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Nyári istentisztelet f 2. oldal
Lelkésznő a küszöbön, kerékpárral f 3. oldal
Megkeresztelnék, mert a köpés kevés f 5. oldal
Evangélikus fúvószene 3. f 7. oldal
A költözködés áldásai f 10. oldal
Miért több a nő a hívők között? f 13. oldal

„Is ten azt akar ja, hogy az átok
ma gyar né pünk éle té ben, Iz ra el
éle té ben és az egész vi lág éle té ben
meg tör jön és ál dás sá for dul jon.”

Mi közünk Izraelhez?
f 4. oldal

„Bor zasz tó, hogy ma mennyi re nem
for du lunk oda egy más hoz! Min den -
ki ro han, küzd és si et, hi ány zik a va -
ló di ér dek lő dés. Jó ez a kis ká vé zás,
mert kí nál ja a töb bi ek kel va ló ta lál ko -
zást!” Így szó lí tott meg va sár nap egy
fér fi, mi u tán meg küz döt tünk a temp -
lom for ró sá gá val, és él vez tük a le ve -
gő sebb temp lom ker tet, ahol va sár nap -
ról va sár nap ra le he tő ség kí nál ko zik
be szél ge tés re, az ide gen hez vagy is me -
rős höz va ló oda lé pés re. Pil la na tok
alatt be le me le ged tünk az esz me cse -
ré be. Szí ri á tól Ri ó ig, a szé dü le tes
gaz dag ság tól a mély sze gény sé gig vi -
tat tuk meg az ége tő kér dé se ket.

Mos ta ná ban na gyon sok szor fog -
lal ko zunk el mé let ben az oda for du lás
moz du la tá val. A szo ci ál pszi cho ló gi -
á ban akár ta nít juk is a fon tos sá gát. A
dön tő kér dés még is az, hogy gya ko -
rol juk-e a min den na pok ban. Fő leg a
temp lo ma ink kör nyé ke le het iz gal mas
eb ből a szem pont ból. Ér de kel-e még
a má sik éle te? Tud juk-e, hogy ki nek
mi si ke rül? A vi lág és a kör nye zet je -
lent-e még be szél ge tés té mát? 

Nos, a jó ige hir de tés min dig fel -
dob ja a hí vó sza va kat az is me rős sel
vagy is me ret len nel foly ta tan dó spon -
tán „kol lok vi um hoz”! Va ló já ban et -
től és így evan gé li kus egy ige hir de tés.
Utat nyit Krisz tus sza vá nak a hét köz -
na pok ba. Meg élünk-e ma még ilyen
épí tő per ce ket?

A fon tos nak ítélt kér dé sek hez is di -
va tos ma oda for dul ni. Szak sze rű en,
„pro fesszi o ná li san”. De ér dek lő dő,
nyi tott em ber ként mi ért olyan ne héz
ma ez az út? Mi ért nem be szé lünk
bát rab ban, töb bet és őszin téb ben
egy más sal? Kü lön be je lent jük, ha
ki emelt fi gyel met szen te lünk va la mi -
lyen te rü let nek vagy ese mény nek. Baj

van, ha elő jel ző mon dat ként hang zik:
„Most őszin te leszek.” 

Ezek ben a for ró nyá ri na pok ban
leg több ször a fi a ta lok kal, a gye re kek -
kel kap cso lat ban hasz nál juk az oda -
for du lás ki fe je zést. A szá muk ra kí nált
tá bo rok és egyéb sza bad idős prog ra -
mok is ar ra in dít hat nak min ket,
hogy va ló ban őszin te fi gye lem mel
for dul junk a kö vet ke ző, a fel nö vő
nem ze dék fe lé. En nek ki emelt ak tu -
a li tá sa van ma az egy há zi élet ben is,
hi szen ezek ben a he tek ben-na pok ban
zaj lott-zaj lik a lel kész szen te lé sek so -
ra, nem rég vol tak az egye te mi fel vé -
te lik – so kak szá má ra sze mé lyes
érin tett ség gel is –, nem is be szél ve az
újon nan át vett egy há zi is ko lák kal
kap cso la tos bá tor vál lal ko zás ról. 

Va jon csak han goz ta tott oda for du -
lás ez, vagy őszin te és hi te les?

En nek az év nek a ki emel ke dő ese -
mé nye fe lé is so kan for du lunk, ami -
kor a fo nyód li ge ti Szél ró zsa or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra gon -
do lunk. A Me ríts! szót most so kan
meg ta nul ták egy há zunk ban. Ér té -
ke snek ígér ke zik az „öt na pos me rí -

tés”, de azt is sze ret nénk, hogy egy -
re tá gabb kö rök ben hul lá moz zon a
Szél ró zsa vi ze. Ha gyo má nyos gyü le -
ke ze te ink pe re mé re is jus son víz, a
kö rü löt tünk élő és a gyü le ke zet tel la -
za kap cso lat ban lé vő, evan gé li kus nak
ke resz telt, eset leg kon fir mált fi a ta lok
nagy lét szá mú kö zös sé ge is szom jaz -
zon meg idén va la hogy. 

Sta tisz ti ka i lag na gyon ma gas azok -
nak a szá ma, akik ki ke rül tek az egy ház
lá tó kö ré ből. Saj nos a szo ros kö tő dés -
nél sok kal erő sebb az el tá vo lo dás, az
el ide ge ne dés. A Szél ró zsa ta lál ko zó le -
he tő sé get ad hat ar ra, hogy el han goz -
zék a kor sze rű hí vó szó. 

Eb ben az össze füg gés ben is jól eső
volt hall gat ni az egyik te le ví zi ós csa -
tor na reg ge li mű so rá ban a Smi dé li -
usz Gá bor ral foly ta tott, a vi lá gi hall -
ga tó ság szá má ra is ért he tő be szél ge -
tést. Őszin te, egy sze rű sza vak kal
hív ta meg az evan gé li kus lel kész a né -
ző ket a Szél ró zsá ra. Ennyi tör tént. De
sze re pelt a meg hí vás ban egy ér de kes
ki fe je zés: „la za kö tő dés sel is sza bad
be le kós tol ni a ta lál ko zó ba”. 

Szük ség van ma a meg hök ken tő és

fi gyel met fel kel tő for mák ra. Ilyen
vi lá got élünk. De a tar ta lom se ma -
rad jon ott hon! Eb ből a szem pont ból
is jó nak ígér ke zik pél dá ul a Szél ró -
zsán a vic ce sen és ko mo lyan be ha -
ran go zott „gaszt ro evan gé li zá ció”. Jó
ér zék kel emel te ki Smi dé li usz Gá bor
ezt a könnyed nek-ko moly nak ígér ke -
ző ese ményt. 

Ez a reg ge li mű sor jó pél da volt a
bát rabb ki lé pés re biz tos, bel ső vi lá -
gunk ból. De va jon hány szor si ke rül
eh hez ha son ló an bát ran „me rí te ni” a
bi zony ta la nabb, de sok kal iz gal ma -
sabb kül ső te rü let ről – em be re ket és
éle te ket?

Az oda for du lás nak ez azon ban
csak az egyik ol da la. Ta lán a köny-
nyebb ré sze. A bo nyo lul tabb a má sik
moz za nat, ami kor a kí vül ál lók ban
szü le tik meg ez a moz du lat: meg né -
zem kö ze lebb ről. Oda for du lok én is.
Kí ván csi va gyok, mi tör té nik egy
ke resz tyén kö zös ség ren dez vé nyén.
Ér de kel, hogy mi hang zik el, mit le -
het lát ni, vagy ho gyan le het kö zöt tük
él ni, akár csak öt na pig is. Eset leg ki -
pró bál nám, hát ha ne kem is jobb
len ne az éle tem. A kér dés min dig az,
hogy mi te he ti ész re ve he tő vé és von -
zó vá a mai gyü le ke ze tet és a mai ke -
resz tyén élet for mát. 

Egy egész sé ges egy ház nyu god tan
lát hat ja a fi a ta lok ban a jö vő jét. (Be teg -
sé gün ket jól is mer jük: na gyon ke vés
gyü le ke ze tünk ben van iga zi, élő if jú -
sá gi mun ka.) Ha nem így gon dol ko dik,
ak kor va la mi alap ve tő en el rom lott a
szer ke ze té ben, szer ve ze té ben. Ön -
kont roll ra és új ra ér tel me zés re is ki vá -
ló al ka lom egy if jú sá gi ta lál ko zó – vagy
aho gyan a te le ví zi ós be szél ge tés ben a
fi a tal lel kész több ször meg erő sí tet te:
fesz ti vál ra ké szül jünk in kább, mert oda
bát rab ban jön min den ki. En nek pe dig
leg fon to sabb jel lem ző je az, hogy jó tar -
ta lo mért sok fé le em ber gyű lik össze,

elő íté let nek és zárt kö rű ség nek az ár -
nyé ka sincs je len. 

Me rí te ni is gaz dag kí ná lat ból le het.
Higgyük el, hogy a kö vet ke ző nem ze -
dék is meg ta lál ja ben ne azt, ami re leg -
in kább szük sé ge van, és ami a leg job -
ban meg szó lít ja. A mi nő ség és a tar -
ta lom fe le lős sé ge pe dig min dig kö zös.
Nem egyet len ren dez vény hor doz za
ezt, ha nem az egész ad di gi egy há zi élet
vissza tük rö ző dé se le het egy ilyen ki -
emelt al ka lom. Ami lye nek va gyunk a
hét köz na pok ban, aho gyan vi sel ke -
dünk az év kö zi va sár na po kon, az mu -
tat ko zik meg az ün ne pi órák ban. A
kér dés az, hogy lesz-e oda for du lás,
vagy csak szür ke mon da tok szü let nek,
és min den megy to vább, mint ed dig.
Esély nyíl hat az őszin te dis kur zus ra! 

Mind ezen azért gon dol kod tam el,
mert egy ta nul sá gos, gyer me ki pil la -
na tot él tem át nem ré gen. Könnye dén
fo tóz tam a pestúj he lyi lel kész ik ta tást
kö ve tő, nyár es ti temp lom ker ti, vi -
dám együtt lé ten. Egy ba rac kot maj szo -
ló kis gye re ket fény ké pez tem ép pen, aki
tel je sen el me rült eb ben a nagy fi gyel -
met igény lő te vé keny ség ben. Fel né zett,
és ked ve sen szin te „pó zolt” a fel vé tel -
hez. Ez után ha tá ro zot tan elém állt, és
tud tom ra ad ta, mi a kö vet ke ző lé pés:
„Hé di meg né zi, hogy mi lyen lett a
kép!” Majd elé ge det ten: „Jó lesz!” 

Er re a gyer me ki kom mu ni ká ci ó ra
len ne ma nap ság ége tő szük sé günk,
fi a ta lok nak és idő seb bek nek egy -
aránt. Per sze kell egy temp lom lép cső,
egy jó ízű ker ti együtt lét, ahol a leg -
ki seb bek őszin te sza va oda for dul hat
a na gyok fe lé, és for dít va. 

Az őszin te oda for du lás új já te rem -
tő erő. Ha ezt él het jük meg a 2012-
es Szél ró zsán, ak kor „la zán meg ér te”!

A szerző az Evangélikus Hit tu do -
má nyi Egyetem rektora

Odafordulás aSzélrózsához
g Sza bó La jos

„A bűn bo csá nat, a meg vál tás éle tem egyik
leg nagyobb él mé nye, sőt ta lán a leg fon -
tosabb. Ezért új ra és új ra a ke reszt re te kin -
tek, Is ten Bá rá nyá ra, ar ra a Meg vál tó ra, 
aki el tép te az adós le ve let.”

Beszélgetés Ribár Jánossal f 10. oldal

A jú li us 18–22. kö zött Fo nyód li ge ten zaj -
ló 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zót meg elő ző en jú li us 16-án,
hét főn dél előtt saj tó tá jé koz ta tót tar tot tak
a szer ve zők. A De ák té ri evan gé li kus
egy ház köz ség gyü le ke zeti ter mé ben
Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (MEE) el nök-püs pö ke, va la mint
Mes ter há zy Ba lázs és Smi dé li usz Gá bor
„Szél ró zsa-atya” adott tá jé koz ta tást a ta -
lál ko zó ról, amely nek mot tó ja – stí lu so san
a ba la to ni hely szín hez iga zod va – így szól:
„Me ríts!”

Az el nök-püs pök fel idéz te em lé ke it az el -
ső, 1996-ban Vár al ján meg ren de zett Szél -
ró zsá ról. Mint rá mu ta tott: az el telt ti zen hat
esz ten dő min den ki szá má ra nyil ván va ló
tet te, hogy az or szá gos evan gé li kus if jú sá -
gi ta lál ko zó nem „egy” a sok szí nes nyá ri
fesz ti vál kö zül, ha nem a Magyarországi
Evan gé li kus Egy ház leg na gyobb tö me ge -
ket el érő misszi ói al kal ma. 

A név vá lasz tás – Szél ró zsa – is azt jel -
zi: min den ki szá má ra nyi tott a ta lál ko zó.
Hang sú lyoz ta: min den egyes Szél ró zsa
hely szí né hez il lő, gaz dag tar tal mú bib li ai
mot tót vá lasz ta nak a szer ve zők. Ki fe jez te
re mé nyét, hogy a két éven te meg ren de zett
if jú sá gi össze jö ve tel idei al kal ma in is so kan
fog nak töl te kez ni, lel ki ek ben épül ni. 

Gáncs Pé ter el mond ta: a Szél ró zsá nak
utó éle te is van, a prog ram las san moz ga lom -
má nö vi ki ma gát, hi szen az egyes ta lál ko -
zók kö zöt ti idő ben is van nak ren dez vé nyek,
ta lál ko zá sok. A több ge ne rá ci ós me rí tés, töl -
te ke zés te hát re mény ség sze rint eb ben az év -
ben is to vább tart majd, mint a ta lál ko zó hi -
va ta lo san meg hir de tett né hány nap ja. 

Mes ter há zy Ba lázs evan gé li kus lel kész a
Szél ró zsa-fő szer ve ző „Tí zek” ne vé ben el -
mond ta: még so ha nem volt annyi elő re -
giszt rá ció, mint az idei – a Ba la ton part ján
el ső íz ben ren de zen dő – ta lál ko zó ese té ben:
1800-an je lez ték rész vé te li szán dé ku kat. A

hely szí nen be je lent ke zők kel együtt kö zel
2500 fő re szá mí ta nak a szer ve zők. 

A Szél ró zsa cél cso port ja a 16–30 év kö -
zöt ti kor osz tály, de a ko ráb bi évek ta pasz -
ta la tai sze rint gyer me kek és 30 fö löt ti ek is
nagy szám ban van nak je len. Az idei ta lál -
ko zó igei mot tó ja Ézsa i ás pró fé ta köny vé -
ből va ló: „Öröm mel me rí tek a sza ba du lás
vi zé ből.” (12,3) A spi ri tu á lis al kal mak, áhí -
ta tok, is ten tisz te le tek, be szél ge té sek a
sza ba du lás té ma kö ré vel, an nak kü lön bö -
ző as pek tu sa i val, a me rí tés li tur gi ai ele me -
i vel és a Szent írás sal mint az élő víz lap -
ja i val lesz nek kap cso la to sak. 

A ta lál ko zó hoz rész le tes prog ram fü zet
és „a ha gyo má nyok hoz hí ven” fi a ta lok nak
szó ló me di tá ci ós kö tet is ké szült, ame lyet
dr. Sza bó La jos teo ló gi ai ta nár, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) rek -
to ra szer kesz tett, és amely a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban je lent meg.

● Rész let az MEE saj tó köz le mé nyé ből

„Meríts!”
Saj tó tá jé koz ta tó a 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ról
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Látogass el sátrunkhoz, és kiadvá-
nyaink közül egyet féláron vásá-
rolhatsz meg! / LUTHER KIADÓ

„Mi az: va la kit tisz tá ba ten ni?
Mit je lent va la kit tisz tel ni?
Tud juk-e tisz tel ni, 
akit épp tisz tá ba te szünk?”

Diakóniai dialógus
f 8–9. oldal

„A láng meg je le né se eb ben 
a misz ti ciz mus tól át ha tott
kö zeg ben (…) a tö meg nek
erő tel jes val lá sos él ményt 
su gall .”
Olimpiai lángok f 14. oldal



 e 2012. július 22. Evangélikus Életforrás

Aki ol vas sa ezt a tör té ne tet, nem kis
per pat var kö ze pé be csöp pen. Pe dig azt
gon dol hat ná bár ki, hogy az egy ház a
bé ke és a nyu ga lom szi ge te. És lám,
már az el ső egy ház tör té ne ti fel jegy zé -
sek – ilyen mai igénk is – ar ról ta nús -
kod nak, van itt fe szült ség ép pen elég. 

Volt is, már a kez de tek ide jén is, és
van ma is. Az egy ház nem a hi bát la -
nok, ha nem a szen tek gyü le ke ze te. A
szen te ké – nem er köl csi ér te lem ben,
ha nem – ab ban az ér te lem ben, hogy
Is ten hez, a Szent hez tar toz nak. S ha
va ló ban hoz zá tar toz nak és ná la
meg ma rad nak, ol dó dik a fe szült ség,
ren de ződ nek a dol gok. Nem biz tos,
hogy úgy, aho gyan mi ter vez zük,
el kép zel jük, akar juk. Ha azon ban
fi gye lünk az Úr is ten re, és nem ma -
gunk akar juk „ural ni a te re pet”, ak kor
mű kö dő ké pes meg ol dás, ér de mi fe -
szült ség ol dás szü let het.

(A mai evan gé li um – egé szen más
vo nat ko zás ban – szin tén ar ról be szél,
hogy az Úr kö ze lé ben meg ol dód nak
egyéb ként meg old ha tat lan nak lát szó
prob lé mák. Még a négy ezer em ber is
jól la kott hét ke nyér ből.)

Tör té ne tünk sze rint majd nem az
egész vá ros össze jött, hogy Is ten igé -
jét hall gas sák. Alig el kép zel he tő szi tu -
á ció a mai, sze ku la ri zált tár sa da lom -
ban! Vagy még sem? El gon dol kod ta tó
té ma ez egy olyan kor szak ban, ami kor
ha tal mas ke resz tény ren dez vé nyek ről
hal lunk, vagy ilye ne ket lá to ga tunk.
Kirchen tag, Re mény ség fesz ti vál, Szél -
ró zsa ta lál ko zó, misszi ói nap… Ez re -

ket, tíz ez re ket, oly kor még töb be ket
meg moz ga tó ese mé nyek. Nagy lel ke -
se dé sek, nagy él mé nyek, né ha csa ló -
dá sok, ki áb rán du lá sok. Lát vá nyos
rek lá mok, hó na po kig tar tó szer ve -
zés, nagy fel haj tás, öröm te li ta lál ko zás
az egyik ol da lon. Két ke dés, fej csó vá -
lás, a „fesz ti vál ke resz tény ség” meg kér -
dő je le zé se a má sik ol da lon. 

Igénk sze rint a zsi dók ból vál tott ki
nagy el len ke zést az apos to li ige hir -
de tés és a lel ki tö meg je le net. Más -
hogy gon dol ták a hit gya kor lá sát, to -
vább adá sát, a val lás gya kor la tot ál ta -
lá ban. El tel tek hát irigy ség gel, ká rom -
kod va kont ráz ták Pál pré di ká ci ó ját.
Pál és Bar na bás nem szep pent meg,
mert nem a ma gu két mond ták. Is ten
igé jé nek szol gái vol tak „csu pán”.
Nem tud ták nem mon da ni a rá juk bí -
zott evan gé li u mot. Bá tor sá guk nem
ön bi za lom ból táp lál ko zott, ha nem a
hit bi zal má ból, az ige ere jé ből. 

Ahol az ige meg szó lal – ott szin te
„ter mé sze tes” az el len ke zés is. Mi
ugyan is sze ret nénk ren del kez ni afö -
lött, ami hang zik, s sze ret nénk ma -
gunk irá nyí ta ni a dol go kat, ese mé nye -
ket, fo lya ma to kat. Is ten igé jét azon ban
nem le het rög höz köt ni, de ke re tek kö -
zé szo rí ta ni sem. A szél – az igét igé -
vé te vő Szent lé lek – fúj, ahol (és
ahogy) akar… (Jn 3,8) Nem sa já tít hat -
ja ki sem egyén, sem nép, sem más kö -
zös ség. Is ten szól – el ső sor ban ki vá -
lasz tott né pét szó lít ja meg. Le het fog -
lal koz ni az zal, hogy mi lesz azok kal az
em be rek kel, né pek kel, akik/ame lyek
nem hall ják az igét, de az iga zi kér dés
az, hogy mi hall ga tunk-e rá, vagy el -
len kez ve el uta sít juk. 

„Ter mé sze tes” az el len ke zés – ál lí -
tot tam. Az, hi szen az em ber a ma ga
út ját akar ja jár ni, nem az Is te nét. Le -
het, hogy ide ig-órá ig tet sze tős az Is -

ten aka ra ta, de ami kor a lé nyeg ről van
szó, szem be for du lunk. Az ő gon do -
la tai nem a mi e ink. A mi énk nem az
övé. A mi utunk az ön ző, töb bet
aka ró, ké nye lem sze re tő, el is me rést és
di cső sé get ke re ső em ber út ja. Az ő út -
ja a ke reszt út ja, a má so kért élés és
égés út ja, az Is ten di cső sé gét ke re ső
és meg adó út, az ön zet len és meg ma -
gya ráz ha tat lan sze re tet út ja. Ez az,
amit ösz tö nö sen, rom lott em be ri
mi vol tunk ból adó dó an el uta sí tunk.
Is ten kü lön le ges aján dé ka, ha hi tet éb -
reszt szí vünk ben, amellyel vál tót ál -
lít va az ő út ját jár juk, és tel je sen rá -
bíz zuk ma gun kat. 

Min ket, zsi ger ből el len ke ző em be -
re ket hí vott el, szó lít meg az Is ten. Ha
nem uta sít juk el, fel tá rul előt tünk az
új vi lág. A vá lasz tott nép el uta sí tot -
ta, Is ten azon ban még szé le sebb re
nyi tot ta a ka put, tár ta szét hí vo ga tó,
ma gá hoz ölel ni aka ró kar ját. 

Ahol Is ten igé je hang zik (lát vá nyos
fesz ti vá lo kon és csen des há zi bib lia -
órán, nagy temp lom ban és szór -
vány-is ten tisz te le ten, a tö meg kom -
mu ni ká ci ó ban és test vé ri be szél ge tés -
ben), ott – az ügy ter mé sze té nél
fog va – fe szült ség ala kul ki. Né ha kül -
ső, de min de nek előtt bel ső fe szült ség.
Ben nem, az em ber ben, aki vé de ke -
zik Is ten igé je el len. Oly kor köz vet -
le nül, más kor pe dig si mu lé ko nyabb
stí lus ban, de el le ne mon dunk az Is -
ten nek. S ez az után kül ső el len té tek -
ben is, súr ló dá sok ban, sőt akár ve sze -
ke dé sek ben is meg nyil vá nul. Is ten
né pé nek kö zös sé gi éle té ben is. Ez a
go nosz alat to mos mun ká ja. 

Há la Is ten nek, nem csak az igé nek
és az Is ten nek le het el le ne mon da ni.
Az ősi ke resz te lé si li tur gia ma nap ság
is mét elő ke rült kér dé se – „El le ne
mon do tok a sá tán nak?” – ar ra utal,

hogy Is ten meg hí vot tai tu da tos vá -
lasz ként mond hat ják: „El le ne mon -
dok.” El fo ga dom az Urat, és szem be -
for du lok a go nosszal.

Is ten út jai ki für kész he tet le nek.
Min dent meg tesz az övé i ért, de ha
vá lasz ra sem mél tat ják, ta lál ma gá -
nak új né pet. A „nem né pem ből” így
lesz „né pem” (lásd a bib lia ol va só
Út mu ta tó pén te ki igé jét: 1Pt 2,10), s
akik szá má ra nem volt ir ga lom, azok
ir gal mat ta lál nak. 

Nem az hát a kér dés az el vi lá gi a -
so dott, egy ház tól sza ba dul ni aka ró
eu ró pai em ber szá má ra, hogy lesz-e
még öt, tíz vagy száz év múl va egy -
ház, ha nem az, hogy én ben ne le -
szek-e Is ten né pé ben.

A kül ső és bel ső fe szült ség ben élő
val lá sos em be rek nek szo mo rú ság, az
Is ten „mű so ron kí vül” vá lasz tott új né -
pe i nek pe dig öröm hír az ige. Pe dig Is -
ten min den ki szá má ra evan gé li um nak
szán ta. Igénk „hap py end del” zá rul.
Így ol vas suk: „ Az Úr igé je pe dig el ter -
jedt az egész tar to mány ban.” Bár hogy
ala kul nak is a de mog rá fi ai mu ta tók,
bár mi kép pen foly ta tó dik az el vi lá gi -
a so dás, bár mi lyen mó don fúj ják az el -
len gőzt, az Is ten igé jét nem aka dá lyoz -
za meg sem mi. Ha az Is ten szól ni akar,
meg is fog szó lal ni. 

Ahol pe dig be fo gad ják, ott élet tá -
mad: ben nük és kö rü löt tük ren de -
ződ nek, he lyük re ke rül nek a dol gok.
Ott va ló ság gá vá lik az örök élet. 
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Urunk, Is te nünk! Add
ne künk az élet igé jét. Add, hogy fel ráz -
zon, ki moz dít son hely ben já rá sunk -
ból, meg mu tas sa az élet út ját, a meg -
bé ké lés út ját, a ren de ző dés út ját. Jé zust,
a test té lett Igét add ne künk. Ámen. 

SZent Há rom Ság Ün ne pe után 7. va Sár nap – ap CSel 13,44–49

Feloldhatófeszültségek
a va Sárnap ig éje

Sok fé le is ten tisz te let van. Nem csak a
li tur gi kus fe gye lem saj ná la tos fel la zu -
lá sá nak kö vet kez mé nye ként, ha nem
a sa já tos és új hely ze tek ki ala ku lá sa
mi att is. Sok fé le igény fo gal ma zó dik
meg, sok fé le le he tő ség kí nál ko zik.
Van, ami kor is ten tisz te let nek ne ve zik,
pe dig csak va la mi ha son ló, nem egy
eset ben csak is ten tisz te let-pót lék.
Van, ami kor be szél ge tés nek, elő adás -
nak vagy já té kos prog ram nak in dul, és
is ten tisz te let vá lik be lő le. 

Hol van az is ten tisz te let és a val -
lá sos prog ram (ren dez vény) kö zöt ti
ha tár mezs gye? 

Le het-e az em ber olyan szűk keb -
lű, hogy azt mond ja, csak a meg szo -
kott, is mert fel épí té sű, tra di ci o ná lis
temp lo mi al ka lom ne vez he tő is ten -
tisz te let nek; vagy le het-e olyan nyi -
tott, hogy is ten tisz te let nek fo gad el
min dent, ami ben egy kis imád ság,
ige hir de tés vagy va la mi fé le ap ró lel -
ki meg moz du lás ta lál ha tó? 

A nyár a vál to za tos ság ide je. Sok
he lyen tar ta nak sza bad té ri is ten tisz -
te le tet – gyö nyör köd ve a ter mé szet -
ben s rá cso dál koz va a te rem tő Is ten
kü lön le ges aján dé ka i ra. Né met te -
rü le ten igen köz ked velt az úgy ne ve -
zett he gyi is ten tisz te let. Ma gas he gyek
er dei tisz tá sa in, fenn sí kok szik la szirt -
je in gyü le kez nek össze imád ság ra,
ének re, ige hall ga tás ra és úr va cso rai
kö zös ség re. Ki rán du lók össze jön nek,
és a temp lom zárt fa lai he lyett a vég -
te len ér ze tét adó te ret él vez ve él he tik
át az Is ten nel va ló ta lál ko zás él mé nyét. 

A Ba la ton mel lett ki ala kí tot tak
egy strand misszi ós sát rat. Sa já tos, kü -
lö nös hely, ám nagy le he tő ség ar ra,
hogy szo kat lan kör nye zet ben, szo kat -
lan részt ve vők kel, de lét re jö hes sen a
ta lál ko zás. 

Kon fe ren ci ák zá ró is ten tisz te le tét
is nem egy eset ben a meg szo kot tól
el té rő kör nye zet ben tart ják: ud va -
ron, kert ben, er dő ben, rom temp -
lom nál stb.

A kör nye zet jel zi a rend kí vü li sé get,
de mi a hely zet a tar ta lom mal? Itt is
a vál to za tos ság ural ko dik? Mi lyen
vál to zá son megy át a for ma, s a
meg vál to zott for ma meg fe lel-e az is -
ten tisz te let leg főbb kri té ri u ma i nak?
Fo gal maz hat nánk így is: mi a „mi ni -
mum fel té te le” an nak, hogy egy al kal -
mat (egy há zi ren dez vényt) is ten tisz -
te let nek le hes sen ne vez ni?

Az is ten tisz te let alap ve tő fel té te le,
hogy az em be ri ke re tek ben és em be -
ri igye ke zet ered mé nye ként ne em be -
ri tar tal mak (gon do la tok, meg fo gal -
ma zá sok, szo ká sok és ese mé nyek)
ke rül je nek elő, ha nem az Is ten sza va,
cse le ke de te, ál dá sa. Min den is ten -
tisz te le tet elő ké szí tő lel kész nek vagy
kö zös ség nek egyik leg fon to sabb fel -
ada ta, hogy nyi tott le gyen: fel fe lé. 

Az is ten tisz te let ugyan is el ső ren -
den nem val lá sos öt let pa rá dé, nem is
ke gyes „show-mű sor”, és vég képp
nem ma gunk for mál ta áj ta tos ság vagy
egy há zi prog ram, ha nem al ka lom,
ame lyen Is ten kö ze le dik, meg szó lít,
cse lek szik, ma gá hoz akar ölel ni.

Is ten kö ze le dé se na gyon sok fé le és
sok szí nű. Szám ta lan mó don, for -
má ban ér ke zik, sok fé le is mert (pél -
dá ul bib li ai) mon dat ban és sok vá rat -
lan meg fo gal ma zás ban szó lal meg.
Sok új sze rű és meg le pő pil la nat hoz -
hat ja az Úr ér ke zé sét, még is van nak
bi zo nyos mó dok és csa tor nák, ame -
lye ket az Úr is ten – né pé nek ta pasz -
ta la ta sze rint – rend sze re sen hasz nál.
Ez pe dig az ige és a szent sé gek. 

Ahol Is ten sza va hang zik (fel ol vas -
va vagy meg hir det ve), ahol a szent -
sé ge ket Krisz tus ren de lé se sze rint
oszt ják – ott is ten tisz te let zaj lik. Er -
re ta nít min ket név adó hit val lá sunk
is. De gon dol ha tunk a leg ősibb is ten -
tisz te le ti tu dó sí tás ra Az apos to lok cse -
le ke de te i ről szó ló könyv má so dik fe -
je ze té ből, ahol négy jel lem ző ről ol -
va sunk: együtt vol tak az apos to li ta -
ní tás ban, a kö zös ség ben, a ke nyér
meg tö ré sé ben és az imád ság ban
(Ap Csel 2,42). 

Lu thernek a tor ga ui vár ká pol na
szen te lé si pré di ká ci ó já ban elhang zott
hí res gon do la ta, hogy az is ten tisz te -
le ten nem más tör té nik, mint hogy
az Is ten szól hoz zánk igé jé ben, és mi
vá la szo lunk rá. Az az lét re jön a pár -
be széd. Ez a dia ló gus az is ten tisz te -
let lé nye ge. Nem biz tos, hogy csak
sza vak kal tör té nik. (Lu ther nem a
pré di ká ci ót emel te ki, és az úr va cso -
rát tet te má sod la gos sá eb ben a mon -
dat ban, ha nem a sza vak ban zaj ló és
a sza vak nél kül is élő pár be szé det
hang sú lyoz ta.) Er re van hát szük sé -

günk ah hoz, hogy az is ten tisz te let is -
ten tisz te let le gyen.

Az is ten tisz te let fel té te le zi a gyü -
le ke zet je len lé tét is. Nem pa pi pro -
duk ci ó ról van szó, ha nem Is ten nek és
né pé nek ün ne pé ről. Egyé ni el csen -
de se dés re szük ség van, de az nem pó -
tol ja az egy ház is ten tisz te le tét. Is ten
kö zös ség re te rem tett min ket: ve le és
egy más sal va ló kö zös ség re.

