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Borsod-hevesi mentőcsomag? f 3. oldal
A Mária-paradoxon f 5. oldal
Anyakönyvi érdekességek f 9. oldal
Zengedező aréna f 4. oldal
Ciki-e Jézust követni? f 8. oldal
Melléklet: ÚTITáRS – magyar evangéliumi lap

„Nor mát nyúj tó te kin tély és ön ma gá val 
pár be széd re hí vó úti társ. Sok fé le em ber
még is egé szen egy be csen gő ta nú ság té te le.
Gyak ran ott ho no san is me rős, más kor
egészen ti tok za tos vi lág. És ez na gyon jó így.”

Az én Bibliám f 7. oldal

„Hor váth fel is aján lot ta ne ki, hogy ér sek nek
ne vez te ti ki. Ter mé sze te sen ezt Or dass mint
az evan gé li kus egy ház al kot má nyá val is 
el len té tes aján la tot el ve tet te.”

Ordass Lajos, 
a megvesztegethetetlen f 6. oldal

„S va ló ban – te szem hoz zá 
a ma gam gon do la ta it – fon tos 
meg kü lön böz tet ni a ha gyo mány
öltö zé ke it a ke gye lem ru há já tól.”

Margójegyzetek 
a liturgikus öltözékekről f 2. oldal

Az ün ne pi al ka lom nyi tá nya ként a
ME ÖT el nö ke, Ste in bach Jó zsef re for -
má tus püs pök kö szön töt te az
egy be gyűl te ket. A re for má ció
hó nap já nak mot tó já ul vá lasz tott,
ró mai le vél be li igét idéz ve – „A
re mény ség pe dig nem szé gye nít
meg” – be szélt a hit ere jé ről, ar -
ról a több let ről, ame lyet a jö vő be
ve tett hit re mény sé ge ad a föl di
élet ben. Ki emel te a hí vek nek, az
egy há zak nak a re mény ség to -
vább adá sá ért vi selt fe le lős sé gét. 

A püs pök meg nyi tó be szé de után
a Pax et Bo num ka ma ra kó rus zsol -
tár fel dol go zá so kat és mo tet tá kat
éne kelt Opicz Jó zsef kar nagy ve -
zény le té vel. A kó rus a fó ti Evan gé -
li kus Kán tor kép ző In té zet nyá ri
tan fo lya ma i nak hall ga tó i ból és ta -
ná ra i ból ala kult 2008-ban, Aba ffy
Nó ra ve ze té sé vel, ak kor még Pro -
tes táns fi a ta lok ka ma ra kó ru sa né ven.
A ze ne egyéb ként meg ha tá ro zó sze re -
pet ka pott a prog ram ban: a Si mon Nor -

bert trom bi ta kí sé re té vel zaj lott kö zös
ének lés ke ret be fog lal ta a mű sort. 

A pro tes táns kul tu rá lis es te ken
ha gyo má nyo san elő adás is el hang zik.
Ez al ka lom mal dr. Rét he lyi Mik lóst (ké -

pün kön) hall gat hat ták meg a részt ve -
vők. A hí vő ka to li kus, de fe le sé ge ré -
vén evan gé li kus kö tő dés sel is bí ró or -
vos pro fesszor – 2010 és 2012 kö zött
nem ze ti erő for rás-mi nisz ter – Hit és
tu do má nyos köz élet cí mű elő adá sá ban
ki fej tet te: a kö tő szó meg vá lasz tá sa a
cím ben nem vé let len, szá má ra ez a he -
lyes re lá ció a hit és tu do mány kö zött.
Ahogy a tu do mány a köz élet ré sze,
úgy az a hit is. 

XVI. Be ne dek pá pa ép pen a kö zel -
múlt ban – a II. va ti ká ni zsi nat meg nyi -
tá sá nak öt ve ne dik év for du ló ja al kal má -

ból – hir det te meg a hit évét. A hit
az em be ri élet alap ját ké pe zi, le he -
tő vé te szi a tu dós szá má ra a tá gabb
ho ri zon ton va ló tá jé ko zó dást. Ki -
ala kít ja a ku ta tó ban azt a hoz zá ál -
lást, hogy a vi lág meg is mer he tő, és
ra ci o ná lis ér te lem sze rint épül fel. 

Rét he lyi pro fesszor el mond ta:
nem tud ko moly tu dóst hit nél kül
el kép zel ni. Idéz te a nagy ter mé -
szet tu dós, po li ti kus és nyom dász
Ben ja min Frank lin ma ga ké szí tet -
te sír fel ira tát 1728-ból, mely ta nús -
ko dik a fel tá ma dás ba ve tett hi té -
ről (lásd a kö vet ke ző ol da lon).
Több íz ben is fel ele ve ní tet te – az
idén száz éve szü le tett evan gé li -
kus – Szent ágot hai Já nos ana tó -
mus pro fesszor gon do la ta it, töb -
bek kö zött arról, miért is nem  lé -

te zik „tu do má nyos vi lág né zet”.

