép zé se i re a 2011/2012-es tan év re. A kép zé sek, az egész éle ten át
tar tó ta nu lás je gyé ben, min den kor osz tály előtt nyi tot tak.

Teo ló gia alap kép zé si szak (BA). A kép zés so rán 3 spe ci a li zá ció vá laszt -
ha tó:
– gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek

klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki -
gon do zás, ta ní tás);
– misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni a bib lia kör-ve ze tői,

if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka tár si, misszi o ná ri u si fel ada tok va -
la me lyi ké re is;
– szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se -

gít sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.
A sza kon teo ló gus szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 8 fél év.

Teo ló gia mes ter kép zé si szak (MA).A kép zés re azok je lent ke zé sét vár juk,
akik már ren del kez nek dip lo má val, és ér dek lőd nek a hit tu do mány iránt.
A sza kon ok le ve les teo ló gus (MA in Theo logy/Di vi nity) szak kép zett ség
sze rez he tő. A kép zés ide je 4 fél év.

Kán tor alap kép zé si szak (BA). Olyan ér dek lő dő ket vá runk, akik szak -
sze rű en sze ret né nek részt ven ni az ének-ze nei szol gá lat ban. A sza kon
kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 6 fél év. A sza kon be -
lül vá laszt ha tó kép zé si irány: if jú sá gi ze ne (gos pel).

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. au gusz tus 20.
A je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu),

vagy a ta nul má nyi hi va tal tól igé nyel he tő (cím: 1068 Bu da pest, Ben czúr
u. 31.; tel.: 1/342-7534/131 vagy 20/886-0846; e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

H i r d e t é s

b Azaszódievangélikusgimnázi-
umbanazutóbbiévekbentöbbsi-
keres pályázat megvalósításán
dolgoztak. Az oktató-nevelő
munkaszínvonalánakemelését
segítettékaHEFOP-os(Humán-
erőforrás-fejlesztési operatív
program), illetve a TÁMOP-os
(Társadalmimegújulásoperatív
program)pályázatokhozkapcso-
lódórendezvények.Azidénko-
ranyáronbefejeződöttprogram
(TÁMOP6.1.2.)főbbelemeirőlaz
intézményigazgatóhelyettesead
tájékoztatástazalábbiakban.

A gim ná zi um ál tal elnyert pá lyá zat
prog ram ja a tö rök me zei er dei is ko lá -
ban  in dult.  Az Öko is ko la prog ram
több éves ha gyo má nya i hoz is il lesz ke -
dő nyi tóren dez vé nyen száz húsz ta nu -
ló és nyolc pe da gó gus vett részt. 
Az ötö dik–ha to dik osz tá lyos ta nu -

lók a tá bor ban több elő adást hall gat -
tak a he lyes táp lál ko zás ról, a be teg ség -
meg elő zés ről, a ká ros szen ve dé lyek -
ről,  a  konflik tus ke ze lés ről,  il let ve
meg is mer ked tek az el ső se gély nyúj tás
leg újabb  tud ni va ló i val.  Az  öt na pos
együtt lé tet há rom nagy sze rű ki rán du -
lás egé szí tet te ki: tú ra a Rám-sza ka -
dék ba, a vi seg rá di ki rá lyi pa lo ta és fel -
leg vár  meg te kin té se,  il let ve  is mer -
ke dés Esz ter gom ne ve ze tes sé ge i vel, ki -
emel ten a ba zi li ká val.
A prog ram a pe da gó gu sok ról és a

szü lők ről  sem  fe led ke zett  meg:  a
he lyes táp lál ko zás és a be teg ség meg -
elő zés,  va la mint  a  kom mu ni ká ci ós
kész ség fej lesz té se, a csa lád sze re pe az
er köl csi nor mák ki ala kí tá sá ban he lyet
kapott a szá muk ra szer ve zett elő adá -
sok té mái kö zött is.