Ami kor egy kol lé gi um (Lu ther Ott -
hon) lel ké sze ként dol goz tam, min dig
úgy bo csá tot tam el nyá ri szü net re a
di ák sá got, hogy a temp lom ra nincs
ki ír va: Sza bad ság mi att zár va. A
nyár az ol dot tabb élet, de nem a la -
za ság idő sza ka. A sza bad ság, a ke vés -
bé „haj tós idő szak” nem ar ra jó,
hogy el tá vo lod junk Is ten től, ha nem
hogy fel töl te kez zünk Is ten sok fé le
aján dé ka i val, az ige ener gi á já val, az
úr va cso ra élet erőt adó ele de lé vel. 

Ke resz tény mi vol tunk ból – re -
mél he tő leg – nem me gyünk sza -
bad ság ra. Ezért fon tos, hogy ke res -
sük az is ten tisz te le tet. Ne ér jük be
csu pán pót sze rek kel. Ke res sük az
iga zit! Ott hon is. Út köz ben is. Nya -
ra lás ide jén is!

g HK

Nyáriistentisztelet
ré g i-ú j liturg ikuS

Sarok

Mennyei Édes atyánk! Kö szön jük ne -
ked min den aján dé ko dat, azt, hogy el -
látsz tes ti és lel ki ja vak kal. Nyisd meg
sze mün ket a hoz zánk kö zel lé vők nyo -
mo rú sá gá nak meg lá tá sá ra, adj együtt -
ér ző szí vet és bá tor, cse lek vő hi tet.

Se gíts meg lát nunk és tel jes szív vel
hin nünk, hogy te nem csak er re a rö -
vid föl di élet pá lyá ra hív tál min ket, ha -
nem a ve led va ló örök kö zös ség re. Már
ak kor fá ra doz tál ér tünk, ami kor még
meg sem szü let tünk, Krisz tus Urun -
kat már ak kor el küld ted, hogy meg hal -
jon bű ne in kért, és fel tá mad jon meg -
iga zu lá sunk ra. Igéd del és szent sé ge id -
del hívsz min ket az örök élet re. 

Kö szön jük azo kat a szol gá i dat és
hoz zá tar to zó in kat, aki ken ke resz tül el -
ért ben nün ket az üd vös ség evan gé li -
u ma. A leg na gyobb cso da ezen a föl -
dön, hogy mi is meg hall hat tuk hí vó
sza va dat, és be fo gad hat tuk a vi lág Üd -
vö zí tő jét. Mun káld és újítsd meg hi -
tün ket, hogy vi lá gunk sok fé le ba ja, re -
mény te len sé ge kö zött is tud junk
öröm hírt mon dó kö ve tek len ni.

Kö nyör günk gyü le ke ze te in kért,
egész egy há zun kért, hogy hű ség gel
tölt hes sük be leg főbb hi va tá sun kat:
az örök élet re ké szü lők kö zös sé ge -
ként sza va ink kal és tet te ink kel hir -
des sük a meg té rés és az új élet szük -
sé ges sé gét. Add ne künk min den kor
Szent lel ke det, hogy bi zony ság té te -
lün ket a te erőd jár ja át.

Kü lö nö sen is kö nyör günk most
azo kért a fi a ta lo kért, akik a Szél ró zsa
ta lál ko zón át él het ték a ve led va ló kö -
zös ség ál dá sa it. Add, hogy bát ran és
egy ér tel mű en el kö te lez zék ma gu -
kat mel let ted, hogy fel is mer jék, tel -
jes öröm van te ná lad.

Jé zus ne vé ben ké rünk, hall gass
meg min ket. Ámen.

Oratio
œcumenica

„A jó vagy rossz ház nem te szi az épí -
tőt jó vá vagy rosszá, ha nem a jó vagy
rossz épí tő épít rossz vagy jó há zat. És
ál ta lá ban: egyet len mű sem te szi a mes -
tert olyan ná, ami lyen ő ma ga, ha nem
a mes ter te szi a mű vet olyan ná, ami -
lyen ő ma ga. Ez a hely zet az em ber cse -
le ke de te i vel is: ami lyen ő ma ga, akár
hí vő, akár hi tet len, olyan a cse le ke de -
te is: jó, ha hit tel, rossz, ha hi tet len ség -
gel tet te. De nem le het meg for dí ta ni:
hogy ami lyen a cse le ke det, olyan ná lesz
az em ber is, hí vő vagy hi tet len. A
cse le ke de tek ugyan is nem tesz nek hí -
vő vé, te hát igaz zá sem. El len ben aho -
gyan a hit tesz hí vő vé és igaz zá, úgy a
cse le ke de te ket is a hit te szi jó vá. Mi -
vel te hát a cse le ke de tek sem mit sem
tesz nek igaz zá, és az em ber nek igaz -
nak kell len nie, mi előtt jót cse le ked het,
ezért nyil ván va ló, hogy egye dül a hit
az, amely a sze mélyt ki zá ró lag Is ten ke -
gyel mé ből, Krisz tus ál tal, az ő igé jé vel
mél tó kép pen és ele gen dő kép pen meg -
iga zít ja és üd vö zí ti, és ezért a ke resz -
tyén em ber nek egyet len cse le ke det re,
egyet len tör vény re nincs szük sé ge az
üd vös ség hez, mi vel hi te ál tal sza ba don
és ön zet le nül tesz min dent, amit tesz,
sem mi fé le előnyt vagy üd vös sé get
nem igé nyel ve, ha nem – mi vel már ele -
gen dő ja va és üd vös sé ge van Is ten ke -
gyel mé ből hi te ál tal – egye dül Is ten tet -
szé sé re.”

d� Lu ther Már ton: 
Ér te ke zés a ke resz tyén em ber 

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

Se mper refor m anda
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b Együtt mű kö dik a kor mány a Ma gyar
Cser kész szö vet ség gel (MCS SZ); az er ről
szó ló meg ál la po dást jú li us 11-én ír ta alá
a ka bi net ne vé ben SemjénZsolt mi nisz ter -
el nök-he lyet tes, il let ve BudayBarnabás
evan gé li kus lel kész, a Ma gyar Cser kész -
szö vet ség el nö ke.

Ma gyar or szág el múlt száz évé nek egyik leg -
na gyobb ha tá sú if jú sá gi szer ve ze te a Ma gyar
Cser kész szö vet ség. Je len leg is nyolc ezer ak -
tív tag ja van, és kö zel ugyan ennyi fi a talt
egye sí te nek a ha tá ron túli ma gyar cser kész -
szö vet sé gek. 

Az el múlt két év ti zed ben kö zel het ven ezer
ma gyar fi a tal töl tött több-ke ve sebb időt a
moz ga lom ban, mely nek kü lön le ges sé ge, hogy
a Kár pát-me den cé ben, va la mint a di asz pó rá -
ban élő ma gyar ság kö ré ben egy aránt ki ter jedt
há ló za tot mű köd tet. 

Az 1948 utá ni szám űze tés ben a cser ké szet
so kat tett a kül föl dön élő ma gyar ság iden ti tá -
sá nak meg őr zé sé ért, 1989-es új já ala ku lá sa
után pe dig az ér ték ala pon ál ló if jú ság ne ve lés
Kár pát-me den cei új já élesz té sé ért. A cser ké szek
éle té ben je len tős sze re pet ját szik a rend sze res

ön kép zés és kö zös ség épí tés, eh hez pe dig el en -
ged he tet len a fo lya ma tos fej lő dés. 

A ma gyar kor mány, el is mer ve a szö vet ség
mun ká ját, át fo gó, több te rü let re ki ter je dő
együtt mű kö dé si meg ál la po dást kö tött a Ma gyar
Cser kész szö vet ség gel an nak ér de ké ben, hogy
mi nél több gye rek és fi a tal szá má ra nyíl jon meg
a kis kö zös ség gel va ló ta lál ko zás le he tő sé ge. A
meg kö tött ke ret meg ál la po dás (www.ma  gyar -
koz lony.hu/pdf/13026) tar tal maz za, hogy az
alul ról épít ke ző, if jú sá gi kis kö zös sé gi ne ve lés
kor mány za ti tá mo ga tást kap. 

Mint a meg ál la po dás ban is ol vas ha tó: a
kor mány zat el is me ri, hogy a kom mu nis ta dik -
ta tú ra a Ma gyar Cser kész szö vet ség 1948-as ma -
gyar or szá gi be til tá sá val, tag ja i nak ül dö zé sé vel,
va gyo ná nak ál la mo sí tá sá val je len tős kárt oko -
zott a cser kész moz ga lom nak. Egy út tal ér té ke -
li, hogy a cser ké szet Ma gyar or szá gon és a kör -
nye ző or szá gok ban élő ma gyar ság kö ré ben, va -
la mint a vi lá gon szór vány ban élő ma gya rok közt
is meg őriz te az ál ta la kép vi selt ér té ke ket a kom -
mu niz mus év ti ze dei alatt.

A kor mány zat szá má ra fon tos, hogy az
MCS SZ a sa ját te vé keny sé gi te rü le tén – kap -
cso lat rend sze re és együtt mű kö dé si ke re tei ré -
vén a ha tá ron tú li cser kész szö vet sé ge ket kép -
vi sel ve – be tud jon kap cso lód ni min den olyan
ne ve lé si-ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ci á lis, egész ség -
ügyi, ka taszt ró fa vé del mi, sport-, va la mint
gyer mek- és if jú ság vé del mi te vé keny ség be,
ame lyet a tör vény nem tart fenn ki zá ró la go san
ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti szerv, il let ve
in téz mény szá má ra.

Emel lett az il le té kes tár cák se gít sé get nyúj -
ta nak a kü lön fé le pro jek tek meg va ló sí tá sá -
ban; ezen kí vül a rend sze res kon zul tá ci ók je len -
tik az együtt mű kö dés le he tő sé gét. Ez zel tá mo -
gat ják és el is me rik az MCS SZ ál tal vég zett, köz -
cé lú if jú ság ne ve lé si te vé keny sé get is. 

A szö vet ség a nem ze ti ér té ke ket kép vi se lő
meg moz du lá sok hí rét vagy az adó dó le he tő sé -
gek kel, pro jek tek kel kap cso la tos in for má ci ó kat
el jut tat ja a Ma gyar or szá gon élő, a kül ho ni és

a di asz pó rá ban mű kö dő fi a tal ma gyar kö zös -
sé gek hez. 

A fen ti cé lok el éré sé re és a fel ada tok el lá tá -
sá ra tíz éves össz ma gyar cser kész stra té gia meg -
va ló sí tá sá val ké szül a Ma gyar Cser kész szö vet -
ség, a ha tá ron tú li ma gyar szö vet sé gek kel szo -
ro san együtt mű köd ve. A stra té gi át a kor mány
tá mo ga tan dó nak ta lál ta, és az együtt mű kö dés
alap já nak te kin ti.

A kö vet ke ző évek ben a meg lé vő kö zel öt száz
cser kész csa pat lét szám bő ví té sé re, új cser kész -

csa pa tok lét re ho zá sá ra, a cser ké szet ne ve lé si
prog ram já nak meg újí tá sá ra, a cser ké szet lát -
ha tó ság nak nö ve lé sé re, he lyi kö zös sé gek be
va ló be ágya zá sá ra, va la mint az össz ma gyar
együtt mű kö dés el mé lyí té sé re tö rek szik a szer -
ve zet an nak ér de ké ben, hogy min den ma gya -
rul be szé lő gye rek és fi a tal ta lál koz has son a
cser ké szet tel.

g Bu day Bar na bás, 
a Ma gyar Cser kész szö vet ség 

or szá gos el nö ke 

Megállapodás akormány ésacserkészszövetségközött

Mi re kér dé se in ket to váb bí ta ni tud tuk Ador já ni De zső Zol tán nak, a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke már úton volt Fo nyód li get re,
a 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra, így az Ég tá jo ló ro vat
„ro tá ci ó ja” egy he tet csú szik. Ér te sü lé se ink sze rint püs pö ke ink szí ve sen le -
mon da ná nak e ro vat „eről te té sé ről”…  Nyo ma té ko san kér jük tehát ol va só -
in kat, hogy – ha őszin tén ér dek lőd nek egy ház ke rü le tük dol gai iránt – kér -
dé se i ket (Ég tá jo ló meg je lö lés sel) mi előbb jut tas sák el szer kesz tő sé günk
pos ta cí mé re vagy az eve let@lu the ran.hu e-mail cím re. – A szerk.
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„Kü szö bön állsz” – mond ta pré di -
ká ci ó já ban új kol lé gá já nak Sze me -
rei Já nos. A meg hí vón sze rep lő ige -
sza kasz, Jer 1,7–8 alap ján a püs pök
a lel ké szi szol gá lat ko moly sá gát
hang sú lyoz ta.

A fris sen fel ava tott Né meth Ka -
ta lint nem csak a lel ki ott ho nát je len -

tő mesz le ni gyü le ke zet ének ka ra
kö szön töt te, ha nem a Kő sze gi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség kó ru sa is,
amely nek tag jai kö zött ha tod éves
gya kor la tát vé gez te. Men to ra, Ba ra -
nyay Csa ba lel kész így biz tat ta:
„Hir desd öröm mel, hogy Jé zus az
élet. Tartsd meg az örö möt, amely
ben ned él.” Jó kí ván sá ga it fe jez te ki

töb bek kö zött Pol gár di Sán dor, a
Veszp ré mi Egy ház me gye es pe re se és
a lo vász pa to nai gyü le ke zet kép vi se -
lő je is, amely már na gyon vár ja az
újon nan or di nált lel kész szol gá la tát.

Ka lin csák Ba lázs pe dig – a he lyi
kö zös ség ne vé ben és ré gi ígé re tét be -
vált va – egy va do nat új „szol gá la ti

jár mű vet” aján dé -
ko zott Ka ti nak. A
név vel el lá tott, Lu -
ther-ró zsá val és igé -
vel éke sí tett pi ros
ke rék párt a lel kész -
nő az is ten tisz te let
után ki is pró bál ta
az ud va ron. 

A fel ál lí tott sát -
rak alatt bő sé ges
ven dég lá tás vár ta a
je len lé vő ket, s az
ün nep lés de rűs
han gu la tát az eső
sem ron tot ta el.

* * *

Né meth Ka ta lin meg ke resz te lé se és
kon fir má ci ó ja a szom bat he lyi gyü le -
ke zet ben zaj lott, de nagy ap ja ré vén
kis gyer mek ko rá tól járt is ten tisz te let -
re a mesz le ni temp lom ba is. Majd fo -
ko za to san ez a kö zös ség vált lel ki ott -
ho ná vá. 1993-tól a mesz le ni if jú sá gi
tá bo rok ak tív részt ve vő je, ké sőbb
szer ve ző je. 

Kö zép is ko lai ta nul má nya it a
szom bat he lyi köz gaz da sá gi szak -
kö zép is ko lá ban vé gez te, ahol az
érett sé git kö ve tő en szám vi te li és
pénz ügyi ké pe sí tést szer zett. Ez -
után egy évig egy nagy vál la lat sze -
mély ügyi osz tá lyán dol go zott, majd
fel vé te li zett az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem teo ló gus-lel kész
sza ká ra, ahol 2006-ban kezd te meg
ta nul má nya it. Teo ló gus hall ga tó ként
fél évet ösz tön díj jal a Hel sin ki Egye -
te men töl tött. 

Rend sze re sen szol gá la tot vál lalt a
Ne mes csó–Mesz len–Acsád–Kő -
szeg do rosz lói Tár sult Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben: fő ként az if jú sá gi
és a gyer mek mun ká ban se géd ke zett
a lel ké szek nek. Ha tod éves gya kor la -
tát a kő sze gi gyü le ke zet ben töl töt te
Ba ra nyay Csa ba és Ba ra nyay né Rohn
Er zsé bet men to rok mel lett. 

Fris sen fel ava tott lel kész ként au -
gusz tus kö ze pé től a lo vász pa to nai és
a va nyo lai kö zös sé gek ben kez di meg
szol gá la tát.

Sze mé lyes hit val lá sát Ka ti így fo -
gal maz ta meg: „Mi ért Je re mi ás el hí -
vá sát vá lasz tot tam a meg hí vó ra? Is -
ten va ló ban is mer mind nyá jun kat.
Tud ja, mi az erős sé günk, mi a gyen -
ge sé günk. Tud ja, hogy mi re van szük -
sé günk. Én na gyon sze ret tem a köz -
gaz da sá gi pá lyát is, de rá jöt tem,
hogy nem az az én vi lá gom. Va la mi
hi ány zott. Is ten el ve ze tett oda, ahol
tel jes nek ér zek min dent. Kez det ben
so kat ví vód tam, har col tam ve le, mi -
re be ad tam a de re kam, és a teo ló gi -
á ra je lent kez tem. De nem bán tam
meg. Há lá val tar to zom Is ten nek,
hogy er re a szol gá lat ra hí vott el!
Cso dá la tos és biz ton sá got adó ér zés
Is ten gyer me ké nek len ni!”

g Adá mi Má ria

Lelkésznőaküszöbön,kerékpárral

A tor nyok ég re mu ta tó je lek, ame -
lyek nek üze ne tük van – mond ta Péld
18,10 alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban
a püs pök. – Jel zik, hogy a meg ol dás
oda fönt van; ott van az, aki re fi gyel -
ni ér de mes. Ugyan ak kor a pro tes tán -
sok szá má ra a to rony a sza bad ság, a
val lá si egyen ran gú ság je le is – tet te
hoz zá. – Azt mu tat ja, hogy Is ten
min den ki szá má ra el ér he tő. 

„Az iga zi erős to rony az Úr. Az em -
ber sa ját ma ga nem tud el jut ni Is ten -
hez, de Is ten le he tő vé tet te, hogy az
em ber ta lál koz zon ve le. Ő ma ga a to -
rony, amely össze kö ti a föl det az ég gel”
– emel te ki pré di ká ció já ban a püs pök.

Az újon nan el ké szült to rony meg -
ál dá sa után el ső al ka lom mal csen dül -
he tett fel a Gom bos Mik lós ál tal ön -

tött új, nyolc van ki lo gramm sú lyú, G
han go lá sú ha rang, be ve zet ve a részt -
ve vők öröm te li éne két. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen Sá ghy And rás nyug dí jas lel kész
be szélt a temp lom épí tés tör té ne té ről
és kö rül mé nye i ről. Rác Dé nes he lyi
lel kész a to rony épí tés fo lya ma tát is -
mer tet te. El mond ta, hogy a gyü le ke -
zet ré gi ál má nak meg va ló sí tá sá ra
kár pót lá si pénz ből ke rül he tett sor.

Ezek után a je len lé vők a fa lu ház -
ban te rí tett asz ta lok mel lett foly tat -
ták az ün nep lést, há lát ad va a meg -
épült to ro nyért, amely töb bek vé le -
mé nye sze rint úgy il lesz ke dik a temp -
lom hoz, mint ha min dig is hoz zá tar -
to zott vol na.

g A. M.

b Csa lá di as han gu la tú ün nep re gyűl tek össze jú li us 14-én, szom ba ton dél -
után a Ne mes csó–Mesz len–Acsád–Kő szeg do rosz lói Tár sult Evan gé -
li kus Egy ház köz ség tag jai a mesz le ni temp lom ban. NémethKatalint a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke, SzemereiJános avat ta lel -
késszé. A li tur gi á ban KalincsákBalázs és fe le sé ge, KalincsáknéVar-
gaKatalin he lyi lel ké szek, va la mint az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem kép vi se le té ben dr.VargaGyöngyi mű kö dött köz re.
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A cser ké szet ön kén tes, po li ti ka men tes és
val lá sos if jú ság ne ve lő moz ga lom. Cél ja,
hogy a tár sa dal mat olyan élet re va ló, el kö te -
le zett, fe le lős, egész sé ges pol gá rok al kos sák,
akik nek fon tos, hogy ön ma guk fo lya ma tos
ne ve lé se ál tal az Is ten fe lé nö ve ked je nek. En -
nek ér de ké ben élet mo dellt nyúj tunk, il let -
ve if jú ság ne ve lést vég zünk ön kén te se ink se -
gít sé gé vel. Ma gyar or szá gon a he lyi kö zös -
sé gek kel együtt mű köd ve hét éves kor tól
min den ki szá má ra nyújt juk ezt, aki nyi tott
el ve ink re, és kö zös sé ge éle té ben te vé ke nyen
részt vál lal.

ErőstoronyazÚr
b Új tor nyot és új ha ran got ka pott a Cell dö mölk höz tar to zó to kor csi le -

ány gyü le ke zet 1956-ban épült temp lo ma. A hí vek ezért ün ne pi is ten -
tisz te let ke re té ben ad tak há lát jú li us 14-én, szom ba ton. Az ige hir de -
tés és a fel szen te lés szol gá la tát SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez te.

é gtájoló
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b A Bu da pest ne vű kon fe ren cia ha -
jó jú li us 14–15-én nem zet kö zi és
fe le ke zet kö zi hall ga tó ság gal és
elő adók kal a fe dél ze tén úsz kált
fel-le a Du na fő vá ro si sza ka -
szán, vi dám és fáj dal mas, szép
zsi dó da lok, tü zes pré di ká ci ók
hang fosz lá nya it hagy va ma ga
után a szik rá zó nap sü tés ben… 

Mi ként szer ve ző dött ez a kü lö nös cí -
mű (Mi kö zünk Iz ra el hez?) kon fe ren -
cia eb be a nem min den na pi kör nye -
zet be? Az Éj fé li Ki ál tás Misszió ve -
ze tő jét, Nagy Er zsé be tet, a kon fe ren -
cia szer ve ző jét kér de zem er ről, amíg
a Vi ga dó té ri ál lo más ról át ha jó zunk
a Mar git szi get re. 

– Az Evan gé li kus Élet ol va só i nak
több sé ge szá má ra vél he tő en kér dés az
is: mi az az Éj fé li Ki ál tás Misszió?

– Min den ki meg kér de zi tő lünk, ha
szám lát írunk, vagy egyéb hi va ta los
te en dő in ket in téz zük: mi ez az éj fé li
ki ál tás, és ki akar nak ja ví ta ni, mond -
ván, nem éj fé li ki ál lí tás-e? Mert an -
nak még is van ér tel me… És ek kor bi -
zony sá got te he tünk ar ról, hogy az Úr
Jé zus vissza jö ve te le kö zel van. Mt
25,6-ban ez áll: „Éj fél kor az tán ki ál -
tás hang zott: Íme, a vő le gény! Jöj je tek
a fo ga dá sá ra!” Ez Is ten igé je a tíz szűz
pél dá za tá ból…

Az Éj fé li Ki ál tás Misszi ó nak ne héz
fel ada ta van, mert el ső sor ban a meg -
fá radt ke resz té nye ket kell éb reszt -
get nie. Ez szol gá la tunk egyik fon tos
ré sze. Má sik fon tos pil lé re az Iz ra el -
re va ló fi gye lem fel kel té se. Sze ret jük
és tá mo gat juk a zsi dó ál la mot. Nem
azt mond juk, hogy Iz ra el hi bát lan, hi -
szen a zsi dók is em be rek, de ha Is ten
annyi ra sze ret te, hogy ki vá lasz tot ta
őket, ak kor ne künk, ke resz té nyek nek
kö te les sé günk – mint idő sebb test vé -
rün ket – sze ret ni őket és rá mu tat ni ar -
ra, aki min ket is ugyan úgy sze ret.

Az Éj fé li Ki ál tás (Mis si onswerk
Mit ter nacht sruf ) 1954-ben jött lét re
Svájc ban. A kö zös ség köz pont ja ma
is ott van. Hit el ve ink Lu ther, Kál vin,
Zwing li és Spur geon ta ní tá sa i ból táp -
lál koz nak. Ma gyar or szá gon hu szon -
két éve mű kö dünk, a ve ze tő sé gi
mun kát fér jem mel, Dál no ki Lász ló -
val kö zö sen vé gez zük.

A Mi kö zünk Iz ra el hez? kon fe ren -
ci át azért szer vez tük, mert úgy ér zem,
hogy Ma gyar or szá gon egy re több a
tév hit Iz ra el kö rül. Hall juk és lát juk a
há bo rús ko dá so kat, ugyan ak kor a mé -
dia fél re ve ze té sét is ta pasz tal hat juk. Mi
el ső sor ban a bib li ai Iz ra el hez kö tő -
dünk, ezért ar ra sze ret nénk föl hív ni az
em be rek fi gyel mét, hogy Iz ra el nek
szük sé ge van az imá ink ra, szük sé ge
van a ke resz té nyek re. 

Ma gyar or szá gon kü lö nö sen szük ség
van ilyen jel le gű kon fe ren ci ák ra, mert
a gond ja in kat, prob lé má in kat – mint
min dig – most is a zsi dók ra ve tít jük ki,
és ez hely te len. Nem az szá mít, ki ben
mi lyen vér fo lyik. Egy ér vé nyes vér van:
az Úr Jé zus Krisz tus ki on tott vé re,
amellyel meg vál tott min ket, és meg -
vált hat min den kit, aki ezt ké ri.

* * *

A mar git szi ge ti meg ál ló nál fel vesszük
a Né met or szág ból, Svájc ból, Olasz -
or szág ból, Ro má ni á ból ér ke zett ven -
dé ge ket. A ha jón – lent és a fe dél ze -
ten – több mint két szá zan va gyunk.
Az ese mé nyek lent tör tén nek, fent a
részt ve vők ki ve tí tőn ke resz tül kö vet -
he tik a prog ra mot.

A Sab bath song ne vet vi se lő, ki -
lenc ta gú klez mer ze ne kar Ma sa Ta -
más ve ze té sé vel éne kel a vi lág egye -
tem Urá ról: aki volt, aki van, és aki

lesz di cső ség ben… V’hu haya, V’hu
ho veh, V’hu yihyeh b’ti fa ra.

Bé res Já nos pün kös di misszi o ná -
ri us lel kész imá já ban há lát ad azért
a ki on tott vé rért, me lyen ke resz tül a
leg több kö zünk van és le het Iz ra el -
hez. Dr. Mé szá ros Kál mán bap tis ta
lel ki pász tor (ko ráb bi egy ház el nök)
Ne hé mi ás pró fé ta pél dá ján ke resz tül
mu tat ja be a zsi dó nép pel va ló „azo -
nos sá gun kat”: Is ten elő ször egyet len
né pet hí vott el, hogy a „né pek vi lá -
gos sá ga” le gyen, és mind az, ami ve -
lük tör tént – jó és rossz –, pél da ként
szol gál hat ne künk. Ha nem va gyunk
fel éb redt, új já szü le tett em be rek, ak -
kor nem tud juk kül de té sün ket el vé -
gez ni. Ne hé mi ás őszin te bűn val lá sa
után (Neh 1,6) in dul ha tott vissza Je -
ru zsá lem be, hogy el kezd je meg épí -

te ni a vá ros fa la it. Egyet len esély a
vál toz ta tás ra az őszin te bűn bá nat.

Fo dor Gusz táv re for má tus lel ki -
pász tor, az Éj fé li Ki ál tás orosz ága za -
tá nak ve ze tő je ki csiny tég lá kat aján -
dé koz min den ki nek, kér ve, ne fe lejt -
sünk el imád koz ni Ro má ni á ért, a
volt Szov jet uni ó ért, Uk raj ná ért. Ez a
jel ké pes kis tég la (be le éget ve Ez 4,1
alap ján Je ru zsá lem ne ve) em lé kez tes -
sen en ge del mes ség re min ket.

A kö zön ség so ra i ból dr. Ken de
Iván het ven hat éves köz gaz dász csat -
la ko zik a Sab bath song ze né sze i hez.
Szó lót éne kel ve, vi dá man tán col va di -
cső í tik együtt a Mes si ást. Iván bá csi
Krisz tus-, az az mes si ás hí vő zsi dó.
Szok ták kér dez ni tő le, ho gyan él te túl
a ho lo kauszt bor zal ma it. „Hit tel, hu -
mor ral és de rű vel” – vá la szol ja.

Van nak iz ra e li ven dé gek is a ha jón.
Egy idő sebb hölgy (szin tén ho lo -
kauszt túl élő) és lá nya Hai fá ból, aki -
ket Ein horn Lász ló, a ta tai Ma zsi hisz
el nö ke ho zott el. El mon dá suk sze rint
igen jól érez ték ma gu kat kö re ink ben.
Sok azo nos sá got fe dez tek fel az igei
ma gya rá za tok ban. Jé zust tisz te lik,
de ők to vább ra is vár ják a Mes si ást.

* * *

Sze ve ré nyi Já nos, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos misszi -
ói lel ké sze 1Móz 4,9 alap ján pré di kált:
„Hol van Ábel, a test vé red?”

Is ten szá mon tart min den né pet.
Egyet len egy esé lyünk van, akár iz ra -
e li, akár ci gány, ma gyar, evan gé li kus,
bap tis ta vagy akár mi lyen nem ze ti sé -
gű ek, fe le ke ze tű ek va gyunk: hogy
meg hall juk-e a te rem tő, örök ké va ló Is -
ten sza vát, hang ját – hang sú lyoz za.

„Te hát Is ten kér de zi: »Hol van
Ábel, a test vé red?« De meg kér de zi a
ka to li kus tól is, hogy hol van nak a sza -
bad egy há zi ak, és meg kér de zi Iz ra el -
től is, hogy hol van nak a go jok, és
sor ban fel te szi eze ket a kér dé se ket,
mert nyír juk egy mást, mert le üt jük
egy mást, mert sze re tet le nül, gő gö sen
el ítél jük a má si kat.

A Lé lek ál tal meg ért het jük, hogy
Ká in ben ned van, és ben nem van, de

hisszük, hogy Ábel is. Több év szá za -
dos, több ezer éves el foj tá sok él nek
ben nünk.

Is ten ke gyel mé ből én több mint
har minc év vel ez előtt szü let het tem új -
já – mond ta az evan gé li kus or szá gos
misszi ói lel kész –, de na gyon sok
min den csak mos ta ná ban kezd ki nyíl -
ni és vi lá gos sá vál ni szá mom ra. Ne -
künk pél dá ul a teo ló gi án nem ta ní tot -
ták Lu ther zsi dó el le nes ki ro ha ná sa it…
Ezt az evan gé li kus egy ház egy ré sze el -
fojt ja ma gá ban, le nyom ja. De a rá kos
da ga nat rá kos da ga nat… A be teg ség
az egész tes tet le gyen gí ti. Ám Is ten az
ál dott or vos!

Mi kö zünk Iz ra el hez? És mi kö ze Iz -
ra el nek hoz zánk? – mert én hi szem,
hogy kö zünk van egy más hoz ke resz -
tül-ka sul… Is ten gyer me kei va gyunk!

Az Úr nem hagy ja, új ra kér dez: mit
tet tél? És mond ja: test vé red ki on tott
vé re ki ált hoz zám a föld ről! A vér ki -
ált Is ten hez, és ezt Is ten hall ja.

Csak hogy va la ki más nak is ki ál tott
a vé re az ég be, er ről a vér ről ma már
hal lot tunk. És az ő vé re han go sab ban
ki ált, mint Ábe lé. Mert a Mes si ás Bá -
rány vé re azért öm lött ki, hogy az
átok meg tör jön, hogy ál dás sá le -
gyen. Is ten azt akar ja, hogy az átok
ma gyar né pünk éle té ben, Iz ra el éle -
té ben és az egész vi lág éle té ben meg -
tör jön és ál dás sá for dul jon.”

* * *

Nor bert Li eth ige hir de tő, bib lia ok ta -
tó, a Mis si onswerk Mit ter nachts ruf
sváj ci köz pont já nak el nök sé gi tag ja
a misszió ala pí tó já nak és egy ko ri
ve ze tő jé nek, Wim Mal gó nak (1922–
1992) a szel le mi gyer me ke. Bár Mal -
gó nak ti zen két vér sze rin ti fia van, de
a ve ze tő sé gi po zí ci ót Nor bert Li eth
örö köl te. 

Mind a két na pon ta ní tot ta, hir det -
te Is ten igé jét. Mi kö zünk Iz ra el hez,
mi köt össze ben nün ket ez zel a nép -
pel? Is ten nek a meg vál toz tat ha tat lan
sze re te te.

Nagy sze rű szol gá la tot tett két na -
pon át szink ron tol má cso lá sá val Be rez -
nai Áron, a bu da pes ti né met nagy kö -
vet ség hi va ta los tol má csa, aki – nem
mel les leg – hí vő ke resz tény em ber és
ti zen egy gyer mek édes ap ja.