ReformációigálaestazUrániában
b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) ok tó ber

har ma dik va sár nap ján ren dez te meg már ha gyo mánnyá vált re for má -
ci ói gá la est jét. A pa ti nás bu da pes ti Urá nia Nem ze ti Film szín ház nagy -
ter me zsú fo lá sig meg telt az ün nep lők kel, kö zöt tük egy há zi ve ze tők -
kel és a kul tu rá lis élet ne ves kép vi se lő i vel. A sok szí nű prog ram ban meg -
szó lal tak kó rus mű vek, el hang zott bi zony ság té tel, és át ad ták a Pro tes -
táns Új ság írók Szö vet sé gé nek (Prúsz) szak mai dí ját. Az est egy út tal
jó té kony célt szol gált: az össze gyűlt ado má nyo kat a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um kap ta.

„Zsolt 38,16: Mert ben ned re mény ke -
dem, Uram, azért nem hal lom meg
őket, és hall ga tok. Mert nem aka rom,
amint ők ta nít ják és cse lek szik, a ma -

gam vi gasz ta lá sát tu laj don böl cses -
sé gem re, tisz tes sé gem re és igaz sá -
gom ra bíz ni, ha nem egye dül te re ád
és a te ke gyel med re. Te hall gass meg
en gem, én Is te nem és Uram: Re -
mény sé ge met nem fo god sem mi vé
ten ni, ha nem vá la szolsz ké ré sem re,
és ele get te szel ne ki. Az én dol gom
kér nem és vár nom té ged és a te ke -
gyel me det. A te dol god pe dig, hogy
meg hall gass, ké ré sem re vá la szolj, és

re mény sé gem be vált sad. Akik azon -
ban ön elé gül tek, és sem mi ben szük -
sé get nem érez nek, azok nem is vár -
nak, nem is re mél nek sem mit; azért
nem is hall gat ja meg őket sen ki,
nem is vá la szol ne kik sen ki, nem is
elé gí ti ki őket sen ki; hi szen már
min de nük meg van.” 

d Lu ther Már ton: A har ma dik
bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 38)

(Schu lek Ti bor for dí tá sa)
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g Dr. Pe csuk Ot tó

A Ma gyar Bib lia tár su lat ülé se in –
éven te há rom-négy al ka lom mal – ti -
zen egy pro tes táns és egy or to dox fe -
le ke zet kép vi se lői ül nek együtt. Kö -
zös él mé nyünk, hogy min den fe le ke -
ze ti kü lönb sé günk nél fon to sabb kö -
zös örök sé günk, a teo ló gi ánk ban és
is ten tisz te le ti éle tünk ben meg ha tá -
ro zó sze re pet be töl tő Szent írás. 

A re for má ció nap já nak kö ze led té -
vel jó fel idéz nünk, hogy a re for má -
ci ó ban szü le tett egy há zak a so la
Scrip tu ra (egye dül a Szent írás) elv ta -
la ján áll nak. Ez az elv ezer szál lal kö -
tő dik a so la fi de (egye dül hit ál tal) elv -
hez, hi szen egye dül a Szent írás ból
tud hat juk biz to san, hogy hit ál tal iga -
zu lunk meg Is ten szí ne előtt, és nye -
rünk örök üd vös sé get.

An nak ide jén ez az elv re for má tor
atyá ink szá má ra min den más nál
hat ha tó sabb se gít sé get nyúj tott ah -
hoz, hogy meg fo gal maz has sák, mi a
prob lé má juk a pá pa ság sko lasz ti -
ká ból örö költ ta ní tá sá val, az zal, hogy
mind az, ami az üd vös ség hez szük sé -
ges, a ha gyo mány ból (az egy ház ta -
ní tá sá ból) és az em be ri ér te lem fel -
is me ré se i ből meg is mer he tő. 

Meg őriz ve és vall va re for má tor
ele ink fel is me ré sét, úgy gon do lom,
ma már ár nyal tab ban fo gal ma zunk a
Szent írás és az egy há zi ha gyo mány,
il let ve a Szent írás és az egy ház kö zös -
sé ge ál tal hor do zott Szent írás-ér -
tel me zés kap cso la tá ról. Ha nem ál -
lunk ben ne az egy ház sok év szá za dos
írás ér tel me zői ha gyo má nyá ban és
az Írá son ala pu ló élet gya kor la tá ban,
nem ért het jük meg ezt a cso dá la tos
könyv gyűj te ményt a ma ga né hol há -
rom ezer éves mon da ta i val.

De mi ért is olyan fon tos szá munk -
ra a he lyes írás ér tel me zés? Mert
min ket re for má tor őse ink hez ha -
son ló an el ső sor ban nem a Bib lia al -
le go ri kus, er köl csi vagy dog ma ti kus
ér tel me zé se ér de kel (mint eset leg
más ke resz tyén ha gyo mány ban ál ló
test vé re in ket), ha nem a Bib lia ere de -
ti je len té se és üze ne te.