A  pro jekt  hó na pok ra  bon tot ta
azo kat a fő fel ada to kat, ame lyek az
egész ség re ne ve lést, il let ve a szem lé -
let for má lást  se gít he tik.  Így  ke rült
sor sport nap szer ve zé sé re, amely az
egész sé ges éte le ket, il let ve a rend sze -
res táp lál ko zást nép sze rű sí tet te. A té -
ma hé ten – Ép test ben ép lé lek cím mel
– a bio gaz dál ko dás ról és a bio é lel mi -
sze rek ről is sok is me re tet sze rez het -
tek  nem csak  a  ta nu lók,  ha nem  a
prog ra mot fi gye lem mel kí sé rő pe da -
gó gu sok és szü lők is.
Eb ben az év ben – Szo ci á lis kom -

pe ten ci ák fej lesz té se cím mel – a di -
ák csen des nap prog ram já ban is he lyet
ka pott  a  pro jekt. Nem  fe led kez tek
meg a sport ról, a test moz gás ról sem:
több al ka lom mal bu da pes ti kor cso -
lyá zás ra, il let ve a Rám-sza ka dék és a
Pré di ká lószék meg lá to ga tá sá ra ke rí -
tet tek is mét le he tő sé get.

A prog ram tel jes éve alatt mű kö dött
az el ső se gély nyúj tó szak kör; mun ká -
ja há zi ver sennyel zá rult. A he ti al kal -
ma kat is ko la or vo si, vé dő női és men -
tő ápo lói  elő adá sok  tet ték  tel jes sé,
mind ez pe dig szü lői ér te kez let tel egé -
szült ki, ame lyen az is ko la gyer mek or -
vo sa be szélt a drog, az al ko hol és a do -
hány zás  ká ros  ha tá sa i ról,  il let ve  a
meg elő zés le he tő sé ge i ről.
A prog ram áp ri lis 30-án ért vé get,

a zá ró ren dez vényt stí lu so san a má -
jus  2-án  kez dő dő  er dei  tá bor ban
tar tot ták meg. Összes sé gé ben meg -
ál la pít ha tó, hogy az is ko la ta nu ló i nak
több sé ge ak tí van részt vett az elő adá -
so kon és a hoz zá juk kap cso ló dó ese -
mé nye ken. Az ed di gi ta pasz ta la tok
alap ján re mél het jük, hogy a prog ram
ál tal biz to sí tott is me ret- és él mény -
anyag meg hoz za gyü möl csét.

g Koncz Ist ván prog ram ve ze tő

Egészségrenevelőésszemlélet-
formálóéletmódprogramok

Kirándulás a Pilisben
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„nunc dimit tis” – he lyes bí tés a te me té si rend ről szó ló
má so dik cikk hez
Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly Hit val ló bú csú zás – Evan gé li kus te me tés 2. cí mű
(Evan gé li kus Élet, 2011. jú li us 10., 2. o.), ta nít va éb resz tő, éb reszt ve ta ní -
tó, ér té kes cik ké nek vé gé be át ment az agg Si me on éne ke kap csán már az
éne kes köny vünk be be csú szott hi ba. 
Va ló já ban az agg Si me on a hat he tes Jé zust vet te ki Má ria ke zé ből. Ugyan -

is fiú szü le té se után az anya hat hé tig kul tusz kép te len Mó zes tör vé nye sze -
rint (le á nyé után két annyi ide ig). Ezt Má ria alá za to san be tar tot ta. Lu ther
kü lön di csé ri ezért. De nem is me he tett vol na nyolc na pos fi á val Je ru zsá -
lem be; ha sza má ron ül, az sem me het be a temp lom szent te rü le té re.
El fe le dett ün ne pünk Urunk be mu ta tá sa (Má ria tisz tu lá sa, gyer tya szen -

te lő Bol dog asszony, feb ru ár 2.). – A nyol cad na pi kö rül me té lés hez sen kit
nem kel lett Je ru zsá lem be a temp lom ba vin ni, amely egyéb ként egyet len
szent haj lé ka volt az Örök ké va ló nak, an nak, aki a Va gyok-aki-van-ta tok
=  lé tez te tek (az  el fe lej tett  ér tel mét  meg szó lal ta tó  ma gán hang zók kal:
„eh je aser ah je”). 
A Nunc dimit tis nek ál lan dó he lye volt a la tin mi se szö veg ben is az „ál -