A má so dik na pon a ze nei szol gá -
la to kat az Arad ról ér ke zett Cha ris kó -
rus és ze ne kar vé gez te ma gas szín vo -
na lon, akár csak a Sab bath song Klez -
mer Band csa pa ta az elő ző na pon… 

Ha jónk ha ladt elő re a vég ső ki kö -
tés hez, mi köz ben – az iz ra e li him -
nusz, a Ha tik va (Re mény) dal la má -
ra – va la ha meg írt pün kös di éb re dé -
si éne ket éne kel tünk Jé zus ról. Zsi dó
és iz ra e li ba rá ta ink a dal lam hal la tán
fel áll tak. Ők him nu szuk nak tisz te leg -
ve hall gat ták vé gig Jé zus ról szó ló
éne kün ket: „Tü zed, Uram Jé zus,
gyújtsd a szí vem be, láng ja lo bog jon
ele ve neb ben…”

g Má tis Lil la

MiközünkIzraelhez?
Nem zet kö zi Iz ra el-kon fe ren cia a Du nán

Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-püs -
pök jú li us 12-én dél előtt hi va ta lá ban
fo gad ta Ilan Mort, Iz ra el Ál lam
ma gyar or szá gi nagy kö ve tét. A kö -
tet len be szél ge té sen az el nök-püs -
pök tá jé koz ta tást adott a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház je len le -
gi hely ze téről.

Ilan Mor kez de mé nyez te a meg be -
szé lést. Rend kí vül nyi tott és ér dek -
lő dő volt egy há zunk mun ká ja iránt –
mond ta Gáncs Pé ter. – Fel aján lot ta,
hogy szí ve sen tar ta na elő adá so kat

evan gé li kus is ko lák ban, hogy meg is -
mer tes se az evan gé li kus di á kok kal az
iz ra e li em be rek éle tét.

Mor nagy kö vet a jö vő tan év ben a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um ban, a Szteh lo Gá bor Evan gé li -
kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um ban, va la mint az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men tart majd
elő adá so kat Iz ra el ről.

g Szö veg és fo tó:
Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evan gé li kus.hu

Azizraelinagykövet
GáncsPéterelnök-püspöknél

Höl vé nyi György ál lam tit kár el -
mond ta, hogy az ál lam és az egy ház
vi szo nyát a cse lek vő szo li da ri tás je -
gyé ben kép ze li el. A fe lek egyet ér tet -
tek ab ban, hogy az ál lam és az egy -
ház kap cso la tá nak hosszú tá vú ala -
kí tá sá ban el sőd le ges szem pont a
tár sa dal mi szo li da ri tás és a köz jó
erő sí té se. Fon tos nak tart ják ugyan -
ak kor, hogy az együtt mű kö dést és az
in téz mé nyek fi nan szí ro zá sát is a
táv la tos ság és a ki szá mít ha tó ság
jel le mez ze.

Az evan gé li kus egy ház ve ze tői ki -
fej tet ték, hogy ter mé sze te sen tu do -
má sul ve szik az ál lam ne héz gaz da -
sá gi hely ze tét, és mint azt az el múlt
évek ben is több ször el mond ták, az
„együtt sí runk, együtt ne ve tünk” je -
gyé ben nem kér nek se töb bet se ke -
ve seb bet, mint amennyi a tár sa da lom
más sze rep lő i nek jut.

Ba log Zol tán mi nisz ter át fo gó tá -
jé koz ta tást adott a köz fel adat-el lá tás
ál la mi fi nan szí ro zá sá nak vár ha tó
vál to zá sa i ról.

Sem jén Zsolt mi nisz ter el nök-he -
lyet tes el mond ta, hogy a nem zet kö -
zi egy ház po li ti kai egyez te té sek so rán
messze me nő en szá mít a pro tes táns
egy há zak ja vas la ta i ra. A meg be szé -
lé sen szó esett a szo ci á lis és köz ok -

ta tá si szfé rát érin tő új jog sza bá lyok
al kal maz ha tó sá gá ról is. Az evan gé -
li kus egy ház ve ze té se és a te rü le tet
fel ügye lő mi nisz té ri um meg ál la po -
dott ab ban, hogy eze ket a rész let kér -
dé se ket a kö zel jö vő ben ál lam tit ká ri
szin ten tisz táz zák.

Az evan gé li kus egy há zi ve ze tő ség
hang sú lyoz ta, hogy az egy ház mű kö -
dé sé ben ha gyo má nyo san fon tos sze -
re pe van a kul tu rá lis je len lét nek.
Kü lön is ki emel ték a re for má ció kez -
de te öt szá za dik év for du ló já nak mél -
tó meg ün nep lé sét 2017-ben, va la mint
a De ák té ri In su la Lu the ra na fej lesz -
té sé nek fon tos sá gát. Az evan gé li -
kus ve ze tők ki emel ték, hogy az Em -
be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak
szer ve ze ti ke re té ben az egy ház ügyek
mel lett az egy ház szol gá la tá ban fon -
tos szak te rü le tek szi ner gi ái jól hasz -
no sít ha tók, üd vöz lik ezt a szer ve zeti
meg ol dást.

Te kin tet tel ar ra, hogy je len tős
köz éle ti vi ta zaj lik a kom mu nis ta
tit kos szol gá la ti múlt fel tá rá sá val kap -
cso lat ban, az evan gé li kus egy ház ve -
ze tői fel aján lot ták mód szer ta ni se gít -
sé gü ket a Ma gyar or szá gon pél da
nél kü li, az evan gé li kus tény fel tá rás -
ban szer zett ta pasz ta la ta ik alap ján.

g MEE-saj tó köz lE mény

Sze ve ré nyi Já nos igehirdetését Be rez nai Áron (balról) tolmácsolja
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SemjénZsolt,BalogZoltán
ésHölvényiGyörgytettlátogatást

aMagyarországiEvangélikus
Egyházvezetőségénél

b SemjénZsolt mi nisz ter el nök-he lyet tes, BalogZoltán, az em be ri erő -
for rá sok mi nisz te re, HölvényiGyörgy egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil tár -
sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál lam tit kár jú li us 17-én a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ve ze tő sé gé nél tett lá to ga tást. A kor mány
kép vi se lői be mu tat ták az új egy ház ügyi ál lam tit kárt GáncsPéter el -
nök-püs pök nek, PrőhleGergely or szá gos fel ügye lő nek, FabinyTamás
püs pök nek, SzemereiJános püs pök nek és KákayIstván or szá gos iro -
da igaz ga tó nak.

Balról jobbra: Hölvényi György, Balog Zoltán és Semjén Zsolt
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Ha mar meg ta lál tam a Bu gyi-dű lő ben
lé vő há zat. De ha nem tud tam vol na,
hogy ki hez jö vök, ki se száll tam vol -
na a ko csi ból. 

Vá ros szé li kör nyék, la kat lan nak
tű nő ház ro mok kal. Vagy há zak ezek?
Ahogy el ha lad mel let tük az au tó,
mint ha moz dul na va la mi az ab lak
mö gött vagy a fal mel lett. Ezek ben
lak nak. Itt em be rek él nek! Egy fél éves
kis lányt, Ba lázs Ra mó na Krisz ti nát
és szü le it lá to gat tam meg. 

Mo so lyog va fo gad nak és be kí sér -
nek. Köz ben büsz kén mu tat ják, hogy
a két kis szo ba mel lé ta valy óta
épí te nek egy elő te ret. Amit
ed dig be tud tak sze rez ni, ab -
ból a tég lá ból, vá lyog ból és ge -
ren dák ból. A te tő még csak
nej lon fó lia, de már leg alább az
eső el len véd. A fa lak va ko lat -
la nok. Majd egy szer, ha lesz
pénz… 

Be me gyünk a ház ba. Előt -
tem ül nek a szü lők: Ba lázs Já -
nos Krisz ti án (18) és Ba lázs -
né Ja kab Ka trin (16), va la -
mint a kis Ra mó na, aki ezen
a na pon ép pen 7 hó na pos.
Mel let tük a nagy ma ma, Far -
kas Bri git ta. Még ő is fi a ta labb
ná lam!

No ha so kat for gok ro mák
kö zött, az el ső kér dé sem meg -
le he tő sen na iv ra si ke re dik:
ki nek az édes any ja a ma ma?
El ma gya ráz zák, hogy ná luk a
fiú nem köl töz het az anyós -
hoz, csak a lány. Hát per sze: itt
ez a rend – még ab ból az idő ből, ami -
kor a le gény meg szök tet te a le ányt.
És a ma ma et től kezd ve lá nyá nak te -
kin ti a me nyét, és se gí ti a fi a ta lo kat. 

Ahogy be szél ge tünk, köz ben jön -
nek-men nek az is me rő sök: be néz -
nek, szól nak a gye rek hez, meg né zik,
hogy tény leg itt va gyok-e, az tán to -
vább is men nek. A be szél ge tés há -
rom nyel ven fo lyik: a ma gyar mel lett
lo vá ri és csurár („vá lyo gos ci gány”)
nyel ven szól nak egy más hoz, de a kis -
gyer mek hez is. 

Büsz kén mond ják, hogy dol go zó
em be rek: egy he lyi sző lős gaz da-bo rász
ad ne kik rend sze re sen mun kát, emel -
lett más mó don is tá mo gat ja őket. 

A kis Ra mi köz ben mo so lyog min -
den ki re. Ma gá tól ér te tő dő, hogy
any ja köz ben meg szop tat ja, és utá na
kéz ről kéz re jár. Szá mom ra a kis lány
idő sebb nek és fej let tebb nek tű nik a
ko rá nál, de az tán mond ják is: a ci gá -
nyok ha ma rabb ér nek! Édes any ja el -
mond ja: az anya tej mel lett már min -
dent kap, amit ők esz nek.

Fő leg a krump lit kell meg sze ret nie
– ma gya ráz za –, mert az itt sok szor
ke rül az asz tal ra. „A bé bi étel és a bé -
bi ital amúgy is drá ga, nem a mi
pénz tár cánk nak van” – te szi hoz zá.

– Ná la tok jel lem ző az, hogy sok
ro kon és ba rát jön lá to ga tó ba. Ők
nem hoz nak né ha fi nom sá go kat a pi -
ci nek? – kér de zem.

– Ra mi szü le té se kor volt egy kis csa -
lá di ün nep lés – me sé li Krisz ti án –, az -
tán ami kor Ka trin ha za jött a kór ház ból,
ak kor az asszo nyok hoz ták az ételt
ne ki. Fér fi em ber raj tam kí vül hat hé tig

nem jö het be ilyen kor a ház ba. A más -
fél hó nap le tel te után Ka trin a csat kai
bú csú ból ho zott szen telt víz zel mos -
ta meg az ar cu kat, ami kor be jöt tek.

Az tán is fon to sak ma rad tak a lá -
to ga tók, hi szen ha az apa és a nagy -

ma ma dol go zik va la me lyik sző lő -
ben, el kél a se gít ség. 

– A sok lá to ga tó nem fer tőz te
meg a pi cit?

– Nem, in kább a ron tás ve szé lyes
itt – ma gya ráz za a nagy ma ma. –
Egész pi ci ko rá ban bár ki meg ver he ti
szem mel, ha na gyon rá néz, vagy ha
meg di csé rik. Ezért ad tunk rá most is
pi ros ru hát, az véd a ron tás el len. 

– És mit tesz nek ak kor, ha szem -
mel ver ték?

– Egy szer, ami kor na gyon nyug ta -
lan volt, fel pat tin tot tam a sze mét,

meg nyal tam, hát sós volt. Ez
azt je len ti, hogy bi zony raj ta
volt a ron tás. Köp tem há -
rom szor jobb ra és há rom -
szor bal ra, így vet tem le. De az
is se gít, ha szen telt víz zel meg -
hint jük a négy sar kot vagy
eset leg a há zat kí vül ről. 

Az apa ve szi át a szót: 
– Saj nos nincs meg ke resz -

tel ve. Vol tunk a ka to li kus pap -
nál, meg kér tük, de nem vál lal -
ta el, mert nem fi ze tünk egy -
há zi adót. Mi ből fi zes sünk?
Va la mi meg ol dás ké ne, mert
így sok szor nyug ta lan a Ra mi.

Bú csú zó ul meg mu tat ják
Ra mó na kis ágyát és a pe len -
ká zót a há ló szo bá ban. Mind -
ket tőt a vé dő nő uta sí tá sá ra
sze rez ték be. A do log szép -
ség hi bá ja, hogy a ci gá nyok nál
a kis gye rek az ősi sza bály
sze rint a szü lők kel vagy a
nagy ma má val al szik éj jel.

(Lásd: lég zés fi gye lő!) A tisz tá ba té -
tel pe dig ha gyo má nyo san az ágyon
tör té nik ná luk. Így a szép pe len ká -
zón a mag nó fog lal he lyet. Mert a ze -
ne fon tos!

g Ifj. Ká posz ta La jos

a ri port ban em lí tett ka to li kus pap le ve le a szer ző höz
Ked ves La jos! 
Kö szö nöm kér dé se det. A konk rét eset re nem em lé ke zem, de ál ta lá nos ság -
ban a kö vet ke ző ket tu dom mon da ni: 

– Ma gá ért a ke resz te lé sért so ha sen ki nek sem mit nem kell fi zet nie. 
– Ro ma test vé re ink jog gal ké rik min den ki től, hogy őket pon to san egyen -

lő nek te kint sük má sok kal. Vagy is az len ne a he lyes, ha ugyan azok a jo -
gok és ugyan azok a kö te les sé gek vo nat koz ná nak rá juk is, nem?

– En nek el le né re pél dá ul ke resz te lés nél is mi min dig te kin tet tel va gyunk
a ne héz sé gek re, ame lyek eset leg fel me rül nek.

– Is mé tel ten hang sú lyoz va, hogy ma gá ért a ke resz te lé sért sem mit nem
kell fi zet ni, azt va ló ban igyek szünk min den ki nél meg néz ni, hogy az egy -
ház fenn tar tói hoz zá já ru lás sal hogy áll nak. Gyak ran ta lál ko zunk az zal,
hogy nem is sze re pel a ne vük ná lunk az ak tu á lis két kö tet ben; ez azt je -
len ti, hogy az el múlt ti zen négy év ben nem in téz ték ezt so ha.

– Va ló ban min den ki nek el mond juk, hogy mennyi len ne az a hoz zá já -
ru lás, ami jo gos len ne, de bár ki nél el fo ga dunk an nál lé nye ge sen ke ve seb -
bet, jel ké pe sen kis össze get is, ha nyil ván va ló, hogy na gyon sze gény em -
be rek ről van szó, annyi ra jel ké pe set, amennyit ren dez ni tud. 

– Azon ban tar tok tő le, hogy itt több más ok le he tett, de könnyebb er re az
egy re hi vat koz ni, mert így úgy jön le, mint ha min den ezen – és raj tunk – múl -
na. Gon do lok a kö vet ke zők re: mi min den ben, így ab ban is tel je sen egyen -
lő en te kin tünk a ro ma hí vek re, hogy a ke resz te lést a leg na gyobb ün ne pé lyes -
ség gel, va sár na pi mi sé ben, egy hó nap ban egy szer tart juk, ami nek idő pont -
ja hó na pok kal elő re nyil vá nos; nem egy szer elő for dult, hogy in kább el vit ték
más te le pü lés re ke resz tel ni, ahol más kor öt perc alatt, gyor san el in téz ték.

– Ha igaz len ne, amit a cikk ben mon da nak, ak kor sen kit nem ke resz -
tel tünk vol na meg, hol ott elég gyak ran van köz tük ke resz te lés, most is lesz
leg alább ket tő. 

– A leg na gyobb sze re tet tel fo gad tam egy ro ma pa pot, aki jön ni akart
hoz zá juk két ün ne pé lyes ke resz te lés re, ami ha lál eset mi att ma radt csak
el, az il le tő atya ezt bár mi kor ta nú sít ja – de ő is fel té te lül szab ta, hogy
csak ak kor jön el, ha a csa lá dok meg fe lel nek a tör vé nyes fel té te lek nek.

– Az egyet len ok, ami ért a mi plé bá ni án kon (so ha sem meg ta gad juk,
ha nem ide ig le ne sen) el ha laszt juk a ke resz te lést, az, ha a gyer mek na gyobb
test vé re nem jár hit tan ra. Ez va ló ban ki zá ró ok. Az el múlt négy év ben
mind össze egy ro ma kis lány volt el ső ál do zó, ő na gyon ügyes volt, örül -
tünk ne ki – de íme, má sok nál sok szor gond a hit tan.

– El vi leg fel té tel, de ezt nem kö ve tel jük meg szi go rú an, hogy leg alább
az egyik szü lő temp lom ba  já ró le gyen – saj nos a temp lom ban na gyon ke -
vés ro ma hí vőt lá tunk, és na gyon rit kán. 

– A mi temp lo munk ban, el len tét ben sok má sik kal, nem ki zá ró fel té -
tel még az sem, ha nem há za sok a szü lők.

– Újab ban né ha elő for dult, hogy olya nok akar tak ke resz tel tet ni, akik
a bap tis ták hoz jár nak. Nem ér tik, hogy ez egy dön tés kér dé se: el ké ne dön -
te ni, hogy oda vagy ide…. Volt olyan eset, ami kor azt akar ták, hogy én
ke resz tel jek a bap tis ták nál… Ér ted… Te hát ilyen nem le het sé ges. Azt hi -
szem, ez a leg fon to sabb prob lé ma most… 

– De könnyen le het, hogy az érin tett csa lád nál egy sze rű en fel hal mo -
zó dott szá mos kü lön bö ző ok, ami mind ar ra ve ze tett, hogy a ke resz te lés
el lett ha laszt va.

– Egyéb ként nem be szél ve ar ról, hogy csak ami a cikk ben meg je le nik, annyi,
a ke resz tény ka to li kus hit tel hom lok egye nest szem ben  ál ló tan, ami már ön -
ma gá ban ele gen dő len ne ah hoz, hogy meg kér dez zük, le het-e a ka to li kus hit -
ben meg ke resz tel ni azt, aki ennyi min den, a ke resz tény ség gel üt kö ző tant vall… 

– Mind ezek ről a prob lé mák ról elég rész le te sen be szél get tünk ked ve sen
és sze re tet tel a kép vi se lő jük kel, ami kor né hány nap ja épp tá mo ga tás sal
alá ír tam pá lyá za tu kat a csat kai bú csú ra. Ő in téz te a ro ma pap lá to ga -
tá sát is. Ő tel je sen ér tet te a prob lé mák nagy ját (azt még ő se na gyon, hogy
én mi ért nem ke resz tel he tek a bap tis ták nál…).

– Szó val a konk rét eset re nem em lék szem, de ab ban biz tos va gyok, hogy
a fő prob lé ma nem az le he tett, hogy még egy jel ké pe sen ap ró hoz zá já ru -
lást sem gon dol tak eset leg ren dez ni, ha nem a fen ti ek kö zül egy-több má -
sik, lé nye ge sen fon to sabb szem pont, vagy a na gyobb gyer mek hit tan ra já -
rá sa, vagy a bap tis ta ügy, vagy va la mi más mi att kér tük a ke resz te lés el -
ha lasz tá sát. Min den eset re a fen ti ek mel lett mi ugyan úgy vár juk a leg kö -
ze leb bi ke resz te lé sek re a ro ma hí vek je lent ke zé sét is, amennyi ben a ró mai
ka to li kus egy ház jog ál tal el vár tak tö re dé két tel je sí tik… 

A leg kö ze leb bi ke resz te lé sek, ame lyek re je lent kez ni le het: jú li us 22., au -
gusz tus 19. A je lent ke zé si ha tár idő előt te egy hó nap. 

Üdv, és kö szö nöm a kér dést:
g Zsolt atya

„Bi Zon y r aj ta volt a ron tá S …”

M E G k E r E S Z t E L N é k ,  M E r t  A  k ö P é S  k E v é S

A töl tés túl ol da lán él nek…
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H i r d e t é s

Könyv hét. Ré gi ba rá tom lá to ga tá sa.
Be szél ge tünk, po li ti zá lunk, vé gül az
iro da lom nál kö tünk ki. „Mit vet -
tél?” – kér de zi kí ván csi an. „Két köny -
vet” – fe le lem. És mu ta tom: Böj te
Csa ba: A sze re tet böl cső je. Ez már a
ne gye dik kö te te, ez út tal a bol dog
há zas ság és a bol dog élet tit ka i ról vall
a fe ren ces atya. Az er dé lyi ár vák
gyá mo lí tó já nak gon do la tai, ta ná csai
a csa lád ala pí tá sig ve ze tik az ol va sót.

Mi lyen jó len ne – só haj tok föl –,
ha fi a ta lok hoz is el jut na az új könyv!
Ta lán meg áll na nem ze tünk fo gyá sa.
Szü let né nek gyer me kek! Mert ez a
leg fon to sabb. 

Evan gé li u mi, tisz ta mon da tok, val -
lo má sok a kö tet ben. Mi si ke ré nek a
zá lo ga? Hogy a ma em be ré hez mai
nyel ven tud szól ni. Nem kér, nem ok -
tat, csak sze re tet tel be szél. Kul csold
imá ra a ke ze det, és mondj ennyit: „Is -
ten, se gíts!” És meg vál to zik az éle tünk.
„Ilyen egy sze rű?” – kér de zi sze ge di ba -
rá tom. Igaz szív vel ha ké rünk, nem
várt öröm ben lesz ré szünk… 

Bú csú zunk. Már csak a be írást
mu ta tom, a szom ba ti na pot em lí tem:
dél után há rom órá tól es te nyolc órá -
ig de di kált Böj te Csa ba. Az író fe je del -
mek: Cso ó ri Sán dor, Es ter há zy Pé ter,
Jó kai An na, Kon rád György száz-száz
vá ra ko zó já nak a két sze re sé re te -
szem, akik a dé vai ven dég de di ká ci -
ó ját sze ret ték vol na. Így könnyen
le ír hat juk: a leg ked vel tebb ma gyar író
ma Böj te Csa ba.

* * *

Fe ren ci ek te re. Dé li ha rang szó. Pon -
to san ér ke zik az idős né ni ke, ke zé ben
a szá raz, össze fo gott ke nyér. Né hány
perc múl va jön nek a ga lam bok, kör -
be fog ják, és sze de ge tik a fa la to kat. Ké -
sőbb a ri gók is le száll nak, cin kék és két
si rály a kö ze li Du na-part ról. Ők a kő -
pad szé lé re te le pül nek, hogy job ban
le hes sen lát ni sö tét toll gom bo lyag
tes tü ket. Van, ame lyik fel reb ben, van,
ame lyik le csap, de a ked ves asszonyt
nem bánt ják. Akik vi szont pró bál ják
el za var ni, azo kat meg tá mad ják, vi har -
szür ke, erős szár nya ik kal ar cul csap -
ják. Ezt nem le het ösz tön nel ma gya -
ráz ni, itt mint ha más is len ne: föl is me -
rés és há la. Az ir gal mat lan ra ga do zás -
ban va la mi em be ri es ség.

* * *

Szi ve ri Já nos. Gyors fe lej tés jel lem -
zi a ma gyar iro dal mat. Föl fe de zés,
újabb el me rü lés az idő ben. A vaj da -

sá gi köl tő nek is ki ju tott a rossz ból, de
most szép vá lo ga tás je lent meg ver -
se i ből. Muzs lán szü le tett 1954-ben,
még hat van éves sem len ne, de már
hu szon két éve ha lott. 

Az Új Sym po si on cí mű fo lyó irat fő -
szer kesz tő je ként az ot ta ni fi a ta lok
ve zér egyé ni sé ge volt. Szám űze tés
várt rá, sod ró dás át a ha tá ron, Ma -
gyar or szág ra, hogy szem be sül jön
gyó gyít ha tat lan be teg sé gé vel. A ha lál
szo rí tá sá ban ért je len tős köl tő vé, aki
az utol só pil la na tig dol go zott, ja ví tot -
ta kar csú kö te tét. 

Nyers ké pek vált ják egy mást, pő re -
ség min de nütt, vá ro si folk lór. Fa lu dy
György és Vil lon hang ját öt vöz te
össze: „Ó Is te nem csak ennyit érek /
ke ze im im már hul la fe hé rek / ab lak ra
ta pad a haj na li pá ra / ele get fél tem el -
tű nök nem so ká ra”.

* * *

Nyá ri hő ség. Té koz lón ön ti a jú ni us
vé gi nap tü zes ara nyát. Szin te el vi sel -
he tet len. Év szá za dos re kor dok dől tek
meg, ko ra reg gel 25,1 fo kot mu ta tott
a hő mé rő. Ki ég ve a ker tek, szom jaz -
nak a fák, a nö vé nyek. Fo lyó ink vi ze
ala po san föl me le ge dett, a Ba la ton le -
apadt; ha így megy to vább, szá raz láb -
bal át sé tál ha tunk a túl só part ra. 

Teg nap a Széll Kál mán té ren egy
pil la nat ra meg tán to rod tam: az él te tő
le ve gőt ki szip pan tot ta va la ki. Mint az
ol vasz tott ólom, úgy cso rog az em ber -
re a for ró ság. Kap kod tunk, hol a me -
ne dék? Ta lán a korcs ma hi va ta lok se -
gí te nek: egy szer re há rom kor só hi deg
sört, pi ros nagy fröccsöt ho za tunk a
pin cér rel. Ej nye, csak nem a ká ni ku -
lá tól ment fel jebb e hű sí tők ára?

* * *

Kis há bo rúk. Tűz és vér és pusz tí tás.
Eu ró pá ban és szer te a nagy vi lág -
ban. Egy ame ri kai vá ros ban száz
em bert öl tek meg; hol rab lás, hol ve -
sze ke dés tör tént… Po kol gé pes ter ro -
ris ta is ko la buszt rob ban tott fel Irak -
ban, any ja bol do gan mu tat ja „hős” fia
ké pét. A föld ren gés ál do za ta i nak
meg se gí té sé re kül dött se gély kon vo -
jo kat ki ra bol ták, a maffia min dent el -
vitt, min den kit meg ölt. 

Új év szá zad, új vér fo lyó! – mond -
ják az oko sok. Le het, hogy ré gen is így
volt, csak a hí rek ne he zeb ben ju tot tak
el hoz zánk. Le het, az em be ri ség min -
dig gyil kolt és gyúj to ga tott. Az em beri
ter mé szet nem vál to zott két ezer év óta.

* * *

Uk raj nai éh ín ség. Szer te a nagy vi -
lág ban az ár tat la nul éh ha lál ra kár hoz -
ta tott gyer me kek re em lé kez tek. Há -
rom mil lió – iszo nyú szám! Or to dox
temp lo mi kó rus zen gő zsol tá rai, köl -
tők ver sei, idős em be rek el-el csuk ló
sza vai idéz ték a ször nyű, zsar no ki
időt. Töb ben meg fo gal maz ták: nép -
ir tás tör tént! 

Én is el csen de se dem, gyer tyát
gyúj tok az éj sza ká ban, és a meg ma -
radt, el ár vult uk rán anyák el mond -
ha tat lan fáj dal má ra gon do lok.

* * *

Fér fi őrü let. Lab da rú gó-Eb. Vagy
ahogy mi hív juk: fo ci láz! A dön tőt
néz zük új ból. Szen ve dély ez a ja vá -
ból, ami lyen az al ko hol, a do hány zás,
az éj sza kai kár tyá zás. Bi zony nem iri -
gyel tem a nő ket, a fe le sé ge ket. Pró -
bál tak ben nün ket el hív ni a kép er nyő
elől, de hi á ba. Nem ér tet ték, mi ért
volt a ke zünk ben zász ló, fe jün kön kü -
lö nös sü veg, ar cun kon vé kony fes ték -
csík: zöld-fe hér-pi ros, ha az ola -
szok ra gon do lok. 

Az én csa lá dom most nem cso -
dál ko zott annyit. Be le tö rő dött a
két he tes csönd be, ab ba, hogy láb ujj -
he gyen jár hat tak csak… Egyet nem
ér tet tek: ked venc csa pa tom gól já nál
mi ért ki a bál tam? Mi ért tap sol tam
han go san? 

Az Eu ró pa-baj nok ság bi zo nyí -
tot ta, hogy a fo ci tük rö zi egy nép
han gu la tát. Úgy tű nik, most a spa -
nyol a leg si ke re sebb. A ma gyar nem
vé let le nül áll ott, ahol most van: re -
mény vesz tet ten sod ró dik a tör té ne -
lem ben. 

Egy do log ban vál to zott a hely zet:
a zsú folt le lá tó kon egy re több fi a tal
nőt lát tam. Ked venc csa pa tuk sál já -
ban, s ahogy druk kol tak, tap sol tak
ön fe ledt vi dám ság ban, kü lö nös ra -
gyo gást ad tak az egész nek.

* * *

A min den tu dó. Egy re több ször hal -
lom: „Ő biz tos tud ja, is te nes em ber!”
Mint ha a ke resz tyé nek té ved he tet le -
nek len né nek. A leg oko sab bak. Per -
sze van nak ilye nek, akik nek min den -
re van vá la szuk, igaz sá guk. De hát
na gyon sok szen ve dő és meg alá zott
em ber nek nem okos ság ra van szük -
sé ge, ha nem meg ér tés re. Együtt ér -
zés re. Sok szor egy pil lan tás is elég,
ked ves moz du lat vagy a gyó gyí tó
csönd a ki lob ba nó al ko nyat ban.

g FFL

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2012)

A ma gyar kép ző mű vé szet egyik leg -
kü lö nö sebb alak ja So mo gyi Győ ző.
Éve kig kü lön bö ző fog lal ko zá so kat
űzött, volt vas úti és nyom dai mun -
kás, tej szál lí tó, pos tai ra ko dó. Hét
évig se géd lel kész; köz ben búj ta a
könyv tá ra kat, és egy ház tör té net -
ből dok to rá tust szer zett. Az után
minden nek há tat for dí tott, be állt
szak kör ve ze tő nek. És vé gül tel jes
élet tel mű vész lett: fes tő, gra fi kus,
épí tész.

Jár ja az or szá got gya log, ló há ton,
né zi ag gód va fal va it, ve szen dő ér té -
ke it. Leg in kább fo ga dott szü lő he -
lye, Sal föld kin cse it. S ahol kell, ahol
tud, se gít. Tér ké pe ket raj zol, had tör -
té ne ti kö te te ket, fő leg a ma gyar hu -
szár ság min den nap ja i ról. Szün te le -
nül fá ra do zó, hasz nos és su gár zó
em ber So mo gyi Győ ző.

Az idén Kos suth-díj jal ki tün te tett
fes tő a rév fü lö pi Tó par ti Ga lé ri á ban
ál lí tot ta ki  vá lo ga tott mű ve it. A múlt
va sár nap zá rult tár la ton ti zen öt-húsz
kép volt lát ha tó, de jól mu tat ták a mű -
vész fon to sabb mo tí vu ma it. 

Szem ben a fa lon a Ba la ton-part
ked ves tá ja: Szig li get lomb ko szo rús
kő tömb je, Ba da csony la pos csú csú
he gye, a Cso bánc ősz-arany hegy ol -
da lát reg ge li fény ha sít ja át. Az tán tá -
vo lab bi tá jak: Bol dog kő vá ra a ki tű -
zött pi ros-fe hér-zöld zász ló val, odébb
a gö rög ten ger tün dö köl tin ta kék
ra gyo gás ban. 

Jobb ról a fes tő dí szes hu szár ru há -
ban, fe le sé gé vel együtt. Ré geb bi,
száz da ra bos tör té nel mi port ré so ro -
za tá nak – A ma gyar hő sök arc kép -
csar no ká nak – né hány to jás tem pe -

ra ké pe, a Jé zus-tár gyú ké pek leg -
szebb jei; fest mé nyek a nagy szü lők ről:
tisz ta-szép ar cok néz tek ránk, fá rad -
tan és re mény ked ve.

Ér de kes So mo gyi szín vi lá ga: sár -
ga-kék-pi ros-fe hér ka va rog a fe lü le -
ten, és bé kül sze líd har mó ni á ba. A
du nán tú li tá jak nál szé les, sár ga me -
zők. So ká ig azt hit tem, nincs ilyen, de
ké sőbb, lát va a rep ce táb lá kat, el hit -
tem… Az egyet len té li tár gyú ké pen
fe hér csend: a hó fo gó há ló so ra fur -
csa el len té tet al kot a há zak te tő cse -
re pe i vel.