Lu ther és Kál vin után vált a Bib -
lia kö vet ke ze tes és tu do má nyos ta -
nul má nyo zá sa ennyi re fon tos sá és
hang sú lyos sá az egy ház ban, vál lal va
még azt a ve szélyt is, ame lyet a re ne -
szánsz hu ma niz mu sá ban meg je le nő,
majd a fel vi lá go so dás ban ki tel je se dő
„bib lia kri ti ka” je len tett. Szám ta lan
rossz pél dá ját lát hat juk ma an nak,
ho gyan pró bál ják so kan a Bib lia üze -
ne tét a mai (poszt)mo dern vi lág fel -
fo gás hoz szab ni, az zal össze egyez tet -
he tő vé ten ni. E kí sér le tek el len azon -
ban ép pen hogy úgy tu dunk si ker rel
fel lép ni, ha meg őriz zük a Bib lia ere -
de ti ér tel mét ke re ső ku ta tás vá gyát és
tu do má nyos kö ve tel mé nye it: re for -
má to ri örök sé gün ket. 

A re for má to rok kö ve tő i ről sok -
szor mond ták kri ti ku sa ik, hogy a
Bib li á ban hisz nek. A bib li kus hit
azon ban nem egy könyv imá da ta,
„bib li olat ria”: a Bib lia azért szent és

egye dül ál ló könyv, mert Jé zus Krisz -
tus ról tesz ta nú bi zony sá got. Jé zus
Krisz tus ad ja meg a Szent írás va ló -
di te kin té lyét és egye dül ál ló lel ki
egy sé gét, amely át ra gyog a sok fé le és
hosszú idő alatt ke let ke zett írá sok
gyűj te mé nyén. Jé zus fe lé mu tat az
Ószö vet ség, az Új szö vet ség pe dig ar -
ról az öröm hír ről tu dó sít, hogy az el -
jött Krisz tus nem más, mint a ná zá -
re ti Jé zus. 

A Bib lia ere de ti je len té sé nek tisz -
te le te el ve zet ben nün ket ah hoz a
fel is me rés hez is, hogy a Bib lia tör té -
net írás is. Is ten ve lünk, em be rek kel
kap cso la tos, ke gyel mes és meg vál tó
tet te i nek kró ni ká ja. Meg tud juk be lő -
le, hogy Is ten a tör té ne lem ura, aki
tör té nel mi ese mé nye ken ke resz tül je -
len tet te ki ma gát. Az Ószö vet ség úgy
vi szo nyul az Új szö vet ség hez, mint
egy drá ma be ve ze tő fel vo ná sa a má -
so dik fel vo nás hoz, ahol a drá ma már
a ma ga tel jes sé gé ben bon ta ko zik ki.
Ez az üdv tör té net, amely nek mi is ré -
sze sei va gyunk, és ame lyet nem is -
mer nénk, ha Is ten nem ad ta vol na
ne künk a Bib li át.

A Bib lia emel lett hit re szó lí tó
könyv is. Ma is meg szó lít em be re ket,
akik nek a Bib lia ol va sá sa, hall ga tá -
sa köz ben meg vál to zott az éle tük.
Olyan vál to zás ez, amely nem ma -
gya ráz ha tó pszi cho ló gi a i lag, nem
ha tá roz ha tó meg szo cio ló gi a i lag,
nem köt he tő a Bib lia egy bi zo nyos
üze ne té hez vagy má gi kus mon da tá -
hoz. Ahány meg vál to zott élet, annyi
üze net. S hogy ez új ra és új ra, min -
dig vál to zó mó don meg is mét lőd het,
bi zony sá ga an nak, hogy Is ten bár kit
és bár mi kor meg ra gad hat és meg vál -
toz tat hat ti tok za tos esz kö ze, a Szent -
írás ál tal. 

A Bib lia azért is fon tos, mert meg -
győ ző dé sünk sze rint az em be ri ci vi -
li zá ció és kul tú ra egyik leg na gyobb
for má ló ja. Az ókor ban a leg na gyobb
tu dó so kat fog lal koz tat ta a Bib lia
üze ne te, mint pél dá ul a teo ló gus-fi -
lo zó fus Au gus ti nust vagy a bib lia for -
dí tó nyelv mű vész Je ro most. A „sö tét
kö zép kor ban” sem ma rad ha tott vol -
na fenn az eu ró pai írá sos ci vi li zá ció
a ke resz tyén szer ze te sek kéz irat má -
so ló te vé keny sé ge nél kül. 