do zás” (a ma gát fel ál do zott Krisz tus tes té ben ré sze sü lés) után. Éne kes köny -
vünk úr va cso rai imád sá gai vé gén is meg ta lál juk. 
A la tin te me té si szö veg ben a Cir cum de de runt („kö rül vet tek”) utá ni „Ve -

ni te exult emus Do mi no” (Jöj je tek, uj jong junk az Úr nak!) szö ve gét nem mer -
ték meg hagy ni ma gya rul, tán mert nem vi sel ték vol na el a gyá szo lók.
A bib lia ha mi sí tó té ve dés a ré gi új évi ének „kor sze rű sí té sé vel” szü le tett

meg. Az ere de ti „És nyol cad na pon kör nyül met szet ék / a nagy Is ten nek tör -
vé nye sze rént” szö veg ből ez lett: „Nyol cad na pon a temp lom ba vit ték, / Is -
ten tör vé nyét így be töl töt ték.”
Ide je vol na egyéb ként a Bib li á nál ha tá so sabb éne kes köny vün ket és a li -

tur gi kus szö ve ge ket az egyet len for rás hoz és zsi nór mér ték hez (meg a hí -
vek fel fo gó ké pes sé gé hez) iga zí ta ni. Most a Li tur gi kus könyv nek leg alább
a má so dik kö te tét, di csé re te sen, a be ve ze tés előtt a lel kész gyű lé sek elé bo -
csát ják, nem úgy, ahogy a so kak nak meg hök ken tő, ró ma i a sí tás nak lát szó
elő ké szí tet len újí tá sok kal tör tént.

g Dr. Zsig mondy Ár pád
nyug dí jas, lel kész (Bu da pest)
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APRÓHIRDETÉS

Nya ra lás Sió fo kon, 4 nap reg ge li vel és
va cso rá val: 32 000 Ft, nya ra lás Eger -
ben: 32 800 Ft, Har kány ban: 28 000 Ft.
Kis bér To u rist. 34/352-700.

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)

HÉTFŐ

10.00/ToronyRádió
(Békés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
12.15/m1
Úszó- és ví zi lab da-vi lág baj -
nok ság
Élő köz ve tí tés Sang haj ból
15.30/m1
Szent Ist ván ván dor lás – Az
or szá gos kék tú ra men tén
Szan tics ká tól Tor na ba ko nyig
a Cser hát ban
17.05/Bartókrádió
Ma ga tar tás for mák
Be szél ge tés Má csai Pál szín -
mű vésszel
19.54/Kossuthrádió
Az arany csa lo gány és a ró ka
(ma gyar nép me se)
21.00/DunaTv
Hel lo Goodbye
(fran cia já ték film, 2008) (95’)

KEDD

14.35/Kossuthrádió
Tér-idő
Az anyai sze re tet mí to szá ról
15.55/DunaTv
Esélyt kap va – Ci gány ér tel -
mi sé gi ek Ba ra nyá ban
(ma gyar do ku men tum film)
19.41/Bartókrádió
Sze re lem a pa lack ban
Szerb An tal no vel lá ja
21.05/m1
Char ley nén je
(té vé já ték) (102’)
23.00/Petőfirádió
Akusz tik
Hot Jazz Band
23.30/Bartókrádió
Ars no va
Ben ne:
Sző nyi Er zsé bet: há rom or -
go na da rab
23.50/m1
A rej té lyes XX. szá zad
(tör té nel mi mű sor)

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Vi val di: Glo ria
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: Pa ul
Hind emith
Vo ká lis mu zsi ka
14.05/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Ku lik Ist ván pos tás
15.50/DunaTv
A szoc re ál kép ző mű vé szet
(ma gyar do ku men tum film)
22.15/m2
Zár óra
Kas sai Vik tor
22.40/DunaTv
Sza ba don a bör tön ben
(ma gyar do ku men tum film)