„So mo gyi Győ ző vi lág ké pé nek
szí vé ben – ír ta Fo dor Mik lós – az
arany kor lá to má sa lük tet. Ez a lá to -
más a lé lek mé lyé ről küld je le ket a
mű vész szá má ra. E köz pon ti fo ga lom
kö ré épül nem csak vi lág ké pe, ér -
zés- és ér ték vá lasz tá sa i nak rend sze -
re, ha nem egész élet vi te le…” 

Mű vé szet, val lá sos ság, pa raszti
élet for ma mel lett a tör té nel mi-tár sa -
dal mi ér dek lő dés ad ja vi lá gá nak ne -
gye dik tar tó pil lé rét. 

Kár, hogy gra fi ká i ból egyet sem lát -
hat tunk. Erő tel jes, kis sé gro teszk fe -
ke te-fe hér la pok, meg fel leb bez he -
tet len, ke mény íté le tek és igaz sá gok
ezek. Ta lán ide je len ne – idén het ven -
éves a mű vész – egy tel jes be mu tat -
ko zás nak: a Szép mű vé sze ti Mú ze um -
ban vagy a Mű csar nok ban…

g FEny vE si Fé lix La jos

Jú li us 21-től au gusz tus 12-ig Kor niss
Pé ter Kos suth-dí jas fo tó mű vész ki ál -
lí tá sa lát ha tó a rév fü lö pi Tó par ti
Ga lé ri á ban. 

Azaranykorlátomása
So mo gyi Győ ző ké pe it 

ál lí tot ta ki a rév fü lö pi Tó par ti Ga lé ria
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új ra ren del he tő!

Sza bó La jos (szerk.): Tarts, Uram,
a ke zed ben – Sze mé lyes sza vak
pres bi te rek hez

A pres bi té ri um szol gá lat ba in du -
lá sá nak ün ne pi pil la na ta fon tos és
szép ese mény egy gyü le ke zet éle té -
ben. Azok nak kü lö nö sen is so kat je -
lent het ez a nap, akik es küt tet tek,
és szí vük ben sok terv vel és öt let tel, de ön ma guk jö -
vő be li szol gá la tá ra gon dol va leg alább ennyi re iz ga -
tot tan és kí ván csi an in dul nak el az ol tár elől. Ne kik
sze ret ne ez a fo tók kal il luszt rált könyv lel ki erő for -
rást, biz ta tást, erő sí tést és bá to rí tást ad ni pres bi ter -
tár sak és lel ké szek írá sa in és imád sá ga in ke resz tül. 

Az el ső ol da lon ta lál ha tó em lé kez te tő ki tölt he tő
em lék lap ként a gyü le ke ze ti lel kész alá írá sá val, de sze -
mé lyes út ra va ló is le het a szol gá lat ba most in du lók
vagy az új cik lus ban is to vább szol gá lók szá má ra egy -
há zunk mind há rom püs pö ké nek ál dá sá val. 

A kö te tet az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Gya kor la ti Teo ló gi ai Tan szé ke és In té ze te ké szí tet te.

Meg ren del he tő az aláb bi el ér he tő sé ge ken: Lu ther Ki -
adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail:
ki ado@lu the ran.hu; hon lap: www.lu ther ki ado.hu.
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Ami kor el ké szül tünk élet re gé nyé -
vel (Bánf fy György egyes szám el ső
sze mély ben, Co dex Print Kft., 2010),
nyolc van há rom esz ten dős volt. A
könyv elő sza vá ban azt ír ta: „Ha sum -
máz va kell szól nom az éle tem ről, pá -
lyám ról, azt kell mon da nom, hogy
min den ese mény ben, még a leg -
rosszab bak ban is fel kel lett is mer -
nem Is ten gond vi se lő, éle tem jó
irány ba for dí tó sze re te tét.” 

A ke re kebb nyolc van öt esz -
ten dő nél sze ret tünk vol na időz -
ni, hogy a szí né szi kö tet im már
ki bő vül hes sen azok kal a friss ala -
kí tá sok kal, ame lye ket Bán ffy
György – már jó val túl a nyug díj -
kor ha tá ron – még min dig tel jes
mű vé szi fegy ver zet ben, fi a ta los
ener gi á val hí vott élet re szín há zi
ott ho ná ban s ven dég ként még
vagy négy te át rum ban, té vé ka me -
rák előt ti mű vek ben.

A nyolc van ötö dik esz ten dő for -
du ló ján, ami kor ép pen koc cint hat -
tunk vol na (mert ezt ter vez tük
nagy re mény ség gel) imá dott tor -
ná cos bu dai kert jé ben, most egy
sír em lé ket fog tunk köz re a Far kas -
ré ti te me tő hű vös par cel lá já ban.

És em lé kez tünk. Töb ben ar ra a
kor fui ká pol ná ra, amely egy szik -
la ma gas la ton állt, ahon nan az is te ni
ház hű vö sé ben meg pi hen ve el in dult
le, a ten ger part irá nyá ba a mi Gyur -
kánk, s aho va so ha sem ér ke zett meg.

Má sok meg vé tóz ták az igaz ság ta -
lan ha lál orv tá ma dá sá nak te ó ri á ját,
s ar ra gon dol tak, hogy Bán ffy György
nem fo gad ta el az öreg sé get, mert
min dig is mon do gat ta: a szí nész
nem öre ged het meg, csak meg hal hat.

Ami meg esett, nem ön aka rat ból
tör tént, ba rá tai, tisz te lői te hát jog gal
vár ták nagy szí né szi mu tat vá nya it, új
mo no drá má kat s – ami ről na gyon
ke ve sen tud tak – So mogy váry Gyu -
la A vá ros meg a sár kány cí mű re gé -
nyé ből írt lib ret tó já nak (a ze nét Szo -
ko lay Sán dor kom po nál ta vol na)
sop ro ni be mu ta tó ját.

Bán ffy György kö ze lí té se a tö ké le -
tes hez most itt áll egy sír dom bo ru -
la ton – kő be vés ve. Hi het jük, hogy a
sír em lék, ame lyet Nagy Lász ló kő fa -
ra gó mes ter – a hit ves társ ih le tett raj -
zo la tai alap ján – fa ra gott, rusz ti kus
vo nal ve ze té sé vel fel idé zi a szí nész

ere jét, jel lem szi lárd sá gát és hű sé -
gét. A sár gás-bar nás me di ter rán kő -
ben a für ké sző ott lát hat ja a szí -
nészt, a ren de zőt, a ta nárt, a köz élet
job bí tó ját, a csa lád apát, a nagy apát,
a hű sé ges ba rá tot és még a leg hu má -
nu sabb va dászt is. 

De e so rok író ja még mé lyebb re pil -
lant va a kő rej te ké be ott lát ta Til da
asszony, a hű sé ges fe le ség éle té nek
sza ka sza it is, amely ről az egye nes
de re kú férj azt ír ta: „Jó há zas ság csak
ott lé te zik, ahol az egyik fél fel ad ja az
ál ma it. Az én fe le sé gem előtt nagy re -
mé nyek kel te li pá lya állt. Sok tu do má -
nyos köny vet meg ír ha tott vol na. De
meg érez te, hogy ná lam ki fog bon ta -
koz ni egy olyan élet pá lya, ami meg -
kí ván ja, hogy ő vissza hú zód jon. Meg -

elé ge dett egy sze rűbb hi va tás sal, és
nagy sze rű anyá vá, fe le ség gé vált. Meg
per sze az én el len őröm mé, dra ma tur -
gom má, ide á lom má.”

Az élet re gény má so dik kö te te he -
lyett te hát a kró ni kás most azt je gyez -
het te fel, hogy Bán ffy Til da, a mű vé -

szi íz lés ben sem szű köl kö dő fe le -
ség – em lé kez ve ar ra, hogy a
szí nész édes ap ja fi át „a nem zet
apos to lá nak” ne vez te, s vissza -
idéz ve azt is, hogy egyik szín pa -
di mo no lóg já ban ha tal mas tölgy -
fa asz talt bo rí tott fel fél kéz zel –
mél tón csak úgy örö kít he ti meg
fér je em lé két im már kő be ál -
mod va, ha ne me sen egy sze rű
anya got vá laszt, el tá vo lod va ez zel
is a már vány szok vá nyos ma -
gasz tos sá gá tól. 

A sír em lé ket Meny hárt atya, a
pa sa ré ti fe ren ces temp lom tisz te -
len dő je szen tel te be, mí ves sza -
vak kal em lé kez ve Bán ffy György
mű vé sze té re. Az ér de mes egy há -
zi fér fi sza va i ra rí melt a szí nész
egy ko ri ri poszt ja, ame lyet a két -
ke dők nek cím zett: 

„Két temp lom ba já rok rend sze -
re sen: a Pa sa ré ti tér re a fe ren ce -
sek hez, fő ként az es ti ze nés mi -
sék re. Rend sze res ven dég va gyok

ab ban a re for má tus gyü le ke zet ben,
amely sze rin tem az or szág egyik leg -
ma ga sabb szin tű ke resz tyén gyü le ke -
ze te. Fe le sé gem mel evan gé li kus is ten -
tisz te le tek re já rok.” 

Til da asszony te hát jog gal kér te fel
a csa lád ba rát ját, Ben czúr Lász lót, az
evan gé li kus egy ház észa ki ke rü le té -
nek fel ügye lő jét, hogy a je les ese mé -
nyen ün ne pi sza vak kal kö szönt se a
meg je len te ket, és mél tas sa Bán ffy
György ér de me it.

„Szél fút ta le vél a vi lág, / de hol az ág,
de ki az ág?” – kér dez te egy szer a köl -
tő Zelk Zol tán. Mi mind annyi an, akik
a sír em lék ava tá sán részt vet tünk,
sej tet tük, hogy Bán ffy György min dig
pon to san tud ta: hol az ág, és Ki az ág.

g Pár kány Lász ló

BánffyGyörgysíremléke

A rend szer vál tás haj na lán, 1990 ta -
va szán ala pí tot ták meg ha zánk ban az
Öku me ni kus Szín ház Ala pít ványt a
re for má tus, az evan gé li kus és az
uni tá ri us egy ház kép vi se lői, so ra ik -
ban – töb bek kö zött – dr. Szent ágo -
thai Já nos pro fesszor ral, az Aka dé mia
ko ráb bi el nö ké vel, dr. Bar tók Bé la
uni tá ri us mér nök kel, D. dr. Har ma -
ti Bé la evan gé li kus püs pök-el nök kel,
dr. He ge dűs Ló ránt re for má tus püs -
pök kel, Szo ko lay Sán dor evan gé li kus
ze ne szer ző vel és Ud va ros Bé la ren -
de ző vel.

Az el ső pre mi er re az 1990. őszi,
em lé ke ze tes ta xis blo kád el ső nap ján
ke rült sor a XI. ke rü le ti Jó zsef At ti -
la Gim ná zi um ban. Min den ki gya log
kö ze lí tet te meg a hely színt, mi vel
még sa ját gép ko csi val sem le he tett
köz le ked ni. Les sing Mó ze sét mu tat -
ta be a tár su lat. Min den kez det ne -
héz – szó lalt meg ak kor so kak aj kán
az örök igaz ság. Ma már tud juk, a
foly ta tás sem volt könnyebb.

Ud va ros Bé la ren de ző húsz év
alatt har minc da ra bot mu ta tott be
vá lo ga tott szí né szek kel, akik lel ki leg
is el kö te le zet tek vol tak a hi tet, er köl -
csi sé get, Is ten-ke re sést su gal ló, ma -
gyar sors kér dé se ket kö zép pont ba
ál lí tó da ra bok szín re vi te le mel lett.
Né meth Lász ló Ga li le i je, Ta má si
Áron több mű ve, Ma dách Mó ze se,
Sík Sán dor Ist ván ki rály cí mű drá má -
ja, il let ve Az em ber tra gé di á ja –
hogy csak a leg ki emel ke dőbb be -
mu ta tó kat em lít sem – vol tak so ron.

Sze rény esz kö zök kel, pu ri tán ren -
de zői kon cep ci ó val al kal maz ko dott
Ud va ros Bé la az Evan gé li um Szín ház
anya gi le he tő sé ge i hez. A szí né szek
nem a „gá zsi ért” ját szot tak, in kább a
mon da ni va ló át adá sát tar tot ták fon -
tos nak.

Ka to li kus gim ná zi u mok egy-egy
es tén „meg vet ték a da ra bot”, az az
meg töl töt ték a bu da pes ti Du na Pa -
lo ta han gu la tos szín ház ter mét. Re for -
má tus gyü le ke ze tek is több al ka -
lom mal vá sá rol ták meg a szín ház te -
rem va la mennyi ülő he lyét, hogy egy-
egy elő adás ban gyö nyör köd je nek,
evan gé li u mi tar tal má ból me rít se -
nek. Evan gé li kus sá gunk ilyen szer ve -
zett for má ban nem je lent ke zett, de
vi dé ki gim ná zi u ma ink egy-egy elő -
adás ra meg hív ták a szín há zat. 

A kö zön sé gért na gyon meg kel lett
har col ni. Ud va ros Bé la min den kap -
cso la tát fel hasz nál ta, hogy a be mu -
ta tott da rab nak le gyen leg alább annyi
be vé te le, amennyi te rem dí jat fi zet nie
kel lett al kal man ként. 

Nem ke vés bé volt fon tos a szín ház
két er dé lyi és egy fel vi dé ki út ja. Eze -
ken a ki sebb ség ben élő ma gyar ság
pél dás ér dek lő dés sel és ma gya ros
ven dég sze re tet tel fo gad ta a mű vé sze -
ket. Ők pe dig aján dék ba vit ték a da -
ra bo kat. Szol gál ni akar tak az evan -
gé li um mal és a ma gyar nyelv vel.

Ud va ros Bé la test vé rünk, a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus gyü le ke zet
tag ja 2010-ben be töl töt te nyolc van -
ötö dik élet évét. Szük ség sze rű volt,

hogy át ad ja a ren de zői mun kát. Elő -
ször O. Sza bó Ist ván sze mé lye ke rült
elő tér be, de vég le ges meg ol dás ként
Pa ta ki And rás, a győ ri For rás Szín -
ház ren de ző je kí nál ko zott. A ren de -
zé sé ben 2011 vi rág va sár nap ján szín -
re ke rült Csík som lyói ma gyar pas sió
min den szín ház sze re tőt meg győ zött
ren de zői al kal mas sá gá ról. 

A Du na Pa lo ta új ve ze tő sé ge 2011
őszé től kez dő dő en ked ve ző aján lat -
tal lep te meg az új ku ra tó ri u mot, és
fel aján lot ta se gít sé gét az éven ként
ter ve zett két be mu ta tó hoz.

A szí né szi gár da meg újult, le he tő -
sé get kap nak a For rás Szín ház fi a tal
te het sé gei. Az Öku me ni kus Szín -
ház Ala pít vány ku ra tó ri u ma is új
tag ság gal bő vült. Nagy re mény ség gel
né zünk a jö vő elé, a gaz da sá gi vál ság
el le né re. Ha Thá lia pap jai csak egy
né zőt is meg erő sí te nek el kö te le zett -
sé gé ben és ke resz tény meg győ ző dé -
sé ben, már nem hi á ba szol gál tak. En -
nél azon ban sok kal na gyobb pub li -
kum ra szá mít ha tunk.

Kul tú ránk nak ré sze az evan gé li um
is. So ka kat nap ja ink ban csak az iro -
da lom, a ze ne és a kép ző mű vé szet ke -
resz tény tar tal mú re me ke in ke resz -
tül tu dunk el ér ni s meg szó lí ta ni.
Ezért iga zi misszió az, amit az Evan -
gé li um Szín ház vé gez. Hor doz zuk
szol gá la tu kat imád sá gunk ban, fo -
gad juk ér dek lő dés sel, fel kí nált mű vé -
szi ta nú ság té te lü ket be csül jük meg az
elő adá sa i kon va ló rész vé tel lel!

g D. SzE bik Im rE

AzEvangéliumSzínházjövője

Le het ne szól ni ar ról, hogy ez a so ro -
zat iga zi út tö rő kez de mé nye zés, amely
se gít ab ban, hogy a Né met or szág ban
a 19. szá zad ban misszi ói at ti tűd del
meg szü le tett fú vós moz ga lom gyö -
ke ret ver hes sen ha zánk ban is. Jo -
hann Gyu la har so na mű vész-lel kész és
ki vá ló csa pa ta, az Evan gé li kus köz ponti

fú vós együt tes év ti ze des mun ká val
meg mu tat ta, hogy mit je lent az igé -
nyes mu zsi ká lás – akár kon cer ten,
akár li tur gi kus szol gá lat ban. 

Egy sze rű al kal ma kon és or szá gos
ta lál ko zó kon, rá di ós-te le ví zi ós is ten -
tisz te le te ken és ze nei tá bo rok ban
pél da mu ta tó an osz tot ták meg kin cse -
i ket a hall ga tók kal. So kat tet tek azért,
hogy az iga zi evan gé li kus ének kincs
meg kap ja mél tó he lyét az el si lá nyo dó
és nem egy szer egy ház hoz mél tat lan
szub kul tú rát kép vi se lő, moz gal mi
ting li tang lik kal szem ben. 

Mos ta ni le me zük azon ban ki emel -
ke dik ed di gi, ma gas szín vo na lú mun -
ká ik kö zül is. Nem csak azért, mert a
szó leg jobb ér tel mé ben pro fesszi o ná -
lis a fel vé tel; nem csak azért, mert hi -
bát lan a já té kuk, hi bát lan a stí lus ér zé -
kük, és össze for rott a mu zsi ká lá suk:
a csa pat mun kát fel ső fo kon va ló sít ják
meg. (Ugyan ilyen szu per la tí vu szok -
ban kel le ne egyéb ként szól nom az
együt tes má sik osz lo pá ról, Ha ga Kál -
mán ról és az ő hang mér nö ki és ze nei
ren de zői mun ká já ról.) 

A le mez kü lön le ges vol ta egy pá -
rat la nul gyü möl csö ző ta lál ko zás ból
adó dik. 

Az Evan gé li kus köz pon ti fú vós -
együt tes a ze nei vi lág ban köz is mert
és el is mert evan gé li kus ze ne tu dós, 
-pe da gó gus és ze ne szer ző, Győr ffy
Ist ván e cél ra ké szí tett kom po zí ci ó it
szó lal tat ja meg. Győr ffy anya ga egy -
sze rű en zse ni á lis. Éne kes köny vünk
har minc éne ké hez írt elő já té kot (ne -
vez het jük eze ket ko rál fan tá zi ák nak
is), ének lés kí sé re té re is al kal mas,
négy szó la mú fel dol go zást. Több
ének ese té ben mind ez for más kis
utó já ték kal egé szül ki.

Az anyag hal lat la nul gaz dag, rend -
kí vül sok szí nű. A leg egy sze rűbb től a
leg bo nyo lul tabb da ra big min den
meg ta lál ha tó – a ma ga ter mé sze tes
hang zá sá val s az elő adók vir tu o zi tá -
sá nak könnyed sé gé vel. Érez ni, hogy
a hang sze re sek szin te lu bic kol nak a
szá muk ra írt, ze ne szer szá ma ik sa já -
tos sá ga it fi gye lem be ve vő ze nei
anyag ban. 

Min den ének olyan fel dol go zást ka -
pott, amely ze ne i sé gé ben is pré di kál:
nem csak a szö ve get il luszt rál ja, ha nem
a mon da ni va ló ját szó lal tat ja meg. 

A há la adó ének so dor ma gá val,
hogy Is tent di csér jük, a bűn bá nati
ének szin te tük röt tart elém, a te me -
té si ének fel dol go zá sa már-már együtt
sír ve lünk, az imád ság dal la ma pe dig
ar ra kész tet, hogy össze kul csol juk a
ke zün ket. Mind ezt úgy, hogy nin cse -
nek ze nei köz he lyek, vi szont van nak

egye di, ra gyo gó kom po zí ci ós
öt le tek. Nincs se ma ti kus is -
mét lés, de van egy sé ges, a dal -
lam hoz iga zo dó hang zás vi lág.
Nin cse nek ol csó meg ol dá sok,
an nál in kább mes te ri en ki mun -
kált for mák. Van nak tra di ci o ná -
lis kom po zí ci ók, és van nak
prog resszív, de az át la gos gyü -
le ke zeti „fo gyasz tók” szá má ra is
él ve zet tel hall gat ha tó da ra bok. 

Győr ffy Ist ván mű vei ki for -
rott, el mé lyült, a kéz be vett ko -
rál anya got jól ér tő, jól for má ló
kom po nis tá ról árul kod nak. Az

ak kor dok ban ott rej tő zik a szer ző
egy ház sze re te te, fel lel he tő a gya kor -
ló kán tor ta pasz ta la ta. A meg for má -
lás ban pe dig a nagy sze rű ze ne pe da -
gó gus lel kü le te. 

Most leg szí ve seb ben ma gam mel -
lé ül tet ném a ked ves Ol va sót, és mu -
tat nám ne ki a hang zó anya got – lel -
ke sed ve egyik vagy má sik mű ért. Biz -
tos le ját sza nám ne ki a Mi Urunk,
édes Atyánk kez de tű ének fel dol go zá -
sát, s együtt él het nénk át a Lé lek vi -
gasz ta ló és örö möt adó je len lé tét. 

Nem kér dés, hogy a be mu ta tot tak
közt ott len ne a 24-es sor szá mot vi -
se lő kom po zí ció: Uram Jé zus, drá ga
kin csem. Aki ezt hall ja, szin te moz -
dul, hogy tér det hajt son az Úr előtt. 

Meg mu tat nám a Zengd, lel kem, ez
új reg gelt kez de tű reg ge li ének na gyon
egy sze rű fel dol go zá sát. Bár csak min -
den reg gel er re éb red het nék – hi szen
a han gok ban ott van az új nap ra va -
ló rá cso dál ko zás és az új nap – új ke -
gye lem bi zo nyos sá ga. 

Még en nél is job ban tet szik az es ti
ének fel dol go zá sa: Az éj ím ér ke zik.
Ze nei meg fo gal ma zás ban min ta pél -
da ar ra, ho gyan zá rul jon a ke resz tény
em ber nap ja: Is ten re fi gyel ve, bé kes -
sé get ke res ve, há lát ad va. 

Sor ra ke rül ne a Ne hagyj el es -
nem, felsé ges Is ten éne künk is, mely -
nek kö nyör gé se ter mé sze tes mó don
át jár ja az én imád sá go mat. 

De most nem is foly ta tom, mert a
vé gén azon ve szem ész re ma gam,
hogy min den egyes szá mot az Ol va só
fi gyel mé be aján lok. Jó szív vel ten ném.

Hi szem, hogy a CD anya ga a gyü -
le ke ze ti éne kek meg is me ré sé re ép pen
úgy al kal mas, mint egyé ni el mé lyü lés -
re; nagy ren dez vé nye ken tör té nő be -
ját szás ra ép pen úgy, mint bib lia órai
hall ga tás ra. Én he tek óta a gép ko csi -
ban tar tom, s ha út ra ke lek, már in dí -
tom is a le ját szót. Nem azért, hogy a
vi lág za ját ki szűr jem, ha nem hogy a
sok fé le hang kö zött a leg fon to sabb
kap ja a fő sze re pet: az Is ten-di csé ret és
a rá vá la szo ló imád ság hang ja jár jon át.

g – hafó – 

Evan gé li kus fú vós ze ne 3. Evan gé li kus
köz pon ti fú vós együt tes. Lu ther Ki adó,
2012. Ára 1590 fo rint.

Nagyajándék
–maradandóérték

Meg je lent az Evan gé li kus fú vós ze ne 3. CD

b Ob jek tív kri ti kát, de leg alább is be mu ta tót kel le ne ír nom. Ám ez most
nem megy. El fo gult va gyok. Oly nagy él ményt je len tett az Evangélikus
fúvószene3. cí mű, a Lu ther Ki adó nál nem ré gi ben meg je lent CD hall -
ga tá sa, hogy nem tu dok, de nem is aka rok hű vös sza vak kal, a re cen zens
vissza fo gott sá gá val ír ni. Már meg je le né se előtt meg is mer tem a hang -
anya got, az óta pe dig sok szor új ra hall gat tam. Nem un tam rá. Sőt…
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Diakóniaidialógus,avagyte        

A nyír egy há zi ak Bozo rády Zol tán
nyu gal ma zott es pe res-lel kész ve ze -
té sé vel ér kez tek. Ne kik mind össze
har minc öt ki lo mé tert kel lett utaz ni -
uk, el len tét ben pél dá ul a Vas me gyei
bo ba i ak kal, aki ket Mó rotz né Kiss Györ -
gyi in té zet ve ze tő és Ros tá né Pi ri Mag -
da es pe res-lel kész ka la u zolt. A tót -
kom ló si ak Bé kés me gyé ből Lu ther-ró -
zsás szol gá la ti kis busszal, a bu da pes -
ti, II. ke rü le ti „sa rep tá sok” pe dig egy
már jól be já ra tott fe hér Ford dal gu rul -
tak be a Bod rog-par ti Bet le hem be. 

Ak tív pi he nés nek mond ha tó a dia -
kó ni ai szol gá lat ban dol go zók há rom
– nem is olyan csen des – nap ja. (A
szer ve zés fel a da tát az MEE fel nőtt -
kép zé si mun ka cso port já nak tag jai –
Bak Péter és Ha la si And rás – végez -
ték.) A nyu gal ma zott es pe res-lel -
kész szussza nás nyi időt sem hagy ige
nél kül. Áhí tat reg gel, áhí tat es te, kö -
zöt te be szél ge tés vagy ki rán dul va
be szél ge tés – pél dá ul Sá ros pa ta kon.

A szer te ága zó té mák meg be szé lé -
se so rán vé gig ugyan ar ról van szó.
Bozo rády Zol tán – „Zo li bá csi” – a
ma ga sa já tos, de rű re erős haj lan dó sá -
got mu ta tó stí lu sá val, hol ne vet te tő, hol
meg ren dí tő tör té ne te i vel a dia kó nia
lel ké szi né ző pont ját kép vi sel i. A csen -
des na pok má sik ve ze tő je, Bu da An na -
má ria, egy há zunk or szá gos iro dá ja
dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je pe dig
a szo cio ló gus ol da lá ról kö ze lí t. Egy fér -
fi- és egy női as pek tus. Egy „nagy ba -
ni” gon dol ko dó és egy rész le tek re ér -
zé keny lá tás mód. Egy mást tö ké le te sen
ki egé szí tik. Zoli bá csi nagy gesz tu sok -
kal ma gya ráz, An na má ria táb lá ra raj -
zol va il luszt rál ja mon dan dó ját. 

A két „sza ki” szép ívet gon dolt ki. A
dia kó ni ai mun ka „tűz fész ke” kö rül kí -
ván nak tán cot jár ni: a tár sas kap cso la -
to kat, na pi konflik tu so kat s a konflik -
tus ke ze lé si mó do kat pró bál ják sor ra
ven ni. Az „én és a fő nö köm” prob le ma -
ti kus me nü pont tól in dul va a kli ens sel
va ló kap cso la ton és a csa lá di üt kö zé -
se ken át ju tunk el a „ki en gesz te lő dé sig”. 

* * *

A tá bor mot tó já nak az az ige te kint -
he tő, mely az el ső nap ve tí tett, A ta -
lál ko zás (ere de ti cí mén: The En coun -
ter) cí mű film ben is el hang zik, és tö -
ké le te sen il lesz ke dik a dia kó ni á ban, az -
az a sze re tet szol gá lat ban te vé keny ke -
dők mun ka kö ré hez: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok,
és meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug -
vást adok nek tek.” (Mt 11,28) 

A me se sze rű és „kis sé” ame ri kai film
Jé zu sa egy biszt ró még so sem lá tott,
ám an nál mo soly gó sabb pin cé re. Egy
vi ha ros éj sza kán er re a – kez det ben fa -
pa dos nak tű nő – Jé zus szol gál ta hely -
re kény te len út zár lat mi att be tér ni az
épp sza kí tó fél ben lé vő há zas pár, az ott -
hon ról me ne kü lő ka masz lány, a jö ven -
dő be li jé hez tar tó if jú hölgy és a mil li -
o mos… Hogy az után éle tük leg fon to -
sabb ta lál ko zá sá ban le gyen ré szük, és
leg fon to sabb dön té sét hoz zák meg…

* * *

Bozo rády Zol tán nem kez dő eb ben
a „szak má ban”. A Nóg rád, Vas, majd

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye te le -
pü lé se in vég zett lel ké szi, es pe re si,
püs pök he lyet te si szol gá lat mel lett
kez det től szív ügye a dia kó nia. Töb -
bek kö zött az Em maus Evan gé li kus
Sze re tet ott hon és a mos ta ni csen des -
na pok nak he lyet adó „Bet le hem”
meg épü lé se is az ő el hi va tott sá gá ról-
el tö kélt sé gé ről ta nús ko dik. 

Itt a Ke zek evan gé li u ma cí mű, a
dia kó ni á ban dol go zó mun ka tár sak -
nak szó ló köny vecs ke se gí ti a lel ki
táp lál ko zást. (A cím bé li meg fo gal ma -
zás Szteh lo Gá bor tól ered, és a sze -
re tet szol gá lat ket tős irá nyult sá gát, a
szol gá lat te vő két fé le ko or di ná ta ten -
ge lyét hi va tott hang sú lyoz ni.)

A szol gá lat mi ben lé té nek meg ér té -
sé hez az egy be gyűl tek az el ső nap Há -
gár tör té ne tén gon dol kod hat nak el, aki
a sok meg aláz ta tás el le né re is – az Úr
ké ré sé nek ele get tér ve – vissza tér úr -
nő jé hez. An na má ria a meg aláz ta tás, a
fe szült ség el vi se lé sé nek le het sé ges
mód ja i ra kér dez rá. Sok szor nem csak
„zseb re tesszük” a ne ga tív meg nyil vá -
nu lá so kat, ha nem bi zony a má junk ra,
epénk re is hú zód nak – mond ja. 

Gya kor la ti ja vas lat a hét köz na pok -
ra: az ál lan dó pár be széd re, az őszin te -
ség re va ló tö rek vés. Még ha – az ak -
kor és ott – ne he zebb nek tű nik is, a be -
szél ge tés nek ez a konk lú zi ó ja: „Ám ha -
ra gud ja tok, de ne vét kez ze tek: a nap le
ne men jen a ti ha ra go to kon.” (Ef 4,26)

* * *

A má so dik na pon már ar ra a bel sőbb
kör nye zet re kon cent rál nak a részt ve -
vők, je le sül a csa lád ra, ahol – a mun -
ka he lyi kö zeg gel el len tét ben – az em -
ber haj la mos el en ged ni ma gát, s ak tu -
á lis lét ál la po tát bát ran tu do má sá ra
hoz za mind azok nak, aki ket va ló já ban
a leg job ban sze ret: szü le i nek, gyer me -
ke i nek, há zas tár sá nak. An na má ria
el mond ja: ná luk az a szo kás, hogy ha
va la ki nem a meg fe le lő stí lus ban lé pi
át az ott hon kü szö bét, an nak vissza kell
lép nie, s új ra kell „nyit nia”. Az in du lat
így könnyen já ték ba for dul hat. 

Ki eme li, hogy a di a kó niá ban dol go -
zó ma gán éle té re nagy ve szélyt je lent -
het, ha ér zel mi leg túl zot tan is kö tőd -
ni kezd el lá tott ja i hoz. (Ily mó don elő -
for dul hat, hogy pá ran még le fek vés kor
is ott ólál kod nak a hit ve si ágy kö rül –
ag gasz tó gon do la tok for má já ban.) 

Csa lád tag ja ink let tek ere den dő en
ránk bíz va, nem az el lá tot tak. Eme zek
sor sát mer ni kell Is ten re bíz ni, ama -
zo két pe dig sze re tet tel ala kí ta ni, épí -
te ni! – vé ső dik a hall ga tók szí vé be az
újabb hasz nos és meg gon dol koz ta tó
élet ve ze té si ta nács.

* * *

Az utol só es te ne héz lec két tar to gat
a ma rék nyi csa pat nak. Az em ber a ki -
sebb konflik tu so kon könnyen túl te -
szi ma gát, ki csi ben megy a meg bo -
csá tás. No de Is ten előtt a bűn bűn,
akár egy röp ke pa ráz na gon do lat ról,
akár gyil kos ság ról van szó. Ezt na -
gyon ne héz el fo gad ni – ál la pít ják meg
a be szél ge tés részt ve vői. 