A 9–10. szá zad ban, már jó val a re -
for má ci ót meg elő ző en a nem ze ti
nyel ve ken ol vas ha tó Bib lia irán ti
igény ve ze tett el oda, hogy az eu ró -
pai nyel vek meg szü let tek, és azo kon
szin te azon nal je len tős iro da lom jö -
he tett lét re. A Bib lia kul tú ra te rem tő
ere jé nek kö szön he ti lét re jöt tét az
eu ró pai szín ját szás és az egye tem. 

A Bib lia „el len ség ként” kö zép pont -
ba ke rült a fel vi lá go so dás ban is. Ma
az eu ró pai kul tú ra sze ret né le vet ni
ma gá ról a Bib lia gyám ko dá sát és ter -
hes nek ér zett örök sé gét – ne künk
azon ban foly to no san fi gyel mez tet ni
és em lé kez tet ni kell má so kat er re az
örök ség re. Kö te le ző gya kor lat.

A szer ző re for má tus lel kész, a Ma gyar
Bib lia tár su lat fő tit ká ra

Biblia-vasárnapelé

Deák téri gimnazisták irodalmi műsora a filmszínház színpadán
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Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd és ol vasd!
Vedd és ol vasd! – Au gus ti nus, a Kr. utá -
ni 4–5. szá zad ban élt egy ház atya Val -
lo má sok cí mű gyó ná sá ban mond ja el
meg té rés ének tör té ne tét: mi kép pen
küz dött két sé ge i vel és kí sér té se i vel,
ami kor gyer mek han gon éne kel ve
hal lot ta a fen ti szö ve get. Meg ér tet te
az in dí tást, és azon nal ke zé be vet te a
Szent írást, amely nek ol va sá sa óri á si
ha tás sal volt rá. A Bib lia tel je sen
meg vál toz tat ta az éle tét.

„So la Scrip tu ra” – „Egye dül az
Írás” – hang zott és hang zik a lu the -
ri re for má ció egyik sar ka la tos té te le.
Az eu ró pai szel le mi élet kö zép pont -
já ba ke rült a Szent írás, de ami még
fon to sabb, nem ze ti nyel vek re le for dít -
va egy re több em ber ve het te a ke zé -
be, és igei ki nyi lat koz ta tá sa so kak szí -
vé ben gyö ke ret vert. A né met és a
ma gyar iro dal mi nyelv ki fej lő dé sét a
bib lia for dí tás nak (a né me tek nél Lu -
ther, ná lunk a Ká ro li-Bib lia) kö szön -
het jük Is ten ke gyel mé ből. Szép fel adat
fel mér ni a Bib lia ha tá sát a mű vé szet
vi lá gá ra, de en nek itt még csak a váz -
la tá ra sem tö re ked he tünk, meg van -
nak en nek a mél tó for rá sai.

Igaz, a mo dern Eu ró pa tör té ne té ben
volt egy ide ig le nes szel le mi döc ce nő a
Bib li á val kap cso la to san, de az csak jót
tett a Szent írás te kin té lyé nek, mert ha
az em ber rosszat gon dolt is a Bib li á -
ról, Is ten azt jó ra for dí tot ta szent ha -
tal má nál fog va, és kü lö nös ered mény
szü le tett eb ből. A 18. szá zad kö ze pén
Vol taire fran cia fi lo zó fus meg le pő
bá tor ság gal je len tet te ki, hogy „száz év
múl va a Bib lia csak mú ze u mi tárgy
lesz”. Eh hez ké pest még a 21. szá zad -
ban is – ez a kü lö nös – a Szent írás
újabb és újabb ki adá sai érik el a leg na -

gyobb pél dány szá mot a nagy vi lág -
ban. Ér de kes ada lék, hogy egy ma gát
el vi lá gi a so dott tár sa da lom nak tar tó eu -
ró pai ál lam ban a köny vek kö zül a
Bib lia ta lál ha tó meg a leg több csa lád -
ban (egy fel mé rés sze rint). Nem ezért
fon tos azon ban a Szent írás, ha nem
azért, amit Jé zus mond ró la.

Er re utal a re for má ció már em lí -
tett sa rok té te le: egye dül az Írás! Hit
és ke gye lem mel lett egye dül az Írás!
Mert Jé zus Krisz tus eb ben a fel ol va -
san dó ige sza kasz ban vi lá go san ki je -
len ti az Írás köny ve i ről: „…azok pe -
dig ró lam tesz nek bi zony sá got.”

Ezért van kü lö nös je len tő sé ge a
Bib lia -va sár nap nak! A meg elő ző va sár -
na po kon sem hi á nyoz ha tott szó szé ke -
ink ről a Bib lia, amely Is ten  igé jét tar -
tal maz za, és vá lik a Lé lek nek kö szön -
he tő en Szent írás sá, de ezen a ki emelt
va sár na pon min den te kin tet ben szem -
be sül nünk szük sé ges en nek a kü lö nös
is te ni aján dék nak élet be vá gó fon -
tos sá gá val. Rész ben mert elő ké szí ti a
re for má ció ün ne pét is. 