CSÜTÖRTÖK

5.25/m1
Haj nai gon do la tok
15.30/DunaTv
A sze rel mes Nyu gat – Ju hász
Gyu la sze rel mei (ma gyar is -
me ret ter jesz tő film)
15.55/Bartókrádió
Wag ner: Par si fal
(há rom fel vo ná sos ün ne pi 
já ték)
20.04/Kossuthrádió
Zsi dó kér dés Ma gyar or szá gon
1944 után
Rész le tek Bi bó Ist ván ta nul -
má nyá ból
21.00/Filmmúzeum
A híd túl messze van
(ame ri kai–an gol há bo rús
film, 1977) (161’)
23.50/DunaTv
Mi kor a ke le ti blokk tör té ne -
lem mé lett… – A vas füg göny
ha tár őre
(né met do ku men tum film)

PÉNTEK

9.00/m1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
14.05/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Lo son czi Áron, az üveg be ton
fel ta lá ló ja
15.00/DunaTv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
Vi seg rád
16.10/DunaTv
Épí té szet XXI
Cson tos Já nos mű so ra
20.30/m2
Hogy volt!?… Buj tor Ist ván
te le ví zi ós mun kái
23.10/PAX
Fassang Lász ló or go na kon -
cert je
23.15/DunaTv
Ca mi no
(spa nyol já ték film, 2008) ( 143’)

SZOMBAT

5.30/DunaTv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(is mét lés: 23.00, on-line
adás: www.ra dio17.hu)
12.05/DunaTv
Is ten ke zé ben
16.36/Bartókrádió
Klasszi kus és dzsessz
Götz Nán dor (sza xo fon) és
ba rá tai
17.00/m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Meg tor lás és el len ál lás
19.25/DunaTv
A Lé vay Szil vesz ter nem zet kö zi
mu si cal ének ver seny gá la est je
Bu da pes ti Ope rett szín ház
21.20/Bartókrádió
Cem ba lis si mo 2011
Solt ész Ani kó hang ver se nye

VASÁRNAP

7.40/Bartókrádió
Or go narek vi em
125 éve hunyt el Liszt Fe renc
(Az öt ré szes kon cert so ro zat
kez dé si idő pont jai: 11.00,
16.00, 18.00, 19.35)
10.05/m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.05 / m2)
11.05/m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
10.30/m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.20/m1
Mai hit val lá sok
Dr. Vel key György igaz ga tó
fő or vos
12.05/DunaTv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
21.15/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ca val lo: Az utol só íté let
(ora tó ri um)

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 24-étől július 31-éig

va sár nap
Ne higgye tek min den lé lek nek, ha nem vizs gál já tok meg a lel ke ket, hogy azok
Is ten től va lók-e, mert sok ha mis pró fé ta jött el a vi lág ba. 1Jn 4,1 (Ez 13,3; Lk
5,1–11; 1Kor 1,18–25; Zsolt 119,89–96) Kö vet kez tet het ne az em ber úgy is: aki
nem ért egyet ve le, ab ban ha mis lé lek van. Hogy va la ki he lye sen be szél-e Is -
ten dol ga i ról, azt csak a Szent írás alap ján, Jé zus ra néz ve le het el dön te ni. Sze -
re tet tel azon ban azok nak is tar to zunk, akik nem ér te nek egyet ve lünk.

Hét fő
Fel in dí tot ta az Úr a nép nek a lel két, úgy hogy el jöt tek, és ne ki fog tak a mun -
ká nak, Is te nük nek, a Se re gek Urá nak a há zán.Hag 1,14 (1Kor 15,58; Lk 6,12–
19; Mt 5,38–48) Ha Is ten meg érint Lel ké vel, és va la mi lyen szol gá lat ra vagy
ada ko zás ra in dít az ő mun ká ja ér de ké ben, szol gálj és ada kozz öröm mel!

kedd
El ta kar tuk ar cun kat elő le, meg ve tett volt, nem tö rőd tünk ve le. Ézs 53,3b (Fil
2,5–7; 1Móz 35,1–5a.9–15; Mt 6,1–4) A Jé zus Krisz tus ról szó ló pró fé cia be -
tel je se dett, a Meg vál tó en ge del mes ke dett, az Atya aka ra tát tel je sít ve ér tünk,
en ge det le ne kért vál lal ta a szen ve dést, meg ve tett sé get, el ha gya tott sá got és
a ha lált. Jé zus ma is sok em ber ál tal le né zett, meg ve tett és gyű lölt. Te nézz
fel Jé zus ra, és fo gadd há lás szív vel fel kí nált aján dé ka it, me lyek bé két, re mény -
sé get hoz nak éle ted be.