Ho gyan le het olyan bű nök fe lett
sze met huny ni, mint pél dá ul a meg -

csa lás? – te szi fel a kér dést An na má -
ria. És ho gyan bo csát hat meg a nem -
ré gi ben tör tént pé csi gyil kos ság if jú ál -
do za tá nak édes any ja?! – hang zik az
újabb kér dés Vu jity Tvrt ko meg ren dí -
tő – és per sze so kat kri ti zált – le ve lé -
nek fel ol va sá sa után. (Az is mert te le -
ví zi ós az in ter ne ten tet te köz zé írá sát
jú li us 12-én, egy nap pal az után, hogy
az ál do zat, a fi a tal pszi cho ló gus nő
holt tes tét meg ta lál ták.) 

Na gyo kat hall ga tunk. Zo li bá csi si -
et se gít sé günk re is mét cso dá la tos
meg bo csá tás tör té ne tek kel és az is te -
ni lo gi ka em be ri ésszel föl nem fog -
ha tó mű kö dé sé nek ér zé kel te té sé vel.
A hit alap ja a bi za lom – mond ja. – Is -
ten rit kán il lik be le a kon cep ci ónk ba.
Sok szor nem tud juk, mi a jó ne -
künk. Ter mé sze te sen va la kit el ve -
szí te ni so sem jó. Min den tra gé dia
szem be for dít Is ten nel. És ezek fel dol -
go zá sa csak oda bí zás sal le het sé ges.
Né ha „ma gunk el len” kell imád koz -
nunk. „Le gyen meg a te aka ra tod.” Át

kell men ni a bel ső küz del men, e nél -
kül nincs élő hit. Azt pe dig nap ról
nap ra táp lál ni kell! 

Is ten ural ma nem el nyo mást, pa -
ran cso kat, kor lá to zást je lent. Is ten
ural ma ol tal ma zás, tö rő dés, fá rad ság,
sza bad ság és sze re tet.

„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan,
akik meg fá rad ta tok, és meg vagy tok
ter hel ve, és én meg nyug vást adok
nek tek.” (Mt 11,28) 

Meg nyug vást adó volt a szom bati
zá ró is ten tisz te let és úr va cso ra vé tel
is, amely a Bet le hem ben elő ször ven -

b Mi az: va la kit tisztába ten ni? Mit je lent va la kit tisz tel ni? Tud juk-e tisz -
tel ni, akit épp tisz tá ba te szünk? Mi a szol gá lat? Mi az ura lom? Hol a ha -
tár? Hol a sza bad ság? – a bod rog ke reszt úri BetlehemEvangélikusPi-
henőházban ef fé le kér dé sek re ke res ték a vá laszt jú li us 12. és 14. kö zött
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) dia kó ni ai mun ka ágá ban dol -
go zók. Az MEE Dia kó ni ai Osz tá lya ál tal meg hir de tett csen des na pok -
ra össze sen több mint húszan jöt tek el a szél ró zsa min den irá nyá ból. 

Elcsendesedés a bodrogkeresztúri Betlehem kertjében

Bozorády Zoltán idegenvezet Sárospatakon
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fel vé tel a lu ther ott hon – Szak kol lé gi um ba 
a 2012/2013-as tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten vagy kör -
nyé kén 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 2012/2013-as tan év re. A je lent ke zé si lap hoz mel -
lé kel ni kell lel ké szi aján lást, kéz zel írott ön élet raj zot és a je lent ke ző szo -
ci á lis hely ze té re vo nat ko zó iga zo lá so kat. 

A ki töl tött fel vé te li je lent ke zé si lap be ér ke zé si ha tár ide je 2012. jú li us
30. 23.59. A je lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel ve te li@lu therott hon.hu
cí men és 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 3–5.
kö zött lesz. 

Bő vebb in for má ció Gangl Zsolt tól kap ha tó a gangl.zsolt@gmail.com
vagy a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men, il let ve a 20/226-8636-os te le -
fon szá mon, to váb bá La czi Ani kó tól a kol lé gi um iro dá já nak el ér he tő sé -
ge in (1/329-8614, 20/824- 9589). A fel vé te li lap és to váb bi in for má ció meg -
ta lál ha tó a www.lu therott hon.hu cí men a Fel vé te li 2012 me nü pont ban.

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 2012/2013-as tan év re
pót fel vé telt hir det az aláb bi kép zé sek re:

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Nap pa li ta go zat, ma s ter (MA) szin tű hit ta nár-ne ve lő ta nár mes ter szak.
A ta nul má nyi idő 5 fél év. Az EL TE-vel kö zös kép zés.

• 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. 

• Le ve le ző ta go zat, ma s ter (MA) szin tű teo ló gus mes ter szak bib li kum és
szo ci ál eti ka szak irány. A ta nul má nyi idő 4 fél év. 

Je lent ke zé si ha tár idő: 2012. au gusz tus 15.
Rész le tes in for má ci ók és le tölt he tő je lent ke zé si lap az EHE hon lap -

ján: http://te ol.lu the ran.hu a Fel vé te li zők nek, il let ve az ETN/Irat tár/Fel -
vé te li zők nek me nü pon tok ra kat tint va.

Pos ta cím: Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va tal, 1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.; tel.: 1/469-1050 vagy 20/824-9263; e-mail:
te o lo gia@lu the ran.hu.

A fel vé te li al kal mas sá gi vizs ga idő pont ja: 2012. au gusz tus 30.

H i r d e t é s

lelkészavatás
Is ten irán ti há lá val és öröm mel adom hí rül, hogy jú li us 28-án, szom ba -
ton 16 óra kor Gáncs Pé ter püs pök lel késszé avat Bu da pes ten, a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban. Sze re tet tel hí vom er re az ün nep re! 

Dar vas Ani kó

Ti mi vel a ke reszt úri ki lá tó fe lé tart -
va be szél get tünk elő ször. Zo li bá csi
igen ke mény tem pót dik tált, úgy hogy
nem csak a szán kat jár tat tuk. 

A fel tű nő en csi nos, két gyer me kes
anyu ka – aki ma gát vic ce sen a sző ke
nő pro to tí pu sá nak ne ve zi – a nyír egy -
há zi Em maus Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon ban dol go zik már több éve. Szo -
ci á lis dol go zó ként kezd te, de – ahogy
me sél te – fi a ta lon még nem iga zán
tud ta ér té kel ni ezt a mun kát, ott -
hagy ta, és más fe lé pró bál ko zott, pél -
dá ul var ró nő ként is dol go zott. Vé gül
még is a dia kó nia mel lett dön tött, és
most már na gyon sze re ti. 

Bi zal ma san meg súg ta, hogy ők
egy más közt Zo li bá csit – a lel kész úr
ha tá ro zott há rí tá sa el le né re is –
„apánk nak” hív ják. Foly ton le sik,
meg ér ke zett-e már, ve le ugyan is min -
dig min dent meg le het osz ta ni…

Az ott hon fel épí té sé ről fag ga -
tom. „…és há tul van nak a de men -

sek. Foly ton sír nak vagy ki a bál nak.
Olya nok, mint a gye re kek. De én ve -
lük sze re tek a leg job ban len ni” –
me sé li, és mo so lyog. 

Rá kér de zek a de mens szó ra, ed dig
is me ret len volt szá mom ra. „A de -
mens szak ki fe je zés. A de men cia szó -
ból jön, amely szel le mi le épü lést je -
lent” – mond ja. Bó lo ga tok. „Én is
ész re vet tem már bi zo nyos je le it ma -
ga mon” – te szi hoz zá. Vi gyor gok.

Haj na li 3.20-kor kell kel nie, ha
dél előt tös mű szak ban dol go zik, ki csit
ugyan is tá vo labb lak nak Nyír egy -
há zá tól. Egy kö zös áhí ta ton – ahol a
té ma a csa lá di konflik tus – be szél a
hét köz na pok ne héz sé ge i ről, pél dá ul
ami kor fá rad tan esik ha za es te nyolc -
kor, és nincs el mo so gat va. A lá nyok -
nak ki van oszt va a fel adat, és jól tud -
ják, hogy nem fair egész nap dol go -

zó édes any juk kal szem ben, ha nem
vég zik el. 

„És az tán el mo so gat he lyet tük?” –
kér de zi Zo li bá csi. „De hogy mo so ga -
tok! Amint be lé pek, csak úgy szö kell -
nek jobb ra-bal ra, mint a ga zel lák, az -
tán mo so gat nak, mint a kis an gya lok.” 

A na gyob bik le ány ti zen öt éves, in -
kább mű vész lé lek, ver se ket ír. A ki -
csi még csak ti zen ket tő, de ő a „dé -
di szit ter” – ezt a szót nagy de rü lé -
sem re hasz nál ja –, főz, mos, ta ka rít
a déd ma má ra, ha kell. 

Egy al ka lom mal Ti mi be vit te
mind két gye re ket az ott hon ba. A
nagy lány fé lel me tes nek ta lál ta a la kó -
kat, fél sze gen la pí tott a sa rok ban, a
ki csi vi szont ösz tö nö sen meg in dult
fe lé jük, a to ló ko csist to lo gat ta, a sí -
ró be te get ci ró gat ta – az óta is kér dez -
ge ti, mi van a né ni vel… Úgy lát szik,
az Úr után pót lás ról is gon dos ko -
dott Nyír egy há zán!

g K. A. 

Szelídderű

Elmélet
ésgyakorlat

gólya-
aspektusból

To kaj-Hegy al ja ta ka ros kis köz -
sé ge i nek ked velt ta va szi-nyá ri
la kói a gó lyák. Ott röp köd nek fá -
rad ha tat la nul a pin cék és a
Bod rog fe lett, élel met hord va
ki csi nye ik nek. Foly ton moz gás -
ban van nak. A fé szek la kók kö ve -
te lő dző ke re pe lé se nem en ge di
őket meg áll ni. 

De hisz er re szü let tek. Szol gál -
nak utó da ik nak. Az tán a ki szol -
gál tak ból is ha son sző rű – il let ve
tol lú – szol ga lesz. Az ál lat vi lág -
ban így megy ez. 

Ke re pel nek a ki csi nyek az em -
be ri (?) vi lág ban is. Csak épp el -
nyom ja nyo mo rult hang ju kat a
gyá rak, mo to rok dü bör gé se. De
akad nak még szem fü les „gó lya -
ma mák”, akik a se gély ki ál tá so kat
meg hall ják. 

És fá rad ha tat la nul etet nek,
itat nak, mos dat nak, éj jel jár ják
az el csen de sült fo lyo só kat. Ma -
guk ra vál lal nak éle te ket, ma -
gá tól ér te tő dő en. Kül de té sük a
szol gá lat. És szol gál nak. 

Nem ki fi no mult re cep to ra ik
vagy rej tett tar ta lé ka ik – mint a
hosszú, bé ka fo gó csőr vagy a
hi deg el len vé dő kap pan háj – se -
gí tik őket mun ká juk ban. Va la -
mi olyan ti tok őr zői ők, mely hez
se mik rosz ko pi kus vizs gá lat tal,
se mély lé lek ta ni mód sze rek kel
nem fér kőz he tünk kö zel. 

Tit kuk ugyan is épp a köz vet -
len ség, a lét be ol va dás, de nem
a kon temp lá ció, ha nem a tett
je gyé ben! 

Az ön azo nos ság örö me az övék,
mely a leg ter mé sze te sebb és leg -
tö ké le te sebb lét for ma. S eh hez
nem szük sé gel te tik se fi lo zó fia, se
szo cio ló gia! 

Egy gyer mek epi lep szi ás ro -
ha má nál ezek a létér tő meg nyil -
vá nu lá sok, át fo gó el mé le tek kö -
rül be lül olyan hasz no sak, mint
gó lya ürü lék a le ve gő ben.

g – ki nyik –

Végső Tímea az üdülő bokráról fris -
sen szü re telt szederrel kínál

dé ges ke dők szá má ra ad dig nem is sej -
tett eme le ti ima te rem ben zaj lott. 

Az tán szét reb bent a csa pat új ra, a
szél ró zsa min den irá nyá ba, ki-ki a
ma ga szol gá la tát vé gez ni – va ló já ban
te hát egy úton!

g Ki nyik Ani ta
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b Bú csú-is ten tisz te le ten kö szönt
el hí ve i től. Az oros há zi evan gé -
li kus temp lom meg telt a jú li u si
va sár na pon: fi a ta lok és idő sek
akar ták hal la ni ked ves és bölcs
sza va it. Szív me leg üze ne tét. Kint
a for ró nyár, bent a jó hű vös ség,
és vég te len sze re tet az ar co kon.
RibárJános bú csú zá sa al kal má -
val egy kis lányt is meg ke resz telt,
így az Is ten től ka pott örök élet -
ről is szólt a hosszú dél előtt. A kis
cso dá ról, hogy a föl-föl sí ró új szü -
lött a hit és re mény zá lo ga a gyű -
löl kö dő vi lág ban. Gáncs Péter
el nök-püs pök meg kö szön te a
bú csú zó es pe res ál do za tos – négy
év ti ze des – mun ká ját, jó pi he nést
és jó egész sé get kí vánt ne ki. Ba -
rá tok, pá lya tár sak szép szó val,
bib li ás idé ze tek kel, Weö res Sán -
dor-vers sel üd vö zöl ték a je les
na pon. A messzi re zen gő déli
ha rang szó után a gyor san le per -
gett évek ről, a föl tá ma dó em lé -
kek ről és a jö vő ter ve i ről kér dez -
tem az ün ne pel tet.

– Ha új ra kezd het ném – mond ja
kis szü net után –, re mé lem, az Úr Jé -
zus Krisz tus most is úgy dön te ne,
hogy el hív a lel ké szi szol gá lat ra, az ő
szol gá la tá ra. 

Kis gye rek ko rom ban a föld mű ve -
lés sel fog lal ko zó, majd ter me lő szö -
vet ke zet be kény sze rí tett szü le im ter -
mé sze tes lel kü le tű val lá sos ság ra ne -
vel tek. Éle tük rend je sze rint jár tak a
csa nád apá cai pi ci ke temp lom ba, de
nagy ün ne pek kor min dig je len vol -
tak. A va sár na pon kén ti gyer mek-
bib lia órán ott kel lett len nem. Emi att
nem vol tam min dig lel kes, hi szen az
is ko lá ban is erő tel je sen az egy ház el -
len be szél tek, és a temp lom ba já ró -
kat ne ga tív pél da ként ál lí tot ta a – ko -
ránt sem vég te len böl cses sé gű – osz -
tály fő nök a töb bi ek elé, akik meg -
szep pen ve vi hog tak raj tunk.

– Ho va járt kö zép is ko lá ba?
– Az oros há zi Tán csics Mi hály

Gim ná zi um fa lai közt foly tat ta az Úr
Jé zus az el hí vá so mat, csak ne kem er -
ről na gyon so ká ig fo gal mam sem volt.
Ki lenc éve sen él tem át a fa lunk ban az
1956-os for ra dal mat, és csa lá di okok
mi att köz vet le nül át él tem le ve ré sé nek
bru ta li tá sát is. Nagy ma mám édes -
test vé rét, Hor váth La jost a pu faj ká sok
agyon ver ték 1957 feb ru ár já ban…

Négy év vel ké sőbb a szü le i met és
nagy szü le i met – so kak kal együtt – a
ká dá ri dik ta tú ra go rom ba mó don

be erő sza kol ta a té esz be, el vé ve tő lük
a két ke zi mun ká val szer zett tu laj do -
nu kat, föl det, lo va kat. Tud tam, hogy
en nek a rend szer nek nem le szek a
tag ja. Érett sé gi után egye te men nem
volt he lyem, egy sze rű en azért, mert
nem is tud tam a he lye met.

– De az tán be ke rült a teo ló gi á ra…
Kik re em lék szik szí ve sen?

– Ele in te csak „lel ki disszi dá lás ra”
ké szül tem a teo ló gi ai évek alatt, de az
1966-ban el kez dett ta nul má nya im
köz ben cso dá la tos lel ki ha tá sok ér -
tek. Olyan igei biz ta tást kap tam,
mint a Jn 6,68: „Uram, ki hez men nék?
Örök élet be szé de van ná lad.” Még
nem ér tet tem, mi ről van szó, csak azt
tud tam, nincs más utam. 

Min den ne héz ség el le né re sze re -
tet tel em lé ke zem vissza egy ko ri ta -
ná ra im ra, köz tük is dr. Prőh le Ká roly -
ra, dr. Nagy Gyu lá ra, de a töb bi ek -
re is. Kü lö nö sen nagy ha tás sal volt
rám dr. Ke ken And rás lel kész, a re for -
má tus dr. Gyök össy End re, il let ve
Far kas Jó zsef. Ma gán ta nít vá nya vol -
tam dr. Bod rog Mik lós lel kész nek is,
aki a jun gi lé lek tan álom elem zé sé be
ve ze tett be.

– Az tán el ér ke zett a fel szen te lés
nap ja. If jú se géd lel kész ként hol kezd -
te a pá lyá ját?

– 1971. jú li us 4-én szen telt lel késszé
ne gyed ma gam mal D. Kál dy Zol tán
püs pök Csa ba csű dön. Ezt ré szem ről
ha tal mas lel ki küz de lem előz te meg.
Rám tört a mél tat lan ság bé ní tó ér zé -
se. A fel szen te lés előt ti éj sza ka nem
tud tam alud ni, és ak kor tör tént va -
la mi meg ma gya ráz ha tat lan. Éj jel há -
rom óra le he tett, ke zem be vet tem az
Út mu ta tót. És az nap ra ez az ige állt
ott ki na gyí tott, fé nyes be tűk kel: „Az
Úr egy éj jel lá to más ban ezt mond ta
Pál nak: »Ne félj, ha nem szólj, és ne
hall gass.«” (Ap Csel 18,9) 

Fel szen te lé sem után bol dog más -
fél esz ten dő kö vet ke zett Sze ge den,
majd fél éves ösz tön dí jat kap tam az
NDK-ba – fi a ta lab bak ked vé ért: Né -
met De mok ra ti kus Köz tár sa ság –,
Eise nach ba, hogy ta nul jak meg né -
me tül. Ha za tér tem után le tet tem az
ál la mi nyelv vizs gát. 

Bu da pes ten a pest er zsé be ti evan -
gé li kus gyü le ke zet fo ga dott be nagy
sze re tet tel. Kü lö nö sen Ben ce Ist ván
kán tor nak kö szön he tek so kat. Egy -

esz ten dei szol gá la tom alatt so kak kal
ben ső sé ges lel ki kap cso lat ba ke rül -
tem, egy sze rű en bol dog vol tam, hogy
fá ra doz ha tok az „Úr sző lő jé ben”. 

Mo no ron utód ja let tem a tu dós dr.
Mun tag An dor pro fesszor úr nak,
aki ak kor ke rült be a teo ló gia ószö -
vet sé gi tan szé ké re. Sok-sok éj je li be -
szél ge tés ma radt meg ked ves em lék -
ként, ahogy lel ke sen ma gya rá zott
Lu ther teo ló gi á já ról…

– Hol kezd te az ön ál ló szol gá la tát,
és mer re ve ze tett to vább az út ja?

– El ső ön ál ló he lyem Ceg léd volt.
A gyü le ke ze ti mun ka itt is örö met je -
len tett, bár sok szor szen ved tem lel ki -
leg a tö mény hi tet len ség től. Egy szer
ér de mes len ne eze ket az éve ket is fel -
dol goz ni, hi szen egy fon tos fe je ze te az
éle tem nek. Ott szü let tek a gyer me ke -
im… Ami kor 1983-ban a sze ge di gyü -
le ke zet vissza hí vott a meg üre se dett
lel ké szi ál lás ba – dr. Cser há ti Sán dor
új szö vet sé gi pro fesszor lett –, te le
temp lom bú csúz ta tott Ceg lé den… 

A hű sé ges előd után Sze ge den
könnyű volt szor gal mas lá to ga tás sal
meg nö vel ni a temp lom ba já rók lét -
szá mát. Ki nőt tük a gyü le ke ze ti ter -
met, ter jesz ked tünk, el ké szült az if -
jú sá gi élet szá má ra a pin ce. 

A csa lád lá to ga tá sok tö me ge mel -
lett ren ge teg lel ki gon do zot tam volt.
És va la ho gyan hí re ment a te vé -
keny sé gem nek… Meg ke re sett Bá lint
B. And rás író az zal, hogy egy hé tig
sze ret né fi gyel ni a mun ká mat. A ta -
pasz ta la ta it az tán meg is ír ta a Sza -
ba du lás a fé le lem től cí mű – a Ma -
gyar or szág fel fe de zé se so ro zat ban
meg je lent – val lás szo cio ló gi ai kö tet -
ben; Sem ma gas ság, sem mély ség el
nem sza kít hat a fe je zet cí me. 

Az tán kö vet ke zett a – már ré gen
ér le lő dő – ma gán éle ti nagy tö rés. En -
nek a küz de lem nek az iszo nya tát
fel idéz ni is rossz, en nél fon to sabb,
ho gyan gon doz ta az Úr Jé zus az ő
nyo mo rult szol gá ját. 

1988 nya ra. Egy né met or szá gi nya -
ra ló, aho vá D. dr. Har ma ti Bé la püs -
pök kül dött: gon dol jam át az éle te met.
Az üdü lő kö rü li er dő ben töp reng tem
egy egész dél után, és ki mond tam az
íté le tet ön ma gam fe lett: nem va gyok
mél tó a lel ké szi szol gá lat ra! 

Ami kor vissza men tem az épü let be,
az in téz mény ve ze tő je hí va tott, és

kér te, hogy va sár nap tart sam meg az
is ten tisz te let ige hir de té sét. Húsz éve
nem for dult elő, hogy csak egyet len -
egy lel kész van az egész üdü lő ben, és
az is kül föl di! Nem volt olyan, hogy au -
gusz tus ban ne le gyen né met anya nyel -
vű lel ki pász tor az in téz mény ben… 

Döb ben ten ér tet tem meg a meny-
nyei jel zést: igaz, nem vagy mél tó, de
vé gezd a szol gá la tot. Át él het tem a
bűn bo csá nat to tá lis re a li tá sát.

– Az tán Oros há zá ra ka nya ro dott
az út ja.

– Sze ged ről Bé kés csa bán ke resz tül
ke rül tem Oros há zá ra 1993. no vem ber
28-án. Nem én akar tam, az ot ta ni lel -
ké szek ke res tek meg. Fe gyel mi ügy
mi att da rázs fé szek volt a kö zös ség. 

1995-ben az egy ház me gye gyü le ke -
ze tei meg vá lasz tot tak es pe res nek. Új -
ra csak meg ren dí tett az az ér zés, hogy
nem va gyok mél tó. S ek kor ke rült elém
a szent ige: „Nem ti vá lasz tot ta tok en -
gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ti te ket…”

De cem ber ben el ér ke zett az ik ta tás
nap ja. Na gyon kí ván csi vol tam, va jon
mi lyen igét vá laszt a püs pök. És döb -
be net tel hall gat tam mély hang ját,
aho gyan be je len ti: „Nem ti vá lasz tot -
ta tok en gem…”, és idéz te a gyü mölcs -
ter més kö te le zett sé gét is. 

Pe reg tek az oros há zi évek. A csa -
lá dunk min den tag ja na gyon szí ve sen
lá to ga tott ide, min dig jól érez te ma -
gát. Saj ná lom, hogy az uno ká ink nak
már nem lesz ilyen él mény a vá ros.

– Sok szép re em lé ke zett…
– Pe dig nem is mond tam el min -

dent… Na gyon ked ves em lé kem ma -
rad az is, hogy ki bő vít het tük az is ko -
lát. Fon tos nak tar tom az Oros há zi Ha -
rang szó cí mű gyü le ke ze ti új sá got, a ti -
zen ki len ce dik év fo lya má nál tar tunk. 

– A szép em lé kek mel lett van nak-e
sö tét ár nyak?

– A tár sa dal mi te me té sek mi att so -
kat bán kód tam, mert na gyon nagy baj,
hogy so kan el kár hoz nak. Ez a szel le mi
sö tét ség sok bá na tot oko zott ne kem. 

Még is, itt a vé gén, az el kö szö nés al -
kal má val meg ma ra dok hű ség gel a
leg na gyobb teo ló gi ai, hit be li él mé -
nyem mel lett: a bűn bo csá nat, a meg -
vál tás éle tem egyik leg na gyobb él mé -
nye, sőt ta lán a leg fon to sabb. Ezért új -
ra és új ra a ke reszt re te kin tek, Is ten
Bá rá nyá ra, ar ra a Meg vál tó ra, aki el -
tép te az adós le ve let.

Egy cso dá la tos do log ról sze ret nék
még be szél ni. 2012. áp ri lis 26-án ha za -
fe lé tar tot tam a gyü le ke ze ti te rem ből.
A köz le ke dé si lám pa ép pen ak kor vál -
tott zöld re, ami kor a ka punk hoz ér tem.
A zeb rán so kan jöt tek át, gya log, ke rék -
pár ral. Egy édes anya és pöt töm kis lá -
nya lát ha tó an egy más sal be szél ge tett,
de hogy mit, azt nem hall hat tam. Csak
ami kor be csuk tam a fa ka put, hal lot tam
a kis lány csen gő hang ját: „Kö vess en -
gem!” Egé szen biz tos, hogy anya és
gyer me ke kö zött folyt va la mi pár be -
széd, de ne kem ak kor a gyer me ki han -
gon mint ha az Úr Jé zus mond ta vol na:
„Kö vess en gem!” Nyug dí ja san is. 

Kö szö nöm azo kat, akik sze re tet tel
for dul tak fe lém, és kö szö nöm Is ten -
nek azo kat is, akik – tud va vagy sem
– vé sői vagy fű ré szei vol tak az éle tem -
nek. Hi szem, hogy akik Is tent sze re -
tik, azok nak min den a ja vuk ra van. És
kö szö nöm, hogy fe le sé gem mun ka -
társ ként is min den ben tá mo ga tott,
hogy meg har col has sam a hit ne mes
har cát. Az oros há zi gyü le ke ze tért él -
tünk mind a ket ten ti zen nyolc és fél
éven ke resz tül. Még is az utol só sza -
vam: „Uram, ir gal mazz! Krisz tus, ke -
gyel mezz!”

Ha új ra kezd het ném, re mé lem, az Úr
Jé zus Krisz tus most is el hív na az ő szol -
gá la tá ra. De tu dom, az út a mennyei
ott ho nunk fe lé ve zet. Jó, hogy Jé zus he -
lyet ké szí tett ott min den ki nek.

g FEny vE si Fé lix La jos

Megtartópélda
Be szél ge tés Ri bár Já nos nyu ga lom ba vo nult es pe res sel

Az ak tív lel ké szi szol gá lat be fe je zé -
sét leg több eset ben a kel le met len köl -
töz kö dés kí sé ri, mint ár nyék a fényt.
Alig ha nem hosszú órá kat tölt het -
nénk el még egy ke vés bé be szé des
tár sa ság ban is a köl töz kö dé si stressz
ki tár gya lá sá val, bosszú sá ga i val. El tört
kris tály vá zák, el ve szett fon tos do ku -
men tu mok… Va la mi meg re pedt,
meg sé rült, be hor padt… 

A se lej te zés től in ge rült kér dés sé
for má ló dik az em ber lel ké ben: ho -
gyan si ke rült ennyi fe les le ges, hi á ba -
va ló, ér tel met len hol mit fel hal moz -
ni, amely re most már nincs szük ség?
És va jon volt-e va la ha? Szin te fo hász -
ként for má ló dik a lel künk ben: „Is te -
nünk, óvj meg min ket a köl töz kö dés
sö tét ret te ne té től, ne kell jen még
egy szer pa kol ni, se lej tez ni!” Kü lö nö -
sen, ha fogy tán a fi zi kai erő. Te gyék
ezt majd az utó dok! 

De amíg nem va gyunk ké szen,
egy kis pi he nés után foly tat ni kell a
ke ser ves küz del met a múlt hor da lé -
ká val. Eköz ben ke rült elém egy fur -
csa, sár ga pa pír, ki esett az egyik ré -
gen ol va sott köny vem ből, ame lyet
ép pen por ta la ní tot tam. Már ren ge -
teg pa pír – ap róbb-na gyobb la pok,
fec nik – fe küdt a föl dön: fe les le ges -
sé vált fel jegy zé sek, ak tu a li tá su kat

vesz tett szám lák, ol vas má nyok össze -
fog la lói, ki vo na tai, könyv jel zők,
messzi ről jött ké pes la pok, le ve lek.
Min den egyes cet li ről kéz be vé ve
dön te tett el, hogy a fe ke te zsák ba és
majd a tűz be ke rül-e, vagy van még
va la mi ren del te té se, ne tán mint em -
lék ke rül a köl töz kö dé si do boz ba. 

A fur csa, sár ga pa pír da ra bot kis hí -
ján reflex sze rű en küld tem a fe ke te zsák
fe lé, de va la mi ért kö ze lebb ről szem -
ügy re vet tem. Se cí me, se lát ha tó vé -
ge nem volt a na gyon el hal vá nyult, ré -
gi író gép pel és in di gón ke resz tül ütött
szö veg nek. Még sem eresz tet te el a fi -
gyel me met a meg sár gult pa pír, amely -
nek szé lei tö re de zet tek vol tak, ahogy
az idős em ber arc vo ná sa it is meg tö ri az
év ti ze dek nyo masz tó sú lya. 

A ki do bás ra ítélt pa pír da rab szö -
ve ge le nyű gö zött az ak tu a li tá sá val.
Ne he zen ki le he tett ven ni, hogy az
írás idé ző jel lel kez dő dik, és már az el -
ső pár szó ol va sá sa után vi lá gos volt,
hogy ez egy cso dá la to san bölcs, Lé -
lek től ih le tett, lé lek hez szó ló imád -
ság. S ne künk szól, akik át lép tük
im má ron az ak tív szol gá lat „de mar -
ká ci ós vo na lát”, és kö vet ke zik a le ta -

gad ha tat la nul utol só fel vo nás az éle -
tünk ben. Hir te len nagy ál dást érez -
tem az imád ság ra gyo gó szö ve gén ke -
resz tül. 

A sár ga pa pír da rab üze ne tét most
pe dig köz re adom az zal, hogy há -
rom fé le em ber van: az egyik, aki nek
már ak tu á lis ez az imád ság, a má sik,
aki nek majd ak tu á lis lesz. Ki a har -
ma dik? Aki eset leg még sem ér he ti
meg az utób bit… Bölcs ba rá tom
mond ta egy szer egy if jú sá gá val het -
ven ke dő fi a tal nak: „Ba rá tom, én már
vol tam annyi idős, mint te, de az kér -
dés, hogy te le szel-e annyi idős, mint
én. Jól gon dold meg!” 

Íme, a köl töz kö dés előt ti se lej te zés
köz ben vá rat la nul meg lelt szö veg:

„Uram, vi gyázz re ám, hogy öreg sé -
gem ben is sze ret he tő le gyek. Fé kezd
meg túl buz gó sá go mat, amellyel azt
kép ze lem, hogy ne kem min dig mon -
da nom kell va la mit. Sza ba díts meg
at tól a jó szán dé kú se gí te ni aka rás -
tól, amellyel min dig én aka rom el ren -
dez ni má sok ren de zet len ügye it. Ne
ve gyem zo kon, ha az em be rek be avat -
ko zás nak ne ve zik az én se gí te ni aka -
rá so mat. 

Ta níts meg ar ra, hogy okos le gyek,
de ne okos ko dó. Le gyek min dig ké szen
a szol gá lat ra, de a mel lő zést is el tud -
jam fo gad ni. Sok min den szel le mi ér -
té ket fel hal moz tam hosszú éle tem -
ben, és na gyon saj ná lom, hogy ezt
nem tu dom má sok nak to vább ad ni. Be -
le tö rő döm eb be, Uram, de ugye meg -
ér ted azt a ké ré se met, hogy leg alább né -
hány ba rá tom ma rad jon mel let tem
ezek ben az utol só évek ben? 

Ta níts meg ar ra, hogy tud jak hall -
gat ni a be teg sé ge im ről és a ne héz sé -
ge im ről. Ezek év ről év re nö ve ked -
nek, és ve lük együtt nő ben nem a haj -
lan dó ság is, hogy min dig ezek ről be -
szél jek. Nem me rem azt a nagy ke -
gyel mi aján dé kot el kér ni Tő led, hogy
őszin te együtt ér zés sel tud jam hall gat -
ni má sok nak a be teg sé ge ik ről szó ló fo -
lya ma tos pa nasz ko dá sát. De leg -
alább ar ra adj erőt, hogy tü re lem mel
vé gig hall gas sam őket. 