A leg hang sú lyo sabb azon ban az,
amit ép pen a re for má ció – és fő leg
Lu ther – he lye zett a szí vünk re: az
Írás Jé zus Krisz tus ról tesz bi zony sá -
got! Egye dül Krisz tus! Egyes szám el -
ső sze mély ben je len ti ki ezt az Úr Jé -
zus egy kü lö nös vi ta hely zet ben Já nos
evan gé li u ma 5. fe je ze te sze rint. Jé zus
ki eme li, hogy Is ten bi zony ság té te le és
az Írás bi zony ság té te le ró la szól.

A Bib lia -va sár nap ked ves al ka -
lom ar ra, hogy gya kor la ti és hit be li
(el mé le ti nek lát szó) kér dé se ket ele -
ve nít sünk fel. Gya kor la ti tö rek vé -
sünk le het, hogy le gyen min den ki nek
sa ját Bib li á ja, és for gas sa is azt, mert
ak kor előbb vagy utóbb meg szó lal

szá má ra Is ten igé je. S ép pen ez a hit -
be li nye re ség is: egy szer csak az ige
– és ez már a Szent lé lek tit ka –
moz gó sít , meg té rít vagy meg újít,
tisz ta fénnyel ra gyog be le az éle -
tünk be.

Az Írás szol gá la ta: bi zony sá got
ten ni Krisz tus ról! Nem elég szer idéz -
zük Lu thert, aki az egész Szent írás -
ra néz ve – be le ért ve az Ószö vet sé get
– ki je len tet te, hogy ab ból az a fon tos,
ami Krisz tust hir de ti. Az evan gé li kus
szó szé ke ken nem „okos ko dó be szé -
dek re” van szük ség, ha nem aho gyan
az Írás a ke reszt ha lá lig en ge del mes
Krisz tus ról (Fil 2,6 kk.) tesz ta nú bi -
zony sá got, az ige evan gé li kus szol gá -
i nak is e sze rint kell cse le ked ni ük.

Ha ez tör té nik, ak kor nem ego is -
ta szem pon tok mo ti vál nak ben nün -
ket, szem ben azok kal, akik az Írást
sa ját ön ző ér de kük mi att ku tat ták
vagy ku tat ják (39. v.), ha nem Krisz -
tus fen sé ges alak ja ra gyog fel szá -
munk ra, és rá cso dál ko zunk Is ten
sze re te té re. Ak kor nem ha mis di cső -
ség ke re sé sek jel le mez nek ben nün ket,
ha nem lát ni fo gunk a vi lág vi lá gos -
sá gá ban, lát ni fog juk meg vál tott sá -
gun kat, és egye dül Is tent ma gasz tal -
juk Krisz tu sért. Ak kor sem mi fé le
egyéb „név” nem ve zet fél re ben nün -
ket az üd vös ség kes keny út já ról (Mt
7,14), mert tud juk, nincs más név,
csak az ő ne ve (Ap Csel 4,12). S ha
Krisz tust lát juk az Írás nak kö szön he -
tő en a Szent lé lek ál tal, ak kor az éle -
tünk be köl tö zik az Is ten sze re te te.

Őszin te alá zat tal és a bűn bá nat
kész sé gé vel ál lít suk be le ma gun kat en -
nek a szent igé nek a vi lá gos sá gá ba
ezen a mai va sár na pon. Nincs-e meg
a ve szé lye an nak, hogy eset leg a pol -

cun kon vagy az éj je li szek ré nyün kön
ott van ugyan a Bib lia, de olyan, mint
a ki kap csolt vi lá gí tó test? Eset leg még -
sem aka runk ah hoz a Krisz tus hoz
men ni, aki éle tét ad ta ér tünk. Ne hogy
ez a vád a fe jünk re hull jon vissza: „és
még sem akar tok hoz zám jön ni”. És ne
föl di hí res sé gek „ne ve” ve zes sen fél -
re ben nün ket, akik min den fé le mes -
si a nisz ti kus ígér ge tés sel csá bí ta nak
ben nün ket, ha nem Jé zus sza va: „Én az
Atyám ne vé ben jöt tem…”

Nem csak Jé zus ko rá ban vol tak, ma
is van nak ha mis mes si á sok; et től a kí -
sér tés től a Szent írás véd het meg
ben nün ket, ami kor ige ként meg szó -
lal az éle tünk ben, és mi Krisz tus di -
cső sé gét imád juk. Mert ez az egy di -
cső ség van Is ten től!

„Min den fa kul, min den rom lik, /
Már vány vár is össze om lik. / Bi bor -
lep lek ronggyá máll nak, / Di cső sé gek
füst be száll nak. / Csak ez a könyv
nem tér por ba, / Mint ha vol na élő lel -
ke!… / Ez a könyv a Mó zes bok ra: /Is -
ten szí ve do bog ben ne.” (Gár do nyi
Gé za: Írás a Bib li á ba.)