Szer da
Gyer me kek és cse cse mők szá ja ál tal is épí ted ha tal ma dat.Zsolt 8,3 (Mt 18,10;
Ez 2,3–8a; Mt 6,5–15) Ta pasz tal ni fog juk: azok a kis gyer me kek, akik kel együtt
imád ko zunk, és akik előtt az Úr Jé zus ról úgy be szé lünk, mint egy sze re tett
csa lád tag ról – Is ten esz kö zei lesz nek hi tünk erő sí té sé ben.

csü tör tök
Ha a gyö kér szent, az ágak is azok. Róm 11,16 (2Kir 19,30; Ap Csel 15,4–12 Mt
6,16–18) Le gyen időd ar ra, hogy na pon ta ol vass Bib li át, és na pon ta imád -
kozz. Tedd ezt olyan tisz te let tel és nyi tott ság gal, hogy be árad jon éle ted be
Is ten sze re te te és szent sé ge!

pén tek
Is ten meg ítél min den tet tet, min den tit kolt dol got, akár jó, akár rossz az. Préd
12,14 (Róm 2,6; Lk 22,31–34; Mt 6,19–24) Az íté let cse le ke de tek alap ján tör -
té nik, az üd vös ség csak a Jé zus Krisz tus ban fel kí nált és az em ber ál tal igé -
nyelt ke gye lem alap ján le het sé ges.

Szom bat
Ki ne fél ne té ged, Urunk, és ki ne di cső í te né a te ne ve det, hi szen egye dül
te vagy szent. Jel 15,4 (Zsolt 8,2; Fil 3,12–16; Mt 6,25–34) Aki meg is me ri
a min den ha tó Is tent, aki tud ja, hogy ő min de nek bí rá ja, aki Jé zus Krisz -
tus ál tal sze re tő mennyei ap ját lát ja ben ne, az tud ja ma gasz tal ni, di csér -
ni, di cső í te ni.

g Bozo rády Zol tán

Újnap– újkegyelemHIRDETÉSEKnyá 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!

Meghívó
„Uram, sze re tem há za dat, ahol laksz, di cső sé ged la kó he lyét.” (Zsolt 26,8)
A si ká to ri evan gé li kus temp lo mot 2009 és 2011 kö zött tel je sen fel újí -

tot ták. Az ün ne pi há la adó is ten tisz te let jú li us 23-án, szom ba ton 16 óra -
kor lesz. Az ige hir de tés szol gá la tát Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke vég zi. Az ün ne pi al ka lom ra és
az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re tisz te let tel hív min den kit a gyü le ke -
zet pres bi té ri u ma.
Kér jük, rész vé te li szán dé ku kat az aláb bi el ér he tő sé gek va la me lyi kén

je lez zék: ma gassy59a@fre e mail.hu; 20/824-9064; 88/449-254.

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.
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A pá rá ban, a víz esés fe lett,
Hal vá nyan, mint egy álom,
És tes tet le nül, mint egy le he let:
Az örök if jú szi vár vány le beg.

Meg rok kan nak a szik lák, a he gyek,
A kő mál lik, az er dők sír ba tér nek,
Új med ret tör a pa tak ma gá nak,
S a ré git tes tál ja a fe le dés nek.
Meg őszül a vi lág.

De a szi vár vány min dig egy ma rad
S szí nei meg nem fa ku ló cso dák.
Örök if jan és egy for mán le beg,
Hal vá nyan, mint egy álom,
És tes tet le nül, mint egy le he let.

Mint a mű vé szet az élet fe lett.
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Min den lé lek ben van egy kis szi vár vány,
Kis csa pó híd, ame lyet le bo csát,
Hogy egy más lé lek át jö hes sen raj ta, –
En nek a híd nak híd pil lé re nin csen,
Ezt a hi dacs kát csak az Is ten tart ja.
Az Is ten, aki a szí vek be lát.

Re mé nyik Sán dor

Szivárvány