Azt sem me rem kér ni, hogy hal vá -
nyo dó em lé ke ző te het sé ge met erő sítsd
vissza olyan ná, ami lyen ré geb ben
volt. In kább azt ké rem, hogy adj ne -
kem több sze rény sé get és ke ve sebb ma -
ga biz tos sá got, ami kor elő for dul, hogy

má sok ugyan ar ra az ese mény re más -
ként em lé kez nek, mint én. Aján dé kozz
meg az zal a cso dá la tos böl cses ség gel,
amely be lát tat ja ve lem, hogy én is té -
ved he tek. 

Ta níts meg ar ra, hogy elő íté le tek -
től és irigy ség től men te sen fel tud jam
fe dez ni az utá nam kö vet ke ző nem ze -
dé kek iga zát, és aján dé kozd ne kem
azt a de rűs sza bad sá got, hogy sok jót
tud jak mon da ni a fi a ta lok ról. 

Tölts be úgy sze re te ted del, hogy
vén sé gem ben is szí ve sen szó ba áll ja -
nak ve lem az em be rek. Tu dom, hogy
nem va gyok szent, de azt is tu dom,
hogy az öreg em ber örö kös zsör tö lő dé -
se az ör dög mun ká já nak az egyik
csúcs tel je sít mé nye…”

Ez áll a sár ga, tö re de zett szé lű, ko -
pott pa pí ron, amely ép pen most, a
köl töz kö dé si stressz kel lős kö ze pén
esett a lá bam elé. Nem tu dom, ki től
szár ma zik, nem tu dom, mi kor gé pel -
tem le, és mi ért tet tem el, de most itt
van előt tem az ide ig le nes asz ta lo mon,
és íz lel ge tem min den böl cses sé gét. 

Kö szö nöm Is ten nek, hogy min dig
ta nít, int, fi gyel mez tet, irá nyít, fel -
emel, azt te szi, ami re ép pen szük sé -
günk van, és hogy alá za tos bá tor ság -
gal néz he tek a gol go tai ke reszt re! 

g Ri bár Já nos

Aköltözködésáldásai

A búcsú-istentiszteleten…
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„Nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve -
vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen -
tek nek és há za né pe Is ten nek.” (Ef 2,19)

Szent há rom ság ün ne pe után a 7.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és heti
igé i ben a hit aján dé ká val az Úr is ten
örök élet re hív ja min den te remt mé nyét, hogy há za né pé vé, gyer me ké vé le -
gyen. Aty ja hű sé gé nek ta nú ja a vi lág ban Jé zus, és a ma ga tes té ben egye síti
kö ve tő it, s lel ki táp lá lé kot kí nál e za rán dok úton az úr va cso ra szent sé gé ben.
„Íz lel jé tek meg, és lás sá tok, hogy jó az Úr: bol dog az az em ber, aki ben ne
bí zik.” (Zsolt 34,9; LK) És: „Ör ven dez ze tek az Is ten nek vi gas ság nak sza vá -
val!” (GyLK 708) Jé zus hús vét előtt sa ját ke zű leg így ven dé gel te meg az őt
kö ve tő nagy so ka sá got: „…vet te a ke nye re ket, há lát adott, és ki osz tot ta az
ott ülők nek; ugyan úgy osz tott a ha lak ból is, amennyit kí ván tak.” Ta nít vá nya -
i nak csak a ma ra dé kot kel lett össze szed ni ük. Ám Jé zus nem ke nyér ki rály,
és ami kor „…ész re vet te, hogy… el akar ják ra gad ni, hogy ki rállyá te gyék, vissza -
vo nult is mét a hegy re egy ma gá ban.” (Jn 6,11.15) Az el ső ke resz tyé nek „ki tar -
tó an részt vet tek az apos to li ta ní tás ban, a kö zös ség ben, a ke nyér meg tö ré -
sé ben és az imád ko zás ban. …és ami kor há zan ként meg tör ték a ke nye ret, öröm -
mel és tisz ta szív vel ré sze sül tek az étel ben…” (Ap Csel 2,42.46) Ezé ki ás ki -
rály meg tisz tít tat ta a temp lo mot, hely re ál lít tat ta az is ten tisz te le tet, és meg -
hir det te a pás kát; „az után le vág ták a pás ka bá rányt… Az után meg tar tot ták…
a ko vász ta lan ke nye rek ün ne pét…” (2Krón 30,15.21) Is ten mind ez ide ig min -
den em bert hív a nagy va cso rá ra – „Jöj je tek a me nyeg ző re!” –, mi vel az elő -
ször „meg hí vot tak nem vol tak rá mél tók… Mert so kan van nak az el hí vot tak,
de ke ve sen a vá lasz tot tak.” (Mt 22,4.8.14) A rész vé tel egyet len fel té te le a hit
és meg té rés ál tal el nyer he tő me nyeg zői ru ha. Is ten bol dog jö ven dőt ígért né -
pé nek: „Mert… a sző lő meg ad ja gyü möl csét, a föld meg ad ja ter mé sét, az ég
meg ad ja har ma tát… én meg se gít lek ben ne te ket, és ál dot tak lesz tek.” (Zak
8,12–13) Az úr va cso rá ban ket tős kö zös ség ré sze se i vé vál nak Is ten gyer me -
kei: „Az ál dás po ha ra, ame lyet meg ál dunk, nem a Krisz tus vé ré vel va ló kö -
zös sé günk-e? A ke nyér, ame lyet meg tö rünk, nem a Krisz tus tes té vel va ló kö -
zös sé günk-e? (De!) Mert egy a ke nyér, egy test va gyunk mind annyi an, akik
az egy ke nyér ből ré sze se dünk.” (1Kor 10,16–17) „A ke nyér és bor szent sé -
gé ben a Krisz tus sal és min den szen tek kel va ló kö zös ség s egy test té le vés
bi zo nyos je gyét vesszük; ez az iga zi egy ség, s az úr va cso ra szent sé gé nek
va ló di ér tel me” – ír ja Lu ther. Az Úr Jé zus utol só pás ka va cso rá ját azon nal
kö vet te az el ső úr va cso ra a kö vet ke ző sza vai sze rint: „Ez az én tes tem, amely
ti é ret te tek ada tik: ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re… E po hár az új szö -
vet ség az én vé rem ál tal, amely ti é ret te tek on ta tik ki.” (Lk 22,19–20) A Bá -
rány mennyei me nyeg ző jén min den ch ris ti a nus részt vesz fé nyes, tisz ta
gyolcs ba, üdv be öl tö zöt ten. „Bol do gok, akik hi va ta lo sak a Bá rány me nyeg -
ző jé nek va cso rá já ra!” (Jel 19,9) Ezért: „Az Úr szent Bá rá nyá ra / Te szem le
bű nö met, // Sze ret nék lak ni ná la…”! (EÉ 427,1.4) 

g Ga rai And rás

HEtIÚtrAvALÓ

Van nak olyan nap jai, mi kor úgy ér zi,
hogy olyan erő fe szí tés sel dol go zik,
aho gyan csak tud, de ez még sem ve -
zet sem mi ered mény re – ha egy ál ta -
lán ve zet va la mi re is? Azt hi szem,
mind annyi unk nak van nak ilyen nap -
jai. Oly kor – leg na gyobb erő fe szí té se -
ink és leg jobb szán dé -
kunk el le né re – mun -
kánk nak ke vés gyü -
möl cse van. 

Az ered mé nyes ség
hi á nya né ha an nak tu -
laj do nít ha tó, hogy el -
ma radt a „fű rész meg -
éle zé se”. 

Fi gyel je csak a kö -
vet ke ző be szél ge tést: 

– Mit csi nál, La jos?
– Fű ré sze lem eze ket

a fa táb lá kat. Elég sok a
mun kám.

– Hmm… La jos!
Bár eb ből a szög ből
nem ál lít ha tom biz -
to san, úgy tű nik, meg
ké ne élez nie a fű ré -
szét.

– Olyan sze me van,
mint a sas nak, fő nök.
Ke nő kést is lát tam
már en nél éle sebbet… 

– Mond ja csak, La -
jos, ha meg nem sér -
tem, akkor mi ért nem
éle zi meg a fű ré szét? 

– Fő nök, nem tu -
dom. Túl sok táb lát kell el fű ré szel nem. 

Ke rült már va la ha ilyen hely zet -
be? Ab ra ham Lin coln ame ri kai el -
nök egy szer azt mond ta: „Ha nyolc
órám len ne ar ra, hogy fel da ra bol jak
egy fát, ha tot a fej szém éle zé sé re for -
dí ta nék.” 

Ez a gon do lat vissz hang zik a Bib -
lia Ószö vet sé gé ben: „Ha ki csor bul a
vas, és nem kö szö rü lik ki, ak kor több

erőt kell ki fej te ni. A he lye sen al kal ma -
zott böl cses ség a hasz nos!” (Préd 10,10) 

A ke mény mun ka, az el tö kélt
szán dék és az ener gia csak ennyit tud
el vé gez ni. Né ha a mun kás nak ar ra
van leg in kább szük sé ge, hogy meg -
élez ze a fű részt. De ho gyan is te het -

nénk ezt, ha a sok mun kát rö vid idő
alatt kell el vé gez nünk? Jár ha tunk
spe ci á lis tré ning re, kap ha tunk ki -
egé szí tő kép zést, vagy hasz nos sze -
mi ná ri u mo kat és kon fe ren ci á kat lá -
to gat ha tunk. Ám van itt né hány ke -
vés bé idő igé nyes ja vas lat a Bib li á ból: 

Pi hen jünk ele get! Né ha a ha tár idők
szo rí tá sá ban kény szert ér zünk ar ra,
hogy to vább dol goz zunk, és fel ál doz -

zuk az al vást. Ide ig-órá ig ez mű -
köd het, de vé gül az oly szük sé ges pi -
he nés hi á nya ál do za to kat kö ve tel.
„Hi á ba kel tek ko rán és fe küsz tök ké -
sőn: fá rad ság gal szer zett ke nye ret
esz tek. De akit az Úr sze ret, an nak ál -
má ban is ad ele get.” (Zsolt 127,2) 

Szen tel jük a mun -
kát Is ten nek! Mi lyen
mo ti vá ci ók haj ta nak
min ket, ami kor dol -
go zunk: szak mai elő re -
ha la dás, több pénz,
ön ki tel je sí tés? Bölcs
do log len ne Is ten nek
szen tel ni a mun kán -
kat és tisz te le tet ad ni
ne ki ab ban, amit csi ná -
lunk. „Bízd az Úr ra
dol ga i dat, ak kor tel je -
sül nek szán dé ka id.”
(Péld 16,3) 

Bíz zuk rá az irá nyí -
tást! Né ha túl komp lex
a mun kánk, és sok vá -
lasz tá si le he tő ség gel
szem be sü lünk. Me lyik
a leg jobb, leg ha té ko -
nyabb, leg ke vés bé idő -
igé nyes irány? Le het,
hogy mi nem tud juk,
de a Bib lia azt mond ja,
az Úr tud ja. „Az em -
ber nek az ér tel me ter -
ve li ki út ját, de az Úr
irá nyít ja já rá sát.” (Péld
16,9) 

Imád koz zunk böl cses sé gért! A tu dás
és a kész sé gek jó dol gok, de leg gyak -
rab ban még jobb az a böl cses ség,
amellyel foly tat juk mun kán kat. „Ha
pe dig va la ki nek nin csen böl cses sé ge,
kér jen böl cses sé get Is ten től, aki kész -
sé ge sen és szem re há nyás nél kül ad
min den ki nek, és meg is kap ja.” (Jak 1,5) 

g Ro bErt J. Ta masy 
For rás: Mon day Man na

Fontos,hogyidőnként
„megélezzükafűrészt”

Áll tak a ka pu ban… Az utol só au tó is
ki gör dült az ut cá ból, s el nyel te az út -
ka nya ru lat. Még egyet-ket tőt in te get -
tek, majd be tet ték ma guk mö gött a ka -
put. Ki ürült a ház, oda bent már a
csend vet te át a ha tal mat. 

Egy más hoz sem szól va kezd tek el
pa ko lász ni – már amit a gye re kek
ma guk után hagy tak. Hát, ezt is
csak úgy, meg szo kás ból… Mert be csü -
le tük re le gyen mond va, egy más sal ve -
te ked ve mo so gat tak, tö röl ték le az asz -
talt, tet ték el az edé nye ket. Moz dul -
ni sem le he tett tő lük a kony há ban. 

Szép volt ez a nap. Dél előtt a temp -
lom ban ad tak há lát Is ten nek az
együtt töl tött éle tért-éve kért, és kér ték
ál dá sát az el jö ven dő re. Itt hon volt
min den ki: a há rom lány és a két fiú,
meg a me nye ik és a ve je ik. No meg az
uno kák; bi za már né ha be le za va -
rod nak, el-el té vesz tik időn ként a sok
ne vet. Alig fér tek a ház ban, a szom -
szé dok tól is köl csön kel lett kér ni asz -
talt meg szé ke ket. De azért min den -
ki jól el rá zó dott, a gye re kek úgy is egy
idő után in kább a kert ben sza lad gál -
tak, a pa tak meg a dió fa mág nes ként
von zot ta őket. 

A hús le vest, mint min dig, most is
anya kel lett főz ze. Sen ki nem tud ja
olyan jól, mint édes anya – di csér ték kó -
rus ban a gye re ke ik. A töb bi fo gás ba
már be száll tak ők is, ki-ki hoz zá ad ta
a sa ját tu dá sát. A pin cé ből is elő ke rül -
tek az er re a nap ra tar to ga tott bo rok,
ün nep hez ün ne pi bor il lik. Kü lön ben
is, rö vid az élet ah hoz, hogy rossz bo -
ro kat igyunk – idéz ték a szó lást. 

Majd el csen de sül ve s tán kis sé el is
ne he zül ve egy mást hall gat ták. Ré gi
em lé kek ke rül tek elő, mint gye rek já -
té kok a pad lás pók há lós lá dá já ból. S
folyt a szó, a jó ízű ne ve tés – örül tek
az élet nek, egy más nak és a meg tar -
tó mennyei Atyá nak.

A ház ba las san a csend mel lé be -
kú szott az al ko nyat is. Anya be le süp -
pedt ked venc ka ros szé ké be, ke zé ben
a Bib li á val, or rá ra csú szott szem üveg -
gel el bó bis kolt. Ő meg fog ta a po ha -
rat meg a pa lac kot, s ki bal la gott a
dió fa alá, ked venc he lyé re. 

A dió fa alatt föld be ásott akác rönk
asz tal s két pad vár ta már. Ahol
más kor olyan jó kat le he tett be szél get -
ni má sok kal, ott most egye dül ma radt
a gon do la ta i val, em lé ke i vel. Töl tött a
hű vös ro zé ból, s néz te, hogy kú szik föl
las san a po hár fa lán a bu bo rék. 

…Egy fi a tal lány kö ze le dett las sú,
pu ha lép tek kel a ker ten át. Csak jött
és mo soly gott. Bar na ha ja ide-oda lib -
bent a szel lő ben. 

A mai na pig benne van az a sem mi
más hoz nem ha son lít ha tó ér zés, ami -
kor nem tud az em ber más ra gon dol -
ni, nem lé te zik sen ki más, csak ő. És ha
tá vol van a má sik, egy re csak azon jár
az esze, mi kor ta lál koz hat ná nak új ra.
S ami kor hosszas el szá nás után vég re
meg fog ta a ke zét… Vagy az el ső csók,
amely nek nap já ra, he lyé re a mai na -
pig em lék szik ő, a ked ves. Mert ne ki ő
volt az el ső, min den ben az el ső, hi he -
tet len, mi cso da aján dék.

S ami kor mély sé gé ben él te át,
mek ko ra aján dék a társ a baj ban.

Alat to mos be teg ség ül tet te el ben -
nük a fé lel met. De ott volt ő, a társ -
sá lett egy ko ri bar na lány, aki hez jó
volt oda búj ni, és el sír ni a fé lel me -
ket, a mar can go ló gör csö ket. Fel tár -
ni ne ki min dent on nan, a mély ből,
tud va, hogy ő so ha nem fog ki ne vet -
ni, ná la min dig lesz bő ség gel meg -
ér tés. „Sem egész sé gé ben, sem be teg -
sé gé ben el nem ha gyom” – vissz -
hang zott a fü lé ben. Se gí tett a talp -
ra ál lás ban. 

S ami kor jöt tek a gye re kek, egyik a
má sik után. Az el ső négy, majd az „es -
ti csil lag”, az ötö dik, né mi ké sés sel és
meg le pe tés sel. Az el ső ta lál ko zá sok,
az el ső lé pé sek, az el ső sza vak, az el -
ső is ko lai él mé nyek, a ját szó té ri sé ták,
majd az el ső sze rel mek… Kéz a kéz -
ben él ték át együtt mind ket ten eze ket
a je len tős pil la na to kat. S ké sőbb
meg ta nul ni el en ged ni a ke zü ket –
nem volt könnyű. 

Gyö nyö rű sé ges volt ve le és Is ten -
nel. Mert ez volt a leg szebb. Tud ni
azt, hogy nem va gyunk egye dül. A
má sok nak gyak ran idé zett ige va ló -
sá ga a Pré di ká tor tól: „A hár mas
fo nál nem sza kad el egy ha mar.” –
Va jon ad tam-e ne ki annyit, ameny-
nyit kap tam tő le?

A kert ben már az éj sza ka volt az
úr. Las san föl állt, te kin te tét a csil la -
gok kal bo rí tott ég re emel te. Nem volt
hoz zá ha son ló bol dog és gaz dag em -
ber még egy a föld ke re kén!

(Fe le sé gem nek, aján dé kom nak
sze re tet tel…)

g Lup ták György

Gazdagság

ál lás pá lyá zat
A Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség no vem ber 1-jé től egy ház -
fi, ad mi niszt rá tor mun ka kör be új mun ka tár sat ke res. A pá lyá zat rész le -
tes anya ga a gyü le ke zet hon lap já ról le tölt he tő (hegy vi dek.lu the ran.hu). Az
ön élet raj zos je lent ke zé sek be adá sá nak ha tár ide je: szep tem ber 10. To váb -
bi fel vi lá go sí tás mun ka na po kon 9–12 óra kö zött az 1/224-0640 te le fon -
szá mon kér he tő.

pót fel vé tel a Bap tis ta teo ló gi ai aka dé mi á ra
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 2012/2013-as 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 há rom 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). A kép zés re 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 sza kon be lül vá laszt ha tó kép -
zé si irány: if jú sá gi ze ne (gos pel). A kép zés ide je 6 fél év.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2012. au gusz tus 15.
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 (1068 Bu da pest, Ben czúr u.
31.; tel.: 1/342-7534/118 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
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyErmEkoldal

Ma gyar or szág leg gya ko ribb si rály fa -
ja. Ter mé sze tes ta va kon és ha las ta va -
kon he lyen ként nagy te le pei van nak.
A sze ge di Fe hér-tó Ko rom-szi ge té re
pél dá ul 1964-ben há rom–há rom ezer-
öt száz pár köl tö zött, fész ke ik 60-70
cen ti mé ter re vol tak egy más tól. 

Ko ráb ban több ször is jár tam a
Fe hér-tó nál, és lát tam a Ko rom-szi -
get fe lett ri ká csol va ke rin gő ren ge teg
ma da rat. Ha bar na hé ja vagy fé szek -
rab ló dol má nyos var jú kö ze le dett, va -
la mennyi si rály azon nal ne ki tá madt,
és el űz ték a te lep kör nyé ké ről.

A nagy tö meg biz ton sá got je lent, ezt
más ma dár fa jok is ki hasz nál ják. Ott -
jár tam kor böj ti ré cék me len get ték to -
já sa i kat a si rá lyok fész kei kö ze lé ben.
Nyu god tan kot lot tak, mert pon to -
san tud ták, hogy fé szek rab ló nem
me het a kö ze lük be. A sok cso ko lá dé -
bar na fe jű dan ka si rály mel lett fel-fel -
tűn tek a ko rom fe ke te fe jű sze re csen -
si rá lyok, ame lyek szin tén a dan kák vé -
del mé ben ne ve lik fi ó ká i kat.

A dan ka si rá lyok táp lá lé ka rend kí -
vül vál to za tos. Fi ó ká i kat fő leg ro va rok -
kal ete tik, pél dá ul na gyon sok szi polyt
fog nak a ga bo na táb lák fe lett, de ugyan -
így pusz tít ják, ti ze de lik a cse re bo ga ra -
kat is. Fe hér fel hő ként kö ve tik a szán -
tó trak tort, és a rö gök kel ki for dult pa -
jo ro kat kap kod ják fel, de el nye lik a
nap vi lág ra ke rült egér fi ó ká kat is. Sze -
re tik a cse resz nyét, a ha las ta vak le ha -
lá szá sa kor pe dig a vissza ma ra dó ap -
ró sze mét ha la kat ke re sik. Az uta kon
fel sze dik az au tók ál tal el gá zolt ál la to -
kat is. Köz is mert lát vány a té li Du na-
hi dak nál to lu ló si rály se reg, és ott li beg -

nek a be fo lyók fe lett is, ahol a víz min -
dig hoz szá muk ra né hány fa la tot.

A pá rok nád tor zsák kö zött vagy
ga zos szi ge te ken épí tik fész ke i ket.
Áp ri lis ban–má jus ban köl te nek. A
már tol las fi ó kák gyak ran szer te -
mász nak, és a kö zel ben úsz kál nak. 

Sok év vel ez előtt a fo nyó di ha las ta -
va kon lé vő te lep kö ze lé ben gyű rűz tük

a fi a ta lo kat. Ba rá tom csó nak ban ült,
fel he lyez te a gyű rű ket, és fel ír ta az ada -
to kat. Én pe dig a nem ép pen tisz ta víz -
ben úsz kál va ado gat tam ne ki az el fo -
gott, re pül ni még nem tu dó fi a ta lo kat.

Dan ka si rá lya ink ősszel Dél-Eu ró -
pá ba vo nul nak.

g Sch midt Egon
kér dé sek
1. Hány to jás van a dan ka si rá lyok
fész ké ben?
2. Mennyi a kot lá si ide jük?
3. Hány dan ka pár él ha zánk ban?

Dankasirály

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 2–4; 2. 18–24 nap; 3. kö -
rül be lül 12 000.

b Már majd nem két éve ol vas hat -
já tok a NaposoldalonSchmidt
Egon ér de kes írá sa it, ame lyek -
ben ha zánk ál la ta it mu tat ja be a
Mesélnek az állatok ro vat ban.
Most Egon bá csi két köny vét is
fi gyel me tek be aján lom. Ezek -
ben ugyan olyan szí ve sen me sél
a szá má ra oly ked ves élő vi lág ról,
mint az ál ta la tok már is mert
tör té ne tek ben.

Né hány hó nap ja je lent meg a Ta vasz -
tól ta va szig cí mű kö tet. Eb ben a ter -
mé szet já ró or ni to ló gus feb ru ár ele -
jé vel kez dő dő kép ze let be li uta zás ra
hív ja az ol va sót a ma dár nap ló ja se -
gít sé gé vel. A könyv elő sza vá ban ezt
ír ja: „E kö te tem ben ma da rász nap -
lóm ból össze vá lo ga tott él mé nye ket

sze ret nék meg osz ta ni az ol va só val.
Né hány mor zsá nyit az el múlt év ti ze -
dek ből, azok ból a fe lejt he tet len na -
pok ból, órák ból, ame lye ket a ter mé -
szet ezer szí nű, min dig újat kí ná ló ös -
vé nye in tölt het tem. Ha a fe je ze te ket
ol vas va leg alább né hány em ber ben
fel éb red a vágy, hogy ma ga is az ös -
vény re lép jen, s igye kez zen el les ni mi -
nél töb bet azok ból a tit kok ból, me -
lye ket er dő és me ző kí nál szá munk -
ra, ak kor a könyv meg írá sa nem volt
hi á ba va ló.”

A tör té ne tek ér de ke sek és él ve ze -
te sek, Bécsy Lász ló sze met gyö nyör -
köd te tő fo tó i val van nak il luszt rál va. 

A má sik kö tet, A vad lu dak víz re
száll nak a vi zek – tó csák, vi zes ár kok,
ta vak, fo lyók és mo csa rak – ál lat vi -
lá gá nak meg fi gye lé sé re hív. A ti zen -
két fe je zet az esz ten dő ti zen két hó -
nap ja sze rint mu tat ja be a ví zi vi lá -
got. A könyv azon ban – a cí mé vel el -
len tét ben – nem csak ma da rak ról
me sél, ha nem pél dá ul lep kék ről, bé -
kák ról és ví zi sik lók ról is. Dr. Ka lo tás
Zsolt fo tói és Bu dai Ti bor gra fi kái
gaz da gít ják a tör té ne te ket.

Kedv csi ná ló ként áll jon itt egy kis
rész let: „Per sze nem csak a tő kés ré -
ce ilyen ki tű nő szí nész, akad ha son -
ló ké pes sé gű más ál lat cso por tok
kép vi se lői kö zött is. A ví zi sik ló pél -
dá ul, ha a szük ség úgy hoz za, ha lott -
nak tet te ti ma gát. Jó ré gen tör tént,
hogy a Kis-Ba la ton Di ás-szi ge tén
majd nem rá lép tem egy el mé láz va na -
po zó sik ló ra. Az gyor san fel mér het -
te a hely ze tet, és úgy dön tött, ah hoz
már túl kö zel va gyok, hogy me ne kül -
ni pró bál jon. In kább a szí nész mes ter -

ség hez fo lya mo dott. Hir te len el er -
nyedt, még vo nag lott is né há nyat,
szá ját ki tá tot ta, nyel ve ki ló gott, száj -
szög le té ből nyál csur gott az avar ra.
Bár ki azt gon dol hat ta vol na, vé ge

van. Is mer tem ezt a trük köt, lát tam
már más kor is, odébb men tem vagy
tíz lé pés sel, és fi gyel tem. A sik ló
más fél per cig még a ha lot tat ját -
szot ta, az tán be csuk ta a szá ját, fe jét
kis sé fel emel ve fi gyelt, majd gyor san
a fűz bok rok alá csú szott.”

g Bo da Zsu zsa

Sch midt Egon – Bécsy Lász ló: Ta vasz -
tól ta va szig. Új Em ber Ki adó, Bu da -
pest, 2012. Ára: 2500 fo rint. Schmidt
Egon – Ka lo tás Zsolt: A vad lu dak víz -
re száll nak. Új Em ber Ki adó, Bu da -
pest, 2004. Ára: 2500 fo rint. A könyvek
a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu -
szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban
(1054 Bu da pest, De ák tér 4.) is kap -
ha tók.

Erdők,mezők,vízpartok
állataikönyvekben
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Néhányan ar ról be szél get nek, hogy
ki ta lál ko zott éle té ben a leg elő vi -
gyá za to sabb em ber rel. Egy vi lá got
járt uta zó me sé li:

– Én is mer tem egy misszi o ná ri -
ust, aki mi előtt ki kö tött vol na a
kan ni bá lok szi ge tén, a nya ká ba
akasz tott egy táb lát: „Mé reg, meg -
íz lel ni ve szé lyes!”

– Az sem mi – mond ja a má sik. –
Én is mer tem egy fes tőt, aki a temp -
lom to rony szél ka ka sát ara nyoz ta.
Mi u tán kész lett, cé du lát tű zött rá:
„Vi gyá zat, fris sen má zol va!”

* * *

A lel kész meg lá to gat ja az egyik vé -
den cét a bör tön ben.

– Ha ma ro san le te lik az időd, fi am
– mond ja. – Ha ki sza ba dulsz, majd
se gí tek ne ked.

– Én iga zán nagy ra tar tom a tisz -
te le tes urat – mé ri vé gig az el ítélt. –
De alig ha hi szem, hogy se gí te ni
tud, mert nagy gya kor lat és ta pasz -
ta lat kell ám a pán cél szek ré nyek
meg fú rá sá hoz!

* * *

– Az egy ház fi val sze ret nék be szél -
ni, lel kész úr. Én va gyok a nagy ap ja.

– Saj nos ak kor sem tud be szél ni
ve le. Épp fél órá ja ké redz ke dett el
tő lem az zal, hogy az ön te me té sé re
kell a vá ros ba men nie.

* * *

Az év vé gi is ten tisz te le ten sta tisz ti -
kát ol vas a lel kész. So rol ja az el múlt
év ben el hunyt hí ve ket:

– Ko vács Fe renc, Nagy Pé ter, Me -
ző Bé lá né…

A hí vek a fel ol va sás alatt egy re
han go sab ban moz go lód nak. Vég re a
lel kész is kö rül néz, majd tom pa han -
gon meg szó lal:

– Bo csá nat. Té ve dés ből drá ga ha -
lot ta ink ne vei he lyett az egy ház -
fenn tar tói já ru lék kal hát ra lék ban lé -
vők név so rát ol vas tam…

* * *

Egy tu ris ta meg akar ja te kin te ni a
temp lo mot. A lel kész épp pré di kál.
A fér fi hal kan meg kér dez egy hí vőt,
mi köz ben a szó szék re mu tat: 

– Már rég óta itt van?
– A lel ké szünk? Igen, már ti zen -

négy éve.
– No, ak kor meg vár ha tom, most

már csak be fog ja fe jez ni.

* * *

Hit tan órán a Bib li á ból idéz a hit ok -
ta tó:

– „Éhez tem, és en nem ad ta tok,
szom jaz tam, és in nom ad ta tok, jö ve -
vény vol tam, és be fo gad ta tok, me zí -
te len vol tam, és fel ru ház ta tok…” Na,
gye re kek, ki tud ná foly tat ni a sort a
sa ját éle té ből vett pél dák kal?

Ger gő je lent ke zik:
– Kó cos vol tam, és fé sűt ad ta tok…

* * *

– Is ten az em bert min den más te -
remt mény urá vá tet te – mond ja a hit -
ok ta tó. – Az ál lat vi lág nak is az em bert
kell szol gál nia. Ki tud er re pél dát?

– Pél dá ul a tyú kok nak pont ak ko -
ra to jást kell toj ni uk, hogy be le fér jen
a to jás tar tó ba – válaszol Juli.

* * *

– Ha jól fe lelsz egy kér dé sem re,
meg ka pod a ket test föld rajz ból. Hány
csil lag van az égen? – így a tanár.

– 2 316 524 – fe le li a di ák.
– Hát ezt meg hon nan vet ted?
– Ez már a má so dik kér dés, ta nár úr!

* * *

Az or vos vizs gál ja igen csak túl táp lált
pá ci en sét, majd ad ne ki egy do bozt,
ben ne há rom száz pi ru lá val.

– Hány da ra bot szed jek be?
– Egyet sem kell be lő le be szed ni.
– Ak kor meg mi ért ad ja?
– Na pon ta öt ször szór ja ki a pad -

ló ra a do boz tar tal mát, az tán egyen -
ként szed je össze és te gye vissza őket.

Hum or Z Sák
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g CzEn thE Mik lós

Ti zen ki lenc év vel ez előtt szin tén
épp a Deb re ce ni Re for má tus Kol lé -
gi um volt a hely szí ne az egy há zi le -
vél tá ro sok egye sü le te meg ala ku lá sá -
nak. A mos ta ni szak mai ta nács ko zás
el ső nap ján mind két szer ve zet meg -
tar tot ta évi ren des köz gyű lé sét a
tiszt ség vi se lők be szá mo ló já val, tag -
fel vé tel lel…

„Pi he nés kép pen” a részt ve vők
meg te kint het ték a Ti szán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü le ti Mú ze um új -
sze rű ki ál lí tá sát, amely a ré gi és új tar -
tal ma kat – a kor sze rű mú ze um pe da -
gó gi ai el vek nek meg fe le lő en – lát vá -
nyos, in ter ak tív mó don mu tat ja be.
Jó né hány tárgy hoz hoz zá le het nyúl -
ni, ma si ná kat le het meg te ker ni, a tér -
ké pe ken meg je lölt he lye ket ki gyul la -
dó lám pák fé nye jel zi, az ás vány gyűj -
te ményt spe ci á lis meg vi lá gí tás te szi
él mény sze rű vé… 

A ki ál lí tás nem utol só sor ban a
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um fej -
lő dé sé nek és Deb re cen vá ros tör té ne -
té nek össze füg gé se it hang sú lyoz za.
Kul túr tör té ne ti szem pont ból is az
egyik leg fon to sabb ma gyar or szá gi
egy há zi köz pon tunk egy ben nem ze ti
em lék hely nek is szá mít. Ezt Deb re cen
vá ros nak az 1885-ben a ma gyar or szág -
gyű lés hez írott le ve le is jól ki fe je zi: „Ne -
héz idők ben a tu do má nyok Asy lu ma
volt, mely vá ro sun kat naggyá, a ma -
gyar nem ze ti ség nek fenn tar tó osz lo pá -
vá, a ma gyar mű velt ség és tu do mány
met ro po li sá vá emel te.”