Is ten szí ve pe dig Krisz tus, a Fiú, aki
az Atya ne vé ben jött, hogy ne künk
itt, a föl dön már új já szü le tett éle tünk
és ná la örök éle tünk le gyen „egye dül
ke gye lem ből, hit ál tal”. Mi ért vo na -
kod nánk hoz zá men ni? 

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Atyánk, Fi ad ne vé -
ben ké rünk, add Szent lel ke det, hogy
a Szent írás a te élő be szé ded dé, igé -
vé ala kul jon az éle tünk ben, és ak kor
min den a mi énk, a bűn bo csá nat tól az
üd vös sé gig. ámen. 

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán 21.  (BiB li a -)  va Sár nap – jn 5,39–44 

Veddésolvasd!
a va Sárnap ig éje

A há rom fé le li tur gi kus öl tö zé ket – Lu -
ther-ka bát, Lu ther-ka bát stó lá val, il -
let ve al ba stó lá val – én szín gaz dag ság -
ként, le he tő ség ként, üze ne tet hor -
do zó jel kép ként élem meg. (S ak kor
még nem is be szél tünk az úgy ne ve zett
pa pi ci vil ről – a kol lá rés ing ről –, ame -
lyet be sem ve zet tek, csak el kezd tek
hor da ni, s ma már igen el ter jedt az
evan gé li kus gya kor lat ban. Er ről a fo -
lya mat ról még nem írt sen ki, pe dig ez
is „meg ér ne egy mi sét”.)

Há rom él mé nyem re uta lok: egy
ige hir de tés re, egy szol gá lat so ro zat ra és
egy kon fe ren cia zá ró is ten tisz te let re.

Az ige hir de tés egy he te hang zott el,
s a lel ké szek le ve le ző lis tá ján köz -
kinccsé té te tett. Lel kész  test vé rem a
jé zu si pél dá zat ról ír, s ab ban kü lö nö -
sen is fó kusz ál ar ra, mi tör tént a
me nyeg zőn az zal, aki nek nem volt
meg fe le lő ru há ja. Kü lönb sé get tesz a
ma gunk ra öl tött ru hák (adott eset ben

pa pi ru hák) és a meny asszony (adott
eset ben Krisz tus meny asszo nyá nak)
ru há ja közt. A pap ma gá ra öl ti, a
meny asszonyt öl töz te tik. 

S va ló ban – te szem hoz zá a ma gam
gon do la ta it – fon tos meg kü lön böz tet -
ni a ha gyo mány öl tö zé ke it a ke gye lem
ru há já tól. Ami kor a Szent írás fe hér ru -
há ról be szél, ak kor ar ról szól, ho gyan
öl töz te ti át és fel az em bert tisz ta (fe -
hér) ru há ba az Is ten ke gyel me. (A
meny asszony fe hér ru há ja nem egy -
sze rű en az em be ri tisz ta sá got je len -
ti, ha nem azt, hogy a vő le gény hez tar -
to zik!) Az ige hir de tés ben ol vas tam a
kö vet ke ző mon da to kat: „Vé le mé nyem
sze rint is job ban il lik a Krisz tus evan -
gé li u má nak hir de té sé hez a fe hér, mint
a fe ke te pa pi ru ha, amely egyéb ként
sem pa pi öl tö zék, ha nem dok to ri.
Egy ki csit ne vet sé ges is, ami kor ve lem
együtt sok »kö zép sze rű« em ber úgy
sü rög-fo rog ben ne, mint ha…”

A má sik él mé nyem egy nagy vi dé -
ki gyü le ke zet hez kö tő dik, ahol egy
hét tel ez előtt ven dég ige hir de tő ként
jár tam egy ház ze nei áhí ta ton. Mi vel
szol gá la tom a kon fir má ci ói vizs ga
és a kon fir má ci ói ün nep közt zaj lott,
meg pró bál tuk tu da to san vé gig gon -
dol ni, me lyik li tur gi kus öl tö zék mi -
lyen funk ci ót hor doz.

A kon fir má ci ós vizs ga áhí tat tal
kez dő dött, egy sze rű li tur gi kus for má -
ban – ter mé sze tes volt hát, hogy a lel -
ké szek a Lu ther-ka bát ra stó lát vet tek.
A stó la itt a pa pi szol gá lat jel ké pe –
hi szen Krisz tus fel vett igá ját szim bo -
li zál ja. Ami kor azon ban a vizs gá ra
ke rült a sor, a lel ké szek le ve tet ték a
stó lát – je lez ve, hogy most ta ní tói
„sze rep kör ben” vizs gáz tat nak. Ez
nem li tur gi kus ese mény, de az egy -
ház ta ní tá sá ról van szó. 