A kol lé gi um ora tó ri u má ban –
ahol 1849. áp ri lis 14-én az or szág gyű -
lés ki mond ta Ma gyar or szág füg get -
len sé gét, a Habs burg-ház trón fosz -
tá sát – négy fe le ke zet (evan gé li kus,
gö rög ka to li kus, re for má tus, ró mai
ka to li kus) lel ké szé nek rész vé te lé vel
zár ta a na pot öku me ni kus áhí tat. 

Ked den Hely tör té net, csa lád tör té -
net té ma kör ben hang zot tak el re fe rá -
tu mok az egy há zi le vél tá ros- és mu -
zeo ló gus szak ma kép vi se lő i től. Szó
volt a fa lu mo nog rá fia-írás mód szer -
ta ná ról, a Mind szenty Jó zsef fel egy idő -
ben el fo gott és már tír ha lált halt Mesz -
lé nyi Zol tán esz ter go mi ka to li kus se -
géd püs pök sor sá ról és csa lád já ról. 

Ha tá ron tú li egy há zi gyűj te mény
fel tá rá sát pél dáz ta a lő csei evan gé li -
kus gyü le ke zet ira ta i nak ren de zé se,
amely ről e so rok író ja re fe rált. 

A szak mát érin tő, idén vég be -
ment je len tős át ala ku lá sok ról „vi lá -
gi” le vél tá ro sok, kü lön bö ző egye -
sü le tek és a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap

kép vi se lői tá jé koz tat tak. A részt ve -
vők fő ként pá lyá za ti té mák ban tet tek
fel kér dé se ket. A győ ri és ka lo csai ka -
to li kus gyűj te mény az eu ró pai uni ós
Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog -
ram (TÁM OP) pá lyá za ta in va ló rész -
vé tel ről szá molt be, il let ve az is ko lák -
kal va ló kap cso lat ról, a pá lyá za ti bü -
rok rá cia út vesz tő i ről. 

Szer dán Kár pát al já ra, Be reg szász -
ra lá to gat tak a le vél tá ro sok: a Kár pát -
al jai Re for má tus Egy ház ke rü let új le -
vél tá ri és mú ze u mi gyűj te mé nyét
mu tat ta be ne kik Kész Gé za igaz ga -
tó, il let ve a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát -
al jai Ma gyar Fő is ko la ered mé nye i vel
és gond ja i val is mer ked tek. A négy év -
ti ze des kom mu nis ta-szov jet vi lág
nyo mai és em lé kei lép ten-nyo mon
vissza kö szön nek nem csak az em lé -
kek ben, a ma gyar kö zös ség tör té nel -
mé ben, de a min den na pok ban, a
vá ros kül le mé ben is. 

A kár pát al jai ma gyar ság sok fé le
meg pró bál ta tá son át ment kö zös sé -
ge két év ti ze de pró bál ja új já szer -
vez ni kul tu rá lis éle tét, tár sa dal mát,
és eb ben pél da mu ta tó an együtt mű -
köd nek egy há zai, is ko lái. 

Ha za fe lé a ha tár ma gyar ol da lán
Csa ro da kö zép ko ri re for má tus temp -
lo mát, gyö nyö rűen fel tárt fal fest -
mé nyeit ke res ték fel a ván dor gyű lés
részt ve vői. Ren de zett fa lu ké pe fo -
gad ta a cso por tot, a he lyi ek – a fa lu -
si tu riz mus ba be kap cso lód va – vár -
ják a ven dé ge ket. 

Az összes sé gé ben jó han gu la tú,
szín vo na las ren dez vé nyen az egy -
más tól tá vol dol go zó – ma gyar or szá -
gi, er dé lyi, kár pát al jai – kol lé gák
meg erő sít het ték ba rá ti és szak mai
kap cso la ta i kat, ki cse rél het ték ki ad -
vá nya i kat, meg oszt hat ták egy más sal
ta pasz ta la ta i kat, jól szol gál va ez zel a
szak mai to vább kép zés cél ja it.

A szer ző az Evan gé li kus Or szá gos Le -
vél tár igaz ga tó ja

tHe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

A vizs gá la tot az zal a cél lal vé gez ték,
hogy ki de rít sék, ki mu tat ha tó-e össze -
füg gés az is ten hit – vagy va la mi lyen
fel sőbb ren dű lénnyel „ápolt” kap cso -
lat – és a má sik em ber lel ké be, gon -
dol ko dá sá ba va ló be le ér zés ké pes sé -
ge kö zött. Ezt a be le ér ző  ké pes sé get,
ame lyet ko ráb ban em pá ti a ként em -
le get tek a tu do mány ban, ma így is
hív ják: men ta li zá lás vagy gon dol ko -
dás el mé let és -gya kor lat. 

a sze mé lyes is ten be ve tett hit
és az em be ri kap cso la tok 
mi nő sé ge 
A ku ta tá sok ered mé nyei – me lye ket az
ame ri kai Plos One tu do má nyos ma ga -
zin ban tet tek köz zé – egy ér tel mű vé
tet ték: igen is köz vet len kap cso lat mu -
tat ha tó ki hit és be le ér zés kö zött. Ki -
de rült a so ro zat ban vég zett vizs gá la -
tok ból, hogy akik Is ten ben mint sze -
mé lyes, meg szó lít ha tó, va ló sá gos lény -
ben hisz nek, azok nak ez a hi te se gít -
sé gük re van em be ri kap cso la ta ik ban is. 

Ez a tu do má nyo san bi zo nyí tott
tény tö ké le te sen meg fe lel an nak a zsi -
dó és ke resz tyén, vagy is bib li ás fel fo -
gás nak, amely sze rint Is ten az em bert
a maga „ha son la tos sá gá ra, kép má sá -
ra” te rem tet te. Az az szo ros és ős ere -
de ti kap cso lat áll fenn Is ten és em ber
kö zött, még ha ez so kak ban meg -
gyen gült vagy el tűn ni lát szik is.

Tény vi szont, hogy pár hu za mos sá -
gok fe dez he tők fel az Is ten-em ber
kap cso lat, il let ve az em ber-em ber
kap cso lat kö zött. Az is ten kap cso lat
mi nő sé ge, tar tal ma vagy en nek hi á nya,
„nyom ele mei” nagy mér ték ben ki hat -
nak az em be rek tár sas kap cso la ta i ra.

A ku ta tók négy vizs gá lat so ro za tot
tar tot tak fi a ta lok, di á kok, fel nőt tek kö -
zött az Egye sült Ál la mok ban és Ka na -
dá ban. Egye nes ará nyú össze füg gést
is mer tek fel az em pá tia kvó ci ens –
be le ér zés -té nye ző – és a hitkvó ci ens,
a hit té nye ző kö zött. Az az: mi nél na -
gyobb, erő sebb va la ki nek a be le ér ző
 ké pes sé ge, an nál erő sebb a hi te. De for -
dít va is igaz: a hi á nyos vagy a gyen ge
be le ér ző  ké pes ség olyan fak tor, amely
in kább a hi tet len ség nek ked vez. 

az em pá tia kvó ci enst 
kí sé rő je len ség 
A vizs gá la tok so rán egy ér tel mű bi zo -
nyí tást nyert az az ál ta lá nos egy há zi

és szo cio ló gi ai ta pasz ta lat, hogy a
nők lé nye ge sen na gyobb szám ban
hí vők, mint a fér fi ak. Ez a két nem kö -
zöt ti pszi cho ló gi ai kü lönb ség gel is
ma gya ráz ha tó, hi szen a lá nyok, asszo -
nyok ál ta lá ban együtt ér zőb bek, mint
a fi úk vagy a fel nőtt fér fi ak. 

A hit te kin te té ben azon ban nem -
csak az em pá ti á nak van sze re pe, ha -
nem ma gá nak Is ten nek is. Hi szen
mind a zsi dó, mind a ke resz tyén
kul tú rá ban és hit ben, il let ve a hi tet
tu da ti lag reflek tá ló teo ló gi á ban alap -
ve tő meg győ ző dés, hogy a hit el ső
ren den nem em be ri ké pes ség, el sa -
já tít ha tó ma ga tar tás for ma, ha nem Is -
ten lel ki aján dé ka. Bi zo nyos, hogy ha -
ma rabb és mé lyeb ben fo gan hat meg
ott, ahol ele ve jól mű kö dik az em pá -
tia ké pes sé ge, az az ahol ez a ter mé -
keny ta laj ké szen áll a hit mag vacs -
ká já nak be fo ga dá sá ra.

az is ten tisz te let és az ima 
sze re pe a kap cso lat te rem tés ben
Az au tis ta sze mé lyi sé gek, akik nek
kap cso lat terem té si ké pes sé ge és
kom mu ni ká ci ója igen csak kor lá to -
zott, nyil ván va ló an rit káb ban jár nak
temp lom ba, hi szen a kö zös ség meg -
élé se, gya kor lá sa a gyü le ke zet ben fo -
ko zot tab ban igény be ve szi őket. 

A vizs gá la tok azt is bi zo nyí tot ták,
hogy a sze mély kö zi kap cso lat te rem -
tés kész sé gé nek csök kent mér té ke, il -
let ve hi á nya a ver ti ká lis, is ten kap cso -
lat ra va ló ké pes ség, nyi tott ság csök -
kent mér té ké vel jár együtt. Egye nes
ará nyos ság mu tat ko zik te hát e vo nat -
ko zás ban is.

A hí vő em be rek nek a ta nul mány
sze rint azért is jobb a tár sas vi sel ke -
dé sük, mert a rend sze res temp lom -
ba já rás, a gyü le ke ze ti kap cso la tok

ja vít ják, szin ten tart ják be le ér ző
 ké pes sé gü ket. Az is ki de rült, hogy
akik in ten zív bel ső kap cso la tot
ápol nak Is ten nel – akár ima, akár
más faj ta bel ső lel ki tár sal ko dás (el -
mél ke dés, bib lia ta nul má nyo zás…)
for má já ban –, azok ha té kony és fo -
lya ma tos tré ning ben van nak, s ez
meg könnyíti kom mu ni ká ci ó ju kat
em ber tár sa ik kal. 

A vizs gá la tok so rán ar ra is fény
de rült, hogy a val lá sos ság gal, il let -
ve az in ten zív hit élet tel bi zo nyos jel -
lem vo ná sok is össze füg ge nek. Így a
lel ki is me re tes ség és a sza va hi he -
tős ég, a meg bíz ha tó ság gya ko ri jel -
lem ző je a hí vő em be rek nek. 

ma tek, ter mé szet tu do mány:
nincs ne ga tív ha tás sal a hit re
A vizs gá la tok ból még jó né hány to váb -
bi ér de kes kö vet kez te tés adó dott.
Ilyen pél dá ul az a meg ál la pí tás, hogy
a ma te ma ti ka vagy a ter mé szet tu do -
má nyok mű ve lé se, ta nu lá sa a sta tisz -
ti kai át la got te kint ve nincs ne ga tív ha -
tás sal a hit re. Sőt! Szá mos ki vá ló gon -
dol ko dó, tu dós pél dá ja bi zo nyít ja,
hogy al ko tó éle tük ből az „is te ni di men -
zió” so ha nem hi ány zott. Most a vizs -
gá la tok ezt az ál ta lá nos mű ve lő dés tör -
té ne ti meg fi gye lést sok-sok „hét köz -
na pi” adat tal tá maszt ják alá. 

A ta nul mány azon ban nem adott
vá laszt ar ra a kér dés re, hogy mi vel az
em pá ti át, a be le ér ző  ké pes sé get le het
ta nul ni, ta ní ta ni, tré nin ge ken el sa já -
tí ta ni, ez va jon ho gyan hat a hit re, il -
let ve a val lá sos ság ra. Ta lán egy szer így
is iga zo lást nyer a re for má ció köz pon ti
je len tő sé gű – va ló já ban ősi bib li ai –
alap igaz sá ga: a hit tesz ké pes sé nagy
és kis, hét köz na pi, de mi nő sé gi, ér ték -
te rem tő gon do la tok ra, dol gok ra, tet -
tek re. Így az em pá ti á ra is, a lel ki is me -
re tes ség re, a sza va hi he tő ség re, a meg -
bíz ha tó ság ra és még sok min den
más ra, ami az em be ri kap cso la tok bo -
nyo lult gé pe ze té ben az ola jat je len ti.
A jobb em be ri kap cso lat te rem tés re,
kap cso lat ápo lás ra, ha kell: kap cso lat -
men tés re, kap cso lat vé de lem re van
igen po zi tív be fo lyá sa. 

Nem két sé ges: a hit és a val lá sok
21. szá za di fel éle dé se, új re ne szán -
sza mé lyen össze függ az em be rek -
nek a kap cso la tok irán ti, egy re nö -
vek vő vá gyá val, igé nyé vel, a szo ci á -
lis há ló za tok fel ér té ke lő dé sé vel. S aki
hit tel ke res, az ta lál is ilyen em pá -
ti át, élet mi nő sé get, ami re igen nagy
szük sé ge, szük sé günk van. Jó, hogy
tu do má nyo san is be bi zo nyo so dott:
ez Ame ri ká ban meg szer te a vi lá gon,
Ko lozs vá rott, Rév ko má rom ban, Sza -
bad kán és Mun ká cson s még Bu da -
pes ten is így van. 

g Dr. Bé kE fy La jos

Miérttöbbanőahívőkközött?
A hit és a be le ér ző  ké pes ség össze füg gé sé ről

b Ame ri kai pszi cho ló gu sok ku tat ták an nak ma gya rá za tát, va jon mi ért több
a nő a hi tü ket gya kor lók kö zött. A ku ta tá sok ered mé nyét az egyik nagy
né met új ság tet te köz zé Eu ró pá ban. Már a cikk cí me-al cí me is el gon dol -
kod ta tó: Helló,jóIstenem–Azempatikusemberekközötttöbbenvannak
avallásoskötődésűek. Tu do má nyo san bi zo nyít ta tott most már az is, hogy
az is ten hit és a be le ér ző  ké pes ség, az em pá tia össze függ. A ke vés bé együtt -
ér ző em be rek is ten kap cso la ta in kább „fri gid” vagy sem mi lyen. 

Egyházilevéltárosok
ésmuzeológusok

vándorgyűlése
b A Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ban (képünkön) tar tot ta idei

ván dor gyű lé sét jú li us 9. és 12. kö zött a Ma gyar or szá gi Egy há zi Le vél -
tá ro sok Egye sü le te. Új don ság volt, hogy a kon fe ren ci át együt te sen ren -
dez ték a nem rég ala kult Egy há zi Mú ze u mok Egye sü le té vel. En nek kö -
szön he tő en az egy há zi gyűj te mé nyi szak ma két fon tos ágá ban dol go -
zók ta lál koz hat tak, cse rél het tek esz mét.

Az apos ta gi evan gé li kus gyü le ke zet
több mint 23 mil li ós tá mo ga tást nyert
1827-ben épült temp lo má nak kül ső re -
no vá lá sá ra az Új Ma gyar or szág vi dék -
fej lesz té si prog ram ke re té ben ki írt pá -
lyá za ton. A kö zel 26 mil li ós fel újí tás
nyo mán a köz ség egyik leg szebb épü -
le té vé vált temp lom ban jú li us 15-én
tar tot tak há la adó is ten tisz te le tet Gáncs
Pé ter püs pök, Lup ták György es pe res,
va la mint a gyü le ke zet lel ké sze, Vil mos
And rea szol gá la tá val. 

g Vil mos And rEa fel vé te le
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont adott ott hont jú li -
us közepén a Dé li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let ha gyo má nyos
re kre á ci ós nap ja i nak, ame lye -
ken a gyer me kek kel együtt kö -
zel nyolc va nan vet tek részt. Az
el ső es te Ró ka Sza bolcs ének- és
me se mon dó se gí tett ve ge tá ri -
á nus élet mód ra té rí te ni a hét -
fe jű sár kányt. A tró pu si hő -
ség ben ter mé sze te sen a Ba la ton
je len tet te a fő prog ra mot, de a
hő ség gel da col va a dé li csa pat
busz ki rán du lást tett a Ká li-me -
den cé be, Kő vá gó örs re, Hegyestű re és
a sal föl di ma jor ba is. Az utol só es tén
az áhí tat szín he lye az ecsé ri rom -

temp lom volt. Ezt kö ve tő en az „öku -
me ni kus nyi tott ság” és a ho lisz ti kus re -

kre á ció je gyé ben a Kál-VIN bor pa ti -
ká ba ve ze tett a za rán dok lat.

g Gáncs TündE fel vé te le

Rekreációsnapokdélilelkészeknek

A Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság és
a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi
Szer ve ze te szer ve zé sé ben, Kad le csik
Zol tán lel kész, il let ve Ma gya ri Már -
ton ügy ve ze tő ve ze té sé vel jú ni us 25-
étől jú li us 1-jé ig ti zen négy olyan
gyer mek nya ralt a Tes se dik Sá mu el
Ala pít vány gyer mek üdü lő jé ben Mát -
ra szent im rén, akik nek szü lő je bün -
te té sét töl ti va la mely ma gyar or szá -
gi bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben. 

A sok ki rán du lás sal, für dő zés sel,
elő adá sok kal, cso port- és sor ver se -
nyek kel, kéz mű ves-fog lal ko zás sal,
ze nés áhí ta tok kal szí ne sí tett hét nek
egy na gyon fon tos üze ne te volt: Is ten
csa lád já ban egy más test vé re ként so -
ha nem va gyunk egye dül a baj ban, a
ne héz sé gek kö ze pet te, az egye dül lét -
ben, a hi ány ban. A sze re tő és te rem -
tő Úr hoz bár mi kor oda for dul ha tunk,
tő le se gít sé get kér he tünk. 

Dinnyés Jó zsef dal tu laj do nos is
meg lá to gat ta a tá bort, szer ve ze tünk
el nök sé gi tag ja pe dig két elő adást tar -
tott. A tá bor be fe je zé se ként va sár nap
dél előtt Ba goly ir tá son evan gé li kus is -
ten tisz te le ten vet tek részt a gye re kek. 

A tá bor a Tes se dik Sá mu el Ala -
pít vány, az Em be ri Erő for rá sok Mi -
nisz té ri u ma és ado má nyo zó ink tá -
mo ga tá sá val va ló sult meg, és ősszel
re mény ség sze rint tá bor ta lál ko zó
kö ve ti.

Tár sa sá gunk ra az üdül te tés igen
ko moly anya gi ter het ró, ezért to -
vább ra is kér jük test vé re ink, tá mo -
ga tó ink se gít sé gét, ado má nya it,
hogy mi nél több gyer me ket vi hes -
sünk el bűn meg elő zé si tá bo runk ba. 

Szer ve ze tünk szám la szá ma: MKB
Bank Zrt. – 10300002-20345073-
00003285.

g M. M.

Istencsaládjában
b Ré gi ál ma tel je sült a Tes se dik Sá mu el Ala pít vány ku ra tó ri u má nak, ami -

kor ta valy si ke rült meg vá sá rol nia egy csa lá di há zat a kö zel múlt ban az
or szág har ma dik leg szebb te le pü lé sé nek ki ki ál tott Mát ra szent im rén. A
ko moly anya gi ál do zat, va la mint a gyer mek üdü lő vé va ló át ala kí tás és fel -
újí tás költ sé gei meg hoz ták el ső gyü möl cse i ket: több más tá bort kö ve -
tő en fog va tar tot tak gyer me kei tölt het tek egy fe lejt he tet len he tet a Mát -
rá ban. Re mény ség sze rint az idén még több tur nus tá bo roz ta tá sá ra és
csa lá di hét vé gék meg ren de zé sé re lesz le he tő ség.

pá lyá zat: gim ná zi u mi ál lá sok
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa -
sor 17–21.) az aláb bi sza kos ta ná rok pá lyá za tát vár ja: bio ló gia, ké mia, ma -
te ma ti ka, fi zi ka. Pá lyáz ni le het egye te mi szin tű, két sza kos ta ná ri dip lo má -
val, a fel so rolt sza kok pá ro sí tá sá val. Ezen kí vül könyv tá ro si ál lás ra is vá runk
je lent ke ző ket, akik nél előnyt je lent a pá lyá zat írás ban szer zett gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
• ön élet raj zot,
• vég zett sé get iga zo ló ok ira tot (dip lo ma má so la tot).

Lel ké szi aján lás a pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent. A pá lyá za tok alap -
ján al kal ma zás ra el fo ga dott je löl te ket be szél ge tés re hív juk be. 

A pá lyá za tot 2012. au gusz tus 15-ig kér jük a haj do.akos@gmail.com
e-mail cím re kül de ni.

Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2012. au gusz tus 27.

H i r d e t é s

A Szél ró zsá nak nin csen olyan nagy
múlt ja, mint mond juk egy tol nai
sváb fa lu evan gé li kus egy ház köz sé -
gé nek vagy egy ke me nes al jai ma gyar
ke gyes sé gű, avagy ép pen egy kö -
zép-ma gyar or szá gi szlo vák hát te rű
gyü le ke zet nek. Nem egy ál lan dó kö -
zös ség. Nem is egy olyan gyü le ke zet,
amely „meg is mé tel he tő”. Egy sze ri és
kü lön le ges. 

Il let ve most már – a ki len ce dik al -
ka lom mal – az egy sze ri sé gé ből ta lán
ve szít, de a kü lön le ges sé gé ből alig -
ha. Az egye di sé gé ből pe dig sem mi -
kép pen. 

Or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál -
ko zó – hir de ti a fel irat im már ti zen -
hat éve. Hi szen ez a Szél ró zsa, nem
más. Nem több, de nem is ke ve sebb.
Az egy ház hoz és hold ud va rá hoz tar -
to zó fi a ta lok nak szó ló, fesz ti vál sze -
rű, Krisz tus-köz pon tú lel ki al ka lom. 

Egy élő is ten tisz te le t-köz ve tí tést
be ha ran goz va ta lán ér de mes rö vid
tör té ne ti át te kin tést ad ni a ta lál ko zó -
ról, hi szen az idén már akár le is
érett sé giz het tek azok, akik a kez de -
tek kor még szü le ik kar já ban ül tek.
Egész pon to san Vár al ján, ahol 1996-
ban el kez dő dött az egész. Ócsai Zol -
tán, Ba ra nyay Csa ba lel ké szek és

Mar ton Ta más ak ko ri if jú sá gi tit kár
ál mod tak egy na gyot, az tán el kez dett
kö ré jük szer ve ződ ni egy csa pat. Ők
„csi nál ták” az el ső Szél ró zsát „Kit ke -
res tek?” mot tó val. 

Az tán jött Bo dajk 1998-ban „Nem
a meg hát rá lás em be rei va gyunk” cím -
mel, majd 2000-ben Deb re cen ben
töb ben biz to san ál lí tot tuk: „Itt va -
gyok, en gem küldj!” 2002-ben Kis -
ma ro son a mo bil te le fon elő re tö ré sé -
vel (ma már szin te ez is tör té ne lem) a
„Hí vá sod van” mot tót vá lasz tot tuk, két
év vel ké sőbb Ta tán pe dig „A vi lág vi -
lá gos sá ga” hí vott min den kit. 2006-ban
Szol no kon a „Te nye rem be vés te lek”
biz ta tá sa, 2008-ban pe dig a „Hol a ha -
tár?” kér dés kö ré szer ve ző dött a fesz -
ti vál sze rű ta lál ko zó. 2010-ben Szar va -
son gyűl tünk össze „Kö zép kez dés Ve -
led” cím mel.

Most úgy ké szü lünk Fo nyód li -
get re, hogy elő ször lesz Szél ró zsa a
Ba la ton nál. A pró fé tai mon dat –
„Öröm mel me rí tek a sza ba du lás vi -
zé ből” (Ézs 12,3) –, il let ve az eb ből
ki ra ga dott „Me ríts!” gon do lat vé gig -
vo nul az egész ta lál ko zón, meg je le -
nik a be szél ge té sek ben, elő adá sok -
ban és ter mé sze te sen a li tur gi kus
ese mé nyek ben is.

Így a zá ró is ten tisz te let egy so ro -
zat he te dik al kal ma, az úgy ne ve zett
he te dik me rí tés (lásd a zsi dó szuk kót
ün ne pet): a sza ba du lás ün ne pe. Ezen
az úr va cso rai is ten tisz te le ten ze nél az
im már négy éve ala kult Szél ró zsa
Band, a me ző be ré nyi réz fú vó sok, a
finn Et Ce te ra együt tes Pek ka Si mo -
jo ki ve ze té sé vel, il let ve a li tur gi á -
ban se gí te nek lel ké szek és la i ku sok
egy há zunk kü lön bö ző szol gá la ti te -
rü le te i ről. Az ige hir de tő Mes ter há zy
Ba lázs, a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus Lí ce um lel ké sze, aki
2010 ok tó be re óta fog ja össze a Szél -
ró zsa szer ve ző it.

iS ten tiSZ te let-köZ ve tí téS a duna televíZióBan

élőbenatévében
aSzélrózsazáróistentisztelete
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istentisztelet
a duna
televí zióban
A fo nyód li geti
Szél ró zsa or szá -

gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko -
zó zá ró is ten tisz te le te élő ben
lát ha tó jú li us 22-én, va sár nap
10.30-tól a Du na Te le ví zi ó ban.
Igét hir det Mes ter há zy Ba lázs
sop ro ni is ko la lel kész.

Né hány nap, és Lon don ban új ból
fel lob ban az olim pi ai láng. 

Az új ko ri já té kok nak az an tik gö -
rög olim pi ák vol tak a pél da ké pei. A
gö rö gök – gaz da gok és sze gé nyek –
négy éven ként össze gyűl tek Olüm pi á -
ban, hogy leg jobb ja ik össze mér jék
ere jü ket és ügyes sé gü ket. Köz is mert,
hogy a vá ros ál la mok kö zött gya ko ri
volt az el len tét, de az ün nep nap ja i -
ra fél re tet ték az ellen sé ges kedést.

A ré gi min ta ma is él: a vi lág  min -
den tá járól jön nek a ver seny zők, szin -
tén négy éven ként, és az ősi he lyen lob -
ban föl a nap gyúj tot ta láng. On nan,
Olüm pi á ból in dít ják el a fák lyás sta -
fé tát, hogy vé gül a ren de ző or szág köz -
pon ti olim pi ai sta di on já ban adott
idő pont ban va la mely hí res ség emel -
je a ma gas ba, és gyújt sa meg ve le az
óri á si fák lyá ban a já té kok idő tar ta -
ma alatt mind vé gig égő lán got. 

„Az olim pia meg nyi tói so rán bi zo -
nyos szer tar tá sok – ír ta Ni ko laus
Nis si ot is pro fesszor –, a láng meg je -
le né se eb ben a misz ti ciz mus tól át ha -

tott kö zeg ben (…) a tö meg nek erő tel -
jes val lá sos él ményt su gall nak.”

Az el ső új ko ri olim pia meg nyi tó já -
ra 1896. áp ri lis 6-án ke rült sor, Pierre
de Co u ber tin bá ró ál do za tos mun ká -
já nak kö szön he tő en. A ko ra be li le írá -
sok meg em lí tik, hogy kürt szó je lez te
a ki rály ér ke zé sét, majd föl hang zott
a gö rög him nusz. 

Az olim pia új ból be vo nult a vi lág -
tör té ne lem be. A bé ke és test vé ri ség
esz mé jét száz éven át hű en hor doz ta.
De ami kor az ame ri kai kó la ipar
meg vá sá rol ta a ren de zés jo gát, a
pénz min dent össze rom bolt. 

Im már sem mi nem olyan, mint ré -
gen. Az öt ka ri kás já té kok nap ja it
időn ként a fé le lem is be ár nyé kol ja, a
spor to lók mel lett test őrök áll nak, a
dop ping- és egyéb csa lá sok el len őr zé -
sé re in téz mé nyek sza ko sod tak.

Mi azon ban et től füg get le nül új ra
és új ra na gyon vár juk e vi lág ver -
senyt, így a lon do ni olim pi át is. A ko -
ráb bi já té kok ról le gen dás spor to ló kat,
fe led he tet len tel je sít mé nye ket idéz -

he tünk fel em lé ke ze tünk ben… És az
újak? Lesz nek-e, akik is mét a leg ma -
ga sabb ra áll hat nak? Ne vár junk so -
kat, és ak kor biz tos lesz nek örö me ink. 

„A sport ban sű rí tet ten meg ta lál ha -
tók az élet örö mei, drá mái – ír ta Ko -
csis L. Mi hály –, az em be ri ér zel mek
min den ol da lú meg nyil vá nu lá sai.
Nem csak a ma gán élet ben van nak
győ zel mek, ve re sé gek, az olim pi án
is.” Megmu tat koz nak olyan em be ri tu -
laj don sá gok, mint a te het ség, be csü -
let, küz dő ké pes ség, aka rat erő, ki tar -
tás. És minden nek az el len ke ző je is.

Kí vá nom, hogy a lon do ni olim pi -
ai já té ko kon ne hi á nyoz zon sem mi ne -
mes, fő leg ne hi á nyoz zon a be csü le -
tes ség! És kí vá nom, hogy spor to ló ink
– akik, eb ben biz tos va gyok, most is
min dent meg tesz nek majd a si ke -
rért – nyer jék el küz del mük meg ér de -
melt ju tal mát, örö möt sze rez ve ne -
künk, szur ko lók nak is, akik nem átal -
lunk az ál ta luk el ért si ker fé nyé ben
süt ké rez ni…

g FEny vE si Fé lix La jos

Ötkarikáslángok
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Az ipa ri for ra da lom kez de te óta el -
mond ha tó, hogy a fran cia–né met há -
bo rúk oka töb bek kö zött az is volt,
hogy e két ál lam ha tár men ti te rü le -
tei bő vel ked nek vas érc ben és szén -
ben. Már pe dig az egy re gé pe se dő vi -
lág ban ezek re a nyers anya gok ra volt
a leg na gyobb szük ség, és azok ban az
idők ben a leg egy sze rűbb nek tű nő
mód szer az volt, ha erő szak kal el ve -
szik a má sik tól. 

A má so dik vi lág há bo rú után ju tott
el a két or szág oda, hogy a ki bé kít he -
tet len nek tű nő el len tét a Mon tán -
unió (Eu ró pai Szén- és Acél kö zös ség)
ke re té ben fel ol dást nyer jen: eze ket a
te rü le te ket és erő for rá so kat kö zös ke -
ze lés alá von ták. Ez a meg ol dás nem -
csak meg gá tol ta, hogy az or szá gok új -
ra fegy ver kez hes se nek, ha nem vég re
ar ra is volt mód, hogy a ja va kat ne csak
meg sze rez ni le hes sen,
ha nem meg kap ni is.

A klasszi kus köz -
gaz da ság tan ha son -
ló kép pen lát ja az
ugyan azon pi a con
te vé keny ke dő vál -
la la tok hely ze tét.
Azt ta nít ja, hogy
ezek óha tat la nul egy -
más ri vá li sai, mi vel
ugyan azo kért a kor lá to zott erő for rá -
so kért – az em be rek fi gyel mé ért
vagy ép pen a pénz tár cá já ért – foly -
tat ják a küz del met. A pi a ci ré sze se -
dé sek adat so rai va ló já ban egy há bo -
rú ról szó ló hely zet je len té sek. 

E ro vat ha sáb ja in is szá mos al ka -
lom mal le he tett ol vas ni ri vá lis kö zös -
sé gi ol da lak ról vagy ép pen egy mást
le kö rö ző tech no ló gi ák ról. Az in ter -
net nek azon ban van egy má sik ol da -
la is, ez pe dig ar ra épül, hogy az em -
be rek se gí tik egy mást. És most nem
is el ső sor ban az egyes pro jek tek kö -
zös sé gi fi nan szíro zá sá ra kell gon -
dol ni (mint pél dá ul az in dulj.be ese -
té ben), ha nem hogy ap ró in ter ne tes
cé gek össze fog nak azért, hogy tech -

no ló gi á ju kat egye sít ve hoz za nak lét -
re vál to zást.

A Drop box je len leg ta lán a leg nép -
sze rűbb in ter ne tes fájl tá ro ló szol gál -
ta tás. Ne héz pon to sab ban meg ha tá -
roz ni, mi is, mert a le he tő sé gek túl -
mu tat nak ezen, és az üze mel te tői
ma guk is csak annyit ír nak, hogy „a
Drop box olyan in gye nes szol gál ta tás,
amely bár hol el ér he tő vé te szi va la -
mennyi fo tó dat, do ku men tu mo dat,
vi de ó dat”. 