Lu ther, ami kor ta ní tott, ami kor ta -
ní tó jel le gű ká tépré di ká ci ó it mond -
ta, ami kor a dél utá ni ige-is ten tisz te -
le ten szol gált, ilyen „dok to ri” öl tö zék -
ben volt. Ez a ta nult – s így ta ní tó –
em be rek dok to ri ru há ja. Lu ther a
Szent írás dok to ra ként állt a ka ted rá -
ra és a szó szék re. Ami kor azon ban
úr va cso rai (szent sé gi) is ten tisz te le -
tet tar tott, ma ga is al bát (s rá pa lást
jel le gű mi se ru hát) viselt. 

A kon fir má ci ói vizs ga után az volt
a fel ada tom, hogy a hang ver se nyen
bib li kus me di tá ci ó val szol gál jak. Pa -
pi ci vil ben áll tam az ol va só pult hoz –
je lez ve, hogy lel kész ként szó la lok
meg, de mu tat va azt is, hogy nem is -
ten tisz te le ti vagy li tur gi kus al kal -
mon va gyunk együtt. A más na pi
kon fir má ci ói ün ne pi is ten tisz te let
azon ban már stó lá val vi selt al bá ban

zaj lott (a pres bi té ri um – al ter na tív le -
he tő sé ge ket el fo ga dó – dön té se nyo -
mán!), s ez egy ér tel mű jel zé se an nak,
hogy úr va cso rai is ten tisz te let szol gá -
lat te vői áll nak az ol tár előtt. 

Egy nap le for gá sa alatt a gon dol ko -
dó gyü le ke ze ti tag nyo mon kö vet het -
te, mi mi re va ló. A tu da tos ta nít vá nyi
élet hez és egy ház tag ság hoz ez is hoz -
zá tar to zik: meg ér te ni, mi mi ért van
az egy ház ban, s mi mi lyen üze ne tet
hor doz.

A har ma dik al ka lom egy nem ré gi -
ben le zaj lott kon fe ren cia zá ró is ten -
tisz te le te volt. Ket ten vé gez tük a
szol gá la tot: kol lé gám Lu ther-ka bát -
ban stó lá val – ő volt az ige hir de tő; én
al bá ban – én vol tam a li tur gus, aki
mind a be ve ze tő, mind pe dig az úr -
va cso rai szer tar tást vé gez tem. Ez
nem csak lel ki pász to ri szem pont ból
volt fon tos – hogy tud ni il lik a ket tő
jól meg fér egy más mel lett, s nem az
egyik ki vált ja a má si kat –, ha nem be -
szé des be mu ta tá sa an nak, mi lyen
funk ci ót hor doz hat az ed dig meg szo -
kott, és mi lyet az újon nan, al ter na tív
le he tő ség ként en ge dé lye zett.

Mit je lent ne kem…? Ne kem az
egy ház szín gaz dag sá ga azt je len ti a szó
szo ros és át vitt ér tel mé ben egy aránt,
hogy ré gi és új, két fé le tra dí ció jól meg -
fér egy más mel lett, s je len ti azt is, hogy
minden nek ér tel me van, ha nyi tot tan
be fo gad juk a mon da ni va ló ját. S ha így
van, ak kor nem össze vissza ság, ha nem
egy gaz da gabb rend jön lét re, amely -
ben min den a he lyé re ke rül.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Mitjelentnekem…
Mar gó jegy ze tek a li tur gi kus öl tö zé kek ről

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

[Lel kész:] Urunk Is te nünk, csak a te
sza vad te he ti tel jes sé tö re de zett éle -
tün ket, sza ka do zott vi lá gun kat. Ezért
kö nyör günk hoz zád.

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -
kért és a föl dön élő összes ke resz té -
nyért. Se gíts ben nün ket, hogy kö zö -
sen, egy szív vel ta nús kod junk ró lad,
ke res sük aka ra to dat, és pél dát mu tas -
sunk a sze re tet ben min den em ber -
nek. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért és ben ne ön ma gun kért. Add,
hogy jól hasz nál junk fel min den le -
he tő sé get, ami kor ve led ta lál koz ha -
tunk, aka ra to dat meg is mer het jük,
sze re te ted át él het jük. Se gíts ben -
nün ket test vér ként sze ret ni egy mást
és a tő led ka pott ké pes sé ge in ket a kö -
zös ség szol gá la tá ba ál lí ta ni. Aján dé -
kozz meg nyi tott ság gal azok fe lé,
akik a mi gyü le ke ze tünk ben ke res nek
té ged. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.

[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért
és ben ne min den em be rért. Se gíts
mind nyá jun kat tisz tes sé ges nek ma -
rad ni min den na pi küz del me ink kö -
ze pet te, és adj böl cses sé get azok nak,
akik éle te ket be fo lyá so ló dön té se ket
hoz nak. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.