A szá mí tó gép re vagy okos te le fon -
ra fel te le pí tett prog ram mal egy map -
pá ba má sol va vagy akár me lyik bön -

gé sző vel a http://drop box.com ol dalt
meg nyit va le het meg osz ta ni a fáj lo kat
a sa ját esz kö ze ink kö zött. 

E so rok író ja pél dá ul PDF for má tu -
mú e-köny ve ket szo kott a szá mí tó gé -
pén be má sol ni a meg osz tott map pá -
ba, ame lyet az után az okos te le fon ján
tud ol vas ni, anél kül hogy egyéb mű ve -
le tet kel le ne vég re haj ta nia. És a te le fon -
ján lé vő fo tó al kal ma zás au to ma ti ku san
fel men ti a fény ké pe ket, így azo kat
már nem kell le töl te ni, mert ma guk tól
a szá mí tó gép re ván do rol nak.

Ed dig csak egy jól ki ta lált szol gál -
ta tás ról be szél tünk, azon ban tud ni kell
a Drop box ról, hogy a prog ra mo zói in -
ter fé szén ke resz tül más al kal ma zá sok
is hasz nál hat ják a fájl ja in kat. A Write -

box (https://wri te-box.ap pspot.com/)
a mos ta ná ban el ter je dő ben lé vő mi -
ni ma lis ta szö veg szer kesz tők egyi ke.
Ezek nek az al kal ma zá sok nak szin te
nin cse nek is for má zó esz kö ze ik,
ugyan is al ko tó ik fi lo zó fi á ja sze rint
min den ilyen funk ció va ló já ban ma -
gá ról az írás ról vonja el a fi gyel met. 

A Wri te box nem is tud szin te sem -
mi mást a szö veg be gé pe lé sén, a be -
tű mé ret ki vá lasz tá sán és az alap ve tő
sta tisz ti kai in for má ci ó kon kí vül. Il let -
ve egy fon tos dol got tud: a kész szö -
ve get a drop boxos map pánk ba men ti
el. Így a szö ve get meg ír hat juk akár hol,
ahol van in ter net-hoz zá fé rés, ami kor
ott hon be kap csol juk a szá mí tó gé -
pün ket, a fájl má sod per ce ken be lül ott
fog csü csül ni raj ta.

A pél da na gyon egy sze rű, de nem
egye di: szá mos in ter ne tes pro jek tet
le het ta lál ni, ame lyek ha son ló szim -
bi ó zis sal mű köd nek együtt, akár ha -
zai ví ze ken is. Nem rég in dult el a
Rukk o la.hu, az el ső kö zös sé gi könyv -
cse ré lő ol dal azzal a céllal, hogy tag -
jai in gyen jut has sa nak olyan köny vek -
hez, ame lyek má sok nak már nem
kel le nek – ter mé sze te sen az ő fe les -
le ges sé vált köny ve i kért cse ré be. Mi -
vel a pro jekt nek nincs sa ját köny ves
adat bá zi sa, a leg na gyobb ma gyar
köny ves kö zös sé gi ol dal, a Moly.hu
„köl csön zi” szá má ra eze ket az in for -
má ci ó kat.

A jó kez de mé nye zé sek mel lett
per sze mint ha ki csit a ke resz tény egy -
há zak mö gött kul log na a vi lág, hi szen
még csak most ta lál ják fel az „öku me -
nét”. Min den eset re jó do log pél da mu -
ta tó nak len ni…

g N. B.

Együttműködésbenavilág
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

Ezek a si ke rek ak kor is je len tő sek, ha
a fut ball ka kukk to jás nak szá mít mind
a csa pat-, mind az egyé ni sport ága -
kat te kint ve. Amíg ugyan is egy olim -
pi ai cím jel lem ző en ran go sabb, mint
egy vi lág- vagy kon ti nens vi a da lon
ara tott győ ze lem, ad dig a lab da rú gás -
ban a vi lág baj nok ság vagy az Eu ró -
pa-baj nok ság ko mo lyabb ki hí vás -
nak szá mít. En nek hát te ré ben a
Nem zet kö zi Lab da rú gó-szö vet ség
sza bá lyo zá sa áll, mely nek kö vet kez -
mé nye ként az olim pi á kon nem a
leg erő sebb nem ze ti ti zen egyek kép -
vi sel te tik ma gu kat. 

Kez det ben csak ama tő rök játsz -
hat tak, az tán a vi lág baj no ki se lej te -
ző kön vagy fő táb lán sze rep lő ket
sem en ged ték pá lyá ra lép ni, a mos -
ta ni sza bá lyo zás alap ján pe dig hu -
szon há rom éves ko ru kig fo ciz hat nak
az olim pi ko nok. Mind ezt azon ban

iz gal mas sá te szi, hogy há rom „túl ko -
ros” lab da rú gó is sze re pet kap hat a
küz del mek ben.

A lon do ni olim pia fut ball ese mé -
nyei – a sű rű prog ram mi att – már
a hi va ta los meg nyi tó ün nep ség előtt,
jú li us 25-én – a női ver seny szám mal
– kez de tü ket ve szik. A fér fi ak egy
nap ra rá lép nek elő ször pá lyá ra. 

A csa pa tok négy né gyes cso port -
ban mé rik össze tu dá su kat. Az A cso -
por tot Nagy-Bri tan nia, Sze ne gál, az
Egye sült Arab Emír sé gek, Uru guay;
a B-t Me xi kó, a Ko re ai Köz tár sa ság,
Ga bon, Svájc; a C-t Bra zí lia, Egyip -
tom, Fe hér orosz or szág, Új-Zél and; a
D-t pe dig Spa nyol or szág, Ja pán,
Hon du ras és Ma rok kó al kot ja. 

Ezek ből a cso por tok ból az el ső két
he lye zett jut az im már egye nes ki -
esé ses rend szer ben le bo nyo lí tott
ne gyed dön tők be, amely ek nek nyer -

te sei elő dön tőt vív nak, majd en -
nek vesz te sei har col nak au gusz tus
10-én a bronz-, győz te sei au gusz tus
11-én az arany ére mért. 

A hely szí nek te kin te té ben nem -
csak a fő vá ro si ak „rúg nak lab dá ba”:
a Wemb ley-sta di on mel lett Co vent -
ry, Man ches ter és New castle vá ro sa
kap sze re pet, sőt nem csak Ang lia, ha -
nem a skó ci ai Glas gow és a wale si
Car diff egy-egy sta di on ja is.

Saj nos az olim pi ai érem táb lá -
zat ban igen nagy a va ló szí nű sé ge a
vál to zás nak. Míg a vi lág- és Eu ró -
pa-baj nok sá go kon az Egye sült Ki -
rály ság tag or szá gai kü lön csa pa -
tok kal in dul nak (Ang lia, Észak-Ír -
or szág, Skó cia, Wales), ad dig az
olim pi á kon kö zö sen, Nagy-Bri tan -
ni a ként. A ma gya rok há rom ara nyá -
val, egy-egy ezüst- és bronz ér mé vel
szem ben a bri tek nek há rom ara -
nyuk van, de fut ball nagy ha ta lom -
ként és – leg in kább – há zi gaz da ként
jó esé lyük van a győ ze lem re. Eb ben
az eset ben négy ara nyuk kal át ve szik
a ve ze tést. 

A lon do ni já té kok esé lye sei kö zött
kell még szá mon tar ta nunk Bra zí lia,
Spa nyol or szág és Uru guay vá lo ga -
tott ja it. Mi pe dig csak re mény ked he -
tünk, hogy te het sé ges után pót lá -
sunk – leg alább hosszú tá von! – va -
la mi kor is mét olim pi ai részt ve vő vé,
ne ta lán tán érem szer ző vé te szi Ma -
gyar or szá got.

g RE zsa bEk Nán dor

Alegnépszerűbbsportágazolimpián
Nél kü lünk ké szül nek Lon don ra a lab da rú gók

b A nyá ri olim pi ák hi va ta lo san 1908 óta meg ren de zett lab da rú gó tor -
ná i nak örök rang lis tá ját nem a leg több vi lág baj no ki cím mel ren del -
ke ző bra zi lok, a lát vá nyo san fo ci zó ola szok, a pon tos és meg bíz ha tó
fut ballt pro du ká ló né me tek, de nem is a jól cse le ző ar gen ti nok vagy
uru gua yi ak ve ze tik. Foly tat nánk a sort a fran ci ák kal és a spa nyo lok -
kal. De nem! Ha a súly ta lan nak te kint he tő női ered mé nyek től el te kin -
tünk, Ma gyar or szág áll az olim pi ai fut ball érem táb lá za tá nak élén! 1952-
ben Hel sin ki ben, 1964-ben To ki ó ban, 1968-ban Me xi kó vá ros ban
arany-, 1972-ben Mün chen ben ezüst-, 1960-ban Ró má ban bronz érem
járt az ak kor még vi lág ve rő ma gyar lab da rú gók nak. El len sú lyoz va azt
a tényt, hogy az óta mind össze az 1996-os at lan tai olim pi án vet tünk
részt, ér( d)e mi ered mény nél kül.

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 25 dkg liszt,
1 te ás ka nál sü tő por, 10 dkg da rált dió
vagy man du la, 15 dkg hi deg Ra ma
mar ga rin, 1 kis to jás, 8 dkg kris tály -
cu kor, 1 cso mag va ní li ás cu kor, 1 csi -
pet só; a töl te lék hez: 1 kg sár ga ba rack,
10 dkg da rált dió vagy le ve les man du -
la, 2 dl hab tej szín, 1 to jás, 8 dkg
kris tály cu kor.

A hoz zá va lók ból ru gal mas tész tát
gyú runk, és le ta kar va fél órá ra a hű -
tő be tesszük.

Egy 26 cm át mé rő jű tor ta for mát
ki va ja zunk, a tész ta há rom ne gye -
dét lisz te zett desz kán ki nyújt juk, és
ki bé lel jük ve le a for mát. A ma ra dék
tész tá ból 2,5 cm ma gas pe re met ké -
szí tünk. 

A tej színt a cu kor ral ke mény hab -
bá ver jük, vé gül be le ke ver jük a to jást
is. A tész tá ra rá szór juk a dió vagy a

man du la fe lét, egyen le te sen el ren dez -
zük raj ta a meg mo sott, fél be vá gott és
ki ma go zott sár ga ba rac ko kat, majd
rá önt jük a tej szín ha bos ke ve ré ket. A
te te jét meg szór juk a ma ra dék di ó val
vagy man du lá val.

170 fok ra elő me le gí tett sü tő ben kb.
40 perc alatt meg süt jük. Tej szín -
hab bal dí szít het jük.

SZe re tet ven dég Ség re
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Hit ta nos tá bor te lek ge ren dá son
Négy fe lejt he tet len na pot töl töt tünk Te lek ge ren dá son, az evan gé li kus szál -
lá son. Négy köz ség ből jöt tünk össze: Amb róz fal va, Csa nád al ber ti, Nagy ér,
Pit va ros.

A tá bor fő té má ja a kap cso la tok volt, en nek ki fej té se ként az egyik na pon
a kap cso lat szü le ink kel, a má si kon pe dig a kap cso la tom Jé zus sal té ma ke rült
fel dol go zás ra. Min den nap ra ju tott va la mi lyen fog lal ko zás: sze rep já ték, bib -
lia ta nul mány, áhí tat, kéz mű ves- vagy más prog ram.

A gye re kek na gyon él vez ték a tá bor min den per cét, ren ge te get ne vet tek,
és gyö nyö rű al ko tá so kat pro du kál tak. Már az uta zás is nagy él ményt je len -
tett so kak szá má ra, hi szen volt olyan gye rek, aki most ült éle té ben elő ször
vo na ton. 

Kö szö ne tet mon dunk a tá bor szer ve ző i nek, ve ze tő i nek (Cson ka Zsu zsan -
na, Ho dák György né, Kis György né, Re hák Ká roly né, Tar já nyi Ist ván) és ifis
ve ze tő i nek (Há jas Gyön gyi ke, Ma gassy Ben ce, Hor váth Lu ca, Fu ta ki Eni kő),
akik min dent meg tet tek, hogy ez a tá bor lét re jö hes sen, és min den ki jól érez -
hes se ma gát.

Ma gassy BEn cE (Te lek ge ren dás)

Szo mo rú va gyok
Szo mo rú va gyok, hogy a jú li us 15-i szám ban meg je lent in ter jú ban („Ne kem
olyan ha tal mas Is te nem van…”, 10. o.) sze rény te len nek tű nök. Nem ez volt
a cé lom, ha nem egye dül az Úr irán ti há la, hi szen én csak egy kis pont va -
gyok az ő ke zé ben. A cikk nem fe je zi ki lá tá so mat, hi te met, gon do la ta i mat.
Az in ter jút nem egyez tet ték ve lem, sok lel ki és tar tal mi hi bát hor doz, ezért
nem tu dom azt ma ga mé nak el fo gad ni.

Széll Bul csú lel ki pász tor (Kis pest)

Mi is szo mo rú ak va gyunk. Ak tív lel ké szek kel rit kán ké szí tünk port ré in ter -
jút, A hó nap igé je cí mű ro va tunk öt let gaz da szer ző jé vel azon ban szí ve sen tet -
tünk ki vé telt, mi u tán ér te sí tett ben nün ket fris sen el nyert dísz pol gá ri cí mé -
ről. No ha Széll Bul csú – sze ré nyen – csu pán hír ként kér te meg je len tet ni
az őt ért ön kor mány za ti el is me rést (majd ami kor ezt „el mu lasz tot tuk”, hir -
de tés ként kö zöl tet te!), mi úgy vél tük, sok ré tű szol gá la ta in do kolt tá te szi,
hogy – rész ben e ki tün te tés ap ro pó ján – in ter jú ban mu tas suk be őt la punk
ha sáb ja in. 

Bár if jú kol lé ga nőnk mag ne to fon nal rög zí tet te a be szél ge tést, an nak vég -
ső, szer kesz tett szö ve gét – ami ként ez la punk nál szo ká sos – az eset le ges
ja ví tás, il let ve jó vá ha gyás vé gett e-mail ben ter mé sze te sen meg küld tük lel -
kész úr nak. Ő azon ban idő köz ben kór ház ba ke rült, csa lád tag ja i nak pe dig
több szö ri pró bál ko zás ra sem si ke rült hoz zá fér ni ük a di gi tá lis kül de -
mény hez. 

De nem adtuk fel: elő ze te s egyeztetés után el küld tük a szö ve get Széll Búlcsú
leányának e-mail cí mé re is, aki azon ban – ál lí tá sa sze rint – ezt nem kap ta
meg. Er ről ér te sül ve kér tük meg, hogy akkor szer kesz tő sé günk ben ol vas sa
át az in ter jút. A nem ré gi ben ugyan csak lel késszé ava tott (az az teo ló gi át vég -
zett) Széll Éva An na ezt elég sé ges meg ol dás nak tar tot ta (édes ap ját ked den,
a lap nyom dá ba kül dé sé nek nap ján már te le fo non sem tud tuk el ér ni), és kész -
sé ge sen be is jött az Üllői útra. Az in ter jú val kap cso la tos ész re vé te le it ma -
ra dék ta la nul átve zet tük a be tör delt kéz irat szö ve gé be – hi szen az zal nem csak
az ol va sók nak, ha nem mű té ten át esett – imádságainkban hordozott –test -
vé rünk nek is örö met sze ret tünk vol na sze rez ni…

T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő

Hi ba iga zí tás. Nem rejt vény nek szán tuk. La punk múlt he ti szá má nak 7. ol -
da lán saj ná la tos szá mí tó gé pes prog ram hi ba foly tán ma radt le „…a si ke tek hal -
la nak” cí mű nagy sze rű ri port – pon to sab ban a Bok ros And rea jel nyel vi tol -
máccsal ké szült in ter jú – vé gé ről a szö veg utol só mon da ta, a szer ző, Má tis
Lil la ne vé vel egye tem ben. A ked di kor rek tú ra for du lón ál ta lunk utol já ra lá -
tott nyom ta tott ol da lon még hi bát la nul ol vas hat tuk az úgy ne ve zett ren de -
lés so rán cson ko ló dott sort, amely – a meg elő ző mon dat tal együtt – így szól:
„Ál dás nak te kin tem azt is, hogy ba rát sá got köt het tem egy re for má tus és egy
evan gé li kus lel kész nő vel. Úgy hi szem, ezek a kap cso la tok is a Re mény ség fesz -
ti vál gyü möl csei.” Mind azon ál tal ez úton is kér jük a szer ző, az in ter jú alany
és ol va só ink el né zé sét. – A szerk.
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VASÁRNAP

8.05 / MR6
„Ka pocs”
Va sár na pi öku me ni kus mű sor
10.30 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se a fo nyód li ge ti
Szél ró zsa ta lál ko zó ról
13.20 / m2
A Bib lia a ma gyar 
kép ző mű vé szet ben
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
Ben ne: Scarlat ti: g-moll
(Mad ri di) mi se
20.15 / m1
Büsz ke ség és bal íté let
(fran cia–an gol ro man ti kus
drá ma, 2005) (121’)
20.55 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Nyolc év szá zad kan tá tái, 
mi séi, ora tó ri u mai

HÉTFŐ

9.20 / Pax Tv
Ung vi dék
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
Le gen dák föld jén
14.00 / Pax Tv
Em lé kez zél meg 
az egész út ról
(do ku men tum film)
15.40 / Du na Tv
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar egye te mek
21.10 / Pax Tv
Ami tő lünk te lik
(kon cert film)
Pin tér Bé la és csa pa ta
22.05 / Du na Tv
Vas füg göny – 
Szín ház a Vá ci Fegy ház 
és Bör tön ben
(do ku men tum film)
23.05 / m1
Aranyfeszt 2012
Kultúrkincsek nyáron

KEDD

7.35 / Du na Tv
Szá zad for dí tó ma gya rok
Lech ner Ödön
14.06 Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Pas suth Krisz ti na 
mű vé szet tör té nész
15.45 / Du na Tv
In dia utol só orosz lán jai
(an gol is me ret ter jesz tő film)
17.40 / Du na World
Mekk Elek ezer mes ter
(ma gyar me se so ro zat)
A cso dá la tos asz ta los
18.00 / Pax Tv
Szü lő és gyer mek 
sors dön tő ta lál ko zá sa – 
Dr. Ransch burg Je nő
(elő adás-so ro zat)
22.30 / Bar tók rá dió
In ter mez zo
Itz hak Perl man he ge dül, 
Sa mu el San ders zon go rá zik

SZERDA

7.15 / Du na World
Ha tár ta la nul ma gyar
(mű vé sze ti, tu do má nyos 
ma ga zin mű sor)
A rej tőz kö dő nyel vi örök ség
– A Ha lot ti be széd 
és kö nyör gés tit kai
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.45 / Du na World
Ma gyar el sők
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Az el ső ma gyar ala pí tá sú
szer ze tes rend
19.42 / Kos suth rá dió 
A pe li kán
Rész le tek a Ka lá ka együt tes
fel vé te le i ből
21.20 / Du na World
Só vi dék – A szé kely föld só ja

CSÜTÖRTÖK

7.35 / Du na Tv
Szá zad for dí tó ma gya rok
(ma gyar do ku men tum -
filmsoro zat)
Pi linsz ky Já nos
11.00 / Pax Tv
Ti tok za tos Er dély
(úti film)
15.57 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a bay re ut hi
Festspi el ha ust
Wag ner: Trisz tán és Izol da
(há rom fel vo ná sos ope ra)
18.05 / Bar tók rá dió
Kosz to lá nyi De zső: 
A cseh trom bi tás
Kézdy György tol má cso lá sá ban
18.35 / m2
Fen nec – 
Ba si le és Ge or ges bosszú ja
(fran cia rajz film, 1998) (49’)
20.35 / Bar tók rá dió
Ka rin thy Fri gyes no vel lái
A he ge dű, Éne kel ni ta nu lok

PÉNTEK

9.00 / Du na Tv
Ma gyar or szág táj egy sé gei
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Vi lág örök ség
12.05 / Du na Tv
Vers
Pi linsz ky Já nos: 
Arany ko ri tö re dék
17.45 / Du na World
Egy szer volt, hol nem volt…
(ma gyar me se so ro zat)
Kő le ves
21.15 / Pax Tv
In vo ca tio mu si ca lis
(egy ház ze nei mű sor)
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
21.25 / m1
A XXX. nyá ri olim pi ai 
já té kok meg nyi tó ja
Élő köz ve tí tés Lon don ból
22.30 / Pax Tv
A túl élés sza bá lyai
Pla cid atya (port ré film)

SZOMBAT

9.30 / m1
XXX. nyá ri olim pi ai já té kok
Élő köz ve tí tés Lon don ból
11.00 / Bar tók rá dió
Ahogy tet szik – 
klasszi kus ze nei 
kí ván ság mű sor
13.30 / m1
For mu la 1 – Ma gyar Nagy díj
Idő mé rő edzés – 
Élő köz ve tí tés 
a Hun ga ror ing ről
15.30 / m1
XXX. nyá ri olim pi ai já té kok
Élő köz ve tí tés Lon don ból
16.05 /m2
Ja ne Ey re
(an gol já ték film, 1995) (108’)
23.00 / Bar tók rá dió
All That Jazz
Cole Por ter szer ze mé nyei
23.20 / tv2
Propaganda
Kulturális magazin

VASÁRNAP

9.30 / m1
XXX. nyá ri olim pi ai já té kok
Élő köz ve tí tés Lon don ból
10.00 / Du na Tv
Élő egy ház
Hí rek, tu dó sí tá sok 
a Kár pát-me den ce 
és a nagy vi lág val lá si 
ese mé nye i ről
15.57 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a bay re ut hi
Festspi el ha ust
Wag ner: 
Par si fal
(há rom fel vo ná sos ope ra)
16.30 / m1
XXX. nyá ri olim pi ai já té kok
Élő köz ve tí tés Lon don ból
Ben ne: 
Ma gyar or szág–Szer bia
fér fi ví zi lab da-mér kő zés

22.30 / Bar tók rá dió
In ter mez zo
Ma ria Graf hár fá zik

va sár nap (jú li us 22.)
Egé szen bi zo nyos nak tart juk a pró fé tai be szé det, amely re jól te szi tek, ha mint
sö tét he lyen vi lá gí tó lám pás ra fi gyel tek, amíg fel ra gyog a nap, és fel kel a haj -
nal csil lag szí ve tek ben. 2Pt 1,19 (Zsolt 119,148; Jn 6,1–15; Ap Csel 2,41–47; Zsolt
119,121–128) Ré gen to rony iránt men tek az em be rek, ma GPS-t hasz nál nak.
Még is úgy tű nik, baj van a mai em ber tá jé ko zó dá si ké pes sé gé vel. Az idők vál -
toz nak, de az alap hely zet nem, szük sé günk van se gít ség re, hogy tá jé ko zód -
junk, kü lön ben el ve szünk. Is ten igé je olyan, mint a sö tét he lyen vi lá gí tó lám -
pás. Csak az Is ten te rem tő, út mu ta tó sza va iga zít hat el azon az úton, amely
az élet be ve zet.

Hét fő (jú li us 23.)
Jé zus üd vö zí te ni tud ja örök re azo kat, akik ál ta la já rul nak Is ten hez, hi szen
ő min den kor él, hogy ese dez zék ér tük. Zsid 7,25 (4Móz 21,7; 2Krón 30,13–22;
Mk 4,10–12) Nem az a cso da, hogy a be teg meg gyó gyul, és egy kis hosszab -
bí tást kap: egy-két évet. A cso da az, ha üd vös sé get nyer. Az az: a mu lan dó
és kor lá tok kö zé szo rí tott élet he lyett ma ra dan dót, sőt ki tel je se dőt. Em ber
ezt sem el ér ni, sem meg sze rez ni nem tud ja. Jé zus tud ja egye dül. Az ő ke zé -
ben van az éle tünk. Há la Is ten nek. Mert így jó he lyen van. An nak ke zé ben,
aki él, aki ma ga az élet. A min dent tu dás Is ten nél nem in for má ció bő sé get
je lent, ha nem azt, hogy még en gem is üd vö zí te ni tud.

kedd (jú li us 24.)
Ha Krisz tu séi vagy tok, ak kor Áb ra hám utó dai vagy tok, és ígé ret sze rint örö -
kö sök. Gal 3,29 (1Móz 15,1; Mt 22,1–14; Mk 4,13–20) A tör té ne lem for du ló -
pont ján vá rat lan cso da tör tént: Is ten em ber ré lett. A dön tő vál to zás meg -
tör tént, az Aty já tól el for dult és tá vol ra ke rült, té koz ló gyer me kért el jött az
Atya. A le he tő ség adott: együtt le het nek azok, akik egy más hoz tar toz nak,
Te rem tő és te remt mény. Eb ben a hely re állt vi szony ban már be le si mul ha tunk
az Is ten tör té nel men át íve lő mun ká já ba, az üd vös ség tör té net fo lya ma tá ba.
A hit ben előt tünk jár tak mu tat ják az utat, Is ten gyer me ke i nek kö zös sé gé -
ben pe dig az örök élet örök sé gé vel ter vez he tünk.

Szer da (jú li us 25.)
Krisz tus mond ja: „Ha va la mit kér tek tő lem az én ne vem ben, meg te szem.”
Jn 14,14 (Zsolt 30,3; Zak 8,9–17; Mk 4,21–25) Két szó egy re rit kább az em -
ber szó tá rá ban: ké rem és kö szö nöm. Alá zat kell hoz zá, no meg az, hogy
tisz tá ban le gyek ön ma gam mal: ki va gyok én, mik a le he tő sé ge im. Moz gás -
te rem kor lá to zott, egye dül nem ju tok messzi re, rá szo ru lok úti tár sa im ra s
még in kább az én Uram ra. Ab ban a ki vált ság ban van ré szem, hogy re mény -
ség gel kér he tek. Ha az ő ne vé ben ké rek min dent, ami az élet hez va ló ban
szük sé ges (nem csu pán ön ző mó don, ha nem má sok szá má ra is), ak kor meg -
ta pasz ta lom, hogy Jé zus Krisz tus ne vé ben erő van. Lét re hoz za és meg ad -
ja mind azt, ami nél kü löz he tet len: az élet szük sé ges és elég sé ges fel té te le -
it. A „ké rem” kez de tű mon dat vé gén ott kell, hogy áll jon a má sik szó: kö -
szö nöm. 

Csü tör tök (jú li us 26.)
Akár esz tek, akár isz tok, bár mi mást cse le kesz tek, min dent Is ten di cső sé -
gé re te gye tek. 1Kor 10,31 (5Móz 8,10; 1Kor 10,16–17; Mk 4,26–29) Nagy
kí sér tés a val lá si tu dat ha sa dás… Van egy hét köz na pi éle tem, a sa já tom,
s van egy val lá sos, Is ten nel kap cso la tos éle tem. A ket tő kü lön zaj lik. Más
a mér ce az egyik ben, és más a má sik ban. Köz ben meg fe led ke zünk ar ról,
hogy min den min den nel össze függ. Is ten egyet len vi lá got te rem tett ne -
künk. Hi tünk, ke resz tény éle tünk nem va sár nap ra vagy az ün nep na pok -
ra szo rít ko zik. A leg hét köz na pibb dol gok hát te ré ben is ott áll az Is ten -
hez va ló kap cso la tunk, s a leg ün ne pibb pil la na tok ra is hat a hét köz na -
pok min den ese mé nye. Az irány a dön tő, eb ből a szem pont ból lát ha tunk,
ér té kel he tünk, dönt he tünk, cse le ked he tünk. Is ten di cső sé gé re te rem tett
min ket. Az éle tünk ben min den ezt kell, hogy szol gál ja. Van okunk a bűn -
bá nat ra…

pén tek (jú li us 27.)
Akik egy kor nem az ő né pe vol ta tok, most pe dig Is ten né pe vagy tok, akik szá -
má ra nem volt ir ga lom, most pe dig ir ga lom ra ta lál ta tok. 1Pt 2,10 (Ez 16,8c;
Lk 22,14–20; Mk 4,30–34) A nagy vál to zás meg tör tént. Is ten vissza-, el-, be -
fo ga dott. Nem volt en nek sem mi jog alap ja, még csak lo gi ká ja sem. Min den
ke gye lem. Min den ir ga lom. Ha azon ban ir ga lom ra ta lál tunk, ne en ged jük
el. Éle tünk leg na gyobb le he tő sé gét ját sza nánk el. Akik ir gal mat nyer tünk, él -
jünk hát eb ből a pá rat lan aján dék ból.

Szom bat (jú li us 28.)
Töb bé nem én élek, ha nem Krisz tus él ben nem. Gal 2,20 (Jer 31,18b; Jel 19,4–
9; Mk 4,35–41) Nem ön ma gunk, egyé ni sé günk, ön ál ló sá gunk fel adá sát je -
len ti Pál apos tol ta nú ság té tel ként meg fo gal ma zott ál lí tá sa. El len ke ző leg.
Meg ta lál ta azt az iga zi én jét, aki nek a Te rem tő meg ál mod ta: a krisz tu si
em bert. Ez azon ban csak ak kor vá lik va ló ság gá, ha a szí vem ben, a fe jem -
ben Krisz tus az úr. Ha át adom ne ki a ve zér lést, ha ő van min de nek ben.
Ne fél jünk fel ad ni Is ten nél kü li énün ket. A meg üre sí tett szív be ugyan is
Krisz tus köl töz het, hogy ön ma gam ra ta lál has sak. S ak kor élek töb bé nem
én, ha nem él ben nem a Krisz tus. Ez az éle tet je len tő sze rep cse re!

g Ha fEn schEr Ká roly

Újnap– újkegyelem

vASárNAPtÓLvASárNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 22-étől július 29-éig

tisztelttöbbpéldányos
ésgyülekezetielőfizetőink,

könyvvásárlóink!
Az Evan gé li kus Élet tel jes kö rű ter jesz té sét jú li us 25-étől a Lu ther Ki adó
meg bí zá sá ból a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. Így az egy pél dá nyos
egyé ni elő fi ze tők mel lett immár a több pél dá nyos egyé ni elő fi ze tők és a
gyü le ke ze tek is az új ter jesz tőn ke resz tül kap ják meg az új sá got. 

Mint ahogy azt már az egy pél dá nyos egyé ni elő fi ze tő ink kö zül né há -
nyan meg ta pasz tal hat ták, a ter jesz tő vál tás nem zök ke nő men tes, így tü -
rel met és együtt mű kö dést ké rünk azon elő fi ze tő ink től, aki ket e vál to -
zás – át me ne ti leg – eset leg hát rá nyo san érint. 

Kér jük, ha a lap kéz be sí té sé ben fenn aka dást ta pasz tal nak (ha he ti la punk
kés ve vagy egy ál ta lán nem ér ke zik meg), azt – gyülekezeti és több pél dá -
nyos előfizetőink – ha la dék ta la nul je lez zék az aláb bi el ér he tő sé ge ken:

Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. ügy fél szol gá la ta – te le fon: 80/106-000,
e-mail: ugy fel szol galat@me dia-log.hu.

Lu ther Ki adó – 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; te le fon: 1/317-5478, 1/486-
1228, 20/824-5518; fax: 1/486-1229; e-mail: ki ado@lu the ran.hu.

A könyvek kézbesítését jú li us 25-étől szin tén a Me di a LOG Lo gisz ti -
kai Zrt. vég zi. Az eset le ge sen fel me rü lő prob lé má kat a fen ti el ér he tő -
sé ge ken tud ják je lez ni. Szí ves meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük.

g KEndEh K. PétEr igazgató (LuthEr Kiadó)

nyá ri le ál lás
Ér te sít jük ked ves Test vé re in ket
és tisz telt Part ne re in ket, hogy a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Iro dá já nak (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) szo ká sos
két he tes nyá ri le ál lá sá ra jú li us 23.
(hét fő) és au gusz tus 3. (pén tek) kö -
zött ke rül sor. Az iro da ez idő alatt
zár va tart, az ügy in té zés szü ne tel. 

Az el ső mun ka nap: au gusz tus 6.
(hét fő). Meg ér té sü ket kö szön jük!

Országos iroda

Szélrózsa-szünet
Mivel he ti la punk mun ka tár sai a
hét második felében a Szél ró zsa
ta lál ko zón dolgoznak, az Evan gé -
li kus Élet szer kesz tő sé ge jú li us
18–22. kö zött zár va tart. Meg ér -
té sü ket ez úton is kö szön jük.

d Az EvÉlet szer kesz tő sé ge