[Lek tor:] Kö nyör günk min den
szük sé get szen ve dő ért. Azo kért, akik
be te gek, és azo kért, akik be te ge ket
ápol nak. Azo kért, akik gyá szol nak, és
azo kért, akik nek kö ze li ha lá luk kal kell
szem be néz ni ük. Azo kért, akik meg -
él he té si gon dok kal küz de nek, és
azo kért, akik nek nyu ga lom ra, bé ké -
re és el fo ga dás ra len ne szük sé gük.
Azo kért, akik nek csa lá di prob lé má -
ik van nak, és azo kért, akik csak
vágy nak csa lád ra, de egye dül él nek.
Min den szük sé günk ben te tudsz
meg aján dé koz ni min ket gaz da gab -
ban, mint kér nénk vagy gon dol -
nánk. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.

[Lek tor:] Kö nyör günk min den ki -
ért, aki té ged ke res, és min den ki ért,
aki nek élet fel ada ta a te sza va id hir -
de té se: hit tan ta ná ro kért, gyü le ke -
ze ti mun ká so kért, lel ké sze kért és
min den el hi va tott ke resz té nyért. Kö -
nyör günk ön ma gun kért is, hogy
egész éle tünk ben ku tas suk sza va id
kin cses tá rát, és kap cso lat ban le hes -
sünk ve led most és az örök ké va ló ság -
ban. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.

[Lel kész:] Hi tet te rem tő, vi gasz ta -
ló, erőt adó, gyó gyí tó sza va id ere jé -
re bíz zuk ma gun kat és az egész vi lá -
got. Ámen.

Oratio
œcumenica

b A Régi-újliturgikussarokMitjelentnekem…cí mű bel ső so ro za tá ban most
egy kis ex cur sust (ki té rőt) te szünk. Né hány he te meg je lent la punk ban
egy ve zér cikk, amely úgy íté li meg, hogy össze vissza ság ala kult ki a li tur -
gi kus öl tö zé kek te rén. (D.dr.HarmatiBéla:Egyházunkbelső egységének
külsőjelei.EvÉlet, szep tem ber 12., 1. o.) Nem sze ret nék vi tá ba száll ni a
cikk író já val, hi szen tu dom, hogy az egy bi zo nyos for mát is me rők és hasz -
ná lók szá má ra min den meg úju lás zűr za var nak lát szik, s bi zo nyos va gyok
ben ne, hogy a meg úju lás, gaz da go dás fo lya ma tá ban még a ta nu lás, tisz -
tá zás, le tisz tu lás fá zi sá ban va gyunk. Az ak ko ri írás ra re a gált egy tárgy -
sze rű, in for ma tív vá lasz cikk, amely sok min dent tisz tá zott. (TubánJó-
zsef:Azegyház egységevagyazegységegyháza?EvÉlet,ok tó ber 7., 13. o.)
Ezért az aláb bi so ro kat nem újabb vá lasz nak szánom, ha nem sze mé lyes
vé le ménye met, él ménye met, ta pasz ta la tomat sze ret ném meg osz ta ni ol -
va só ink kal. Ar ról val lok ugyan is, mit je lent ne kem a li tur gi kus öl tö zék,
s ta lán e ma gán vé le ményt tük rö ző gon do la tok né mi ob jek tív in for má -
ci ót is hor doz nak na pi ren den lé vő té mánk kal kap cso lat ban.

Itt nyug szik Ben ja min Frank lin
tes te, egy könyv nyom ta tóé; olyan,
mint egy ré gi könyv fe dő lap ja,
amely ből ki vet ték a bel se jét,
amely ről le szed ték a föl ira tot és
az ara nyo zást – fér gek ele de le.
Azon ban ma ga a mű nem vész el,
ha nem hi te sze rint egy kor új ra
meg fog je len ni egy új, szebb ki -
adás ban, új ra át néz ve és ja vít va
a szer ző ál tal!
Ben ja min Frank lin (1706–
1790) ame ri kai dip lo ma ta, fel ta -
lá ló, író, po li ti kus, ter mé szet tu -
dós, fi lo zó fus, nyom dász ma ga
fo gal maz ta sír fel ira ta
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– A szep tem ber 21-i ke rü le ti köz -
gyű lé sen be ha tó an fog lal koz tak a
Bor sod-He ve si Egy ház me gye jö vő jé -
vel, majd az érin tet tek be vo ná sá val
stra té gi ai mun ka cso por tot vá lasz tot -
tak. A vá lasz tá si tör vény te len sé gek,
va la mint az egy ház me gye ka taszt -
ro fá lis nép moz gal mi és gaz da sá gi
mu ta tói mi att volt er re szük ség.
Meg szün te tik az egy ház me gyét?

– Ön ma gá ban a tér ké pek át raj zo -
lá sa még sem mit nem ol da na meg,
ehe lyett a hí vek pász to ro lá sá nak
in ten zívebbé té te lé re kell tö re ked -
nünk. Di va tos szó val él ve men tő -
cso ma got ál lí tot tunk össze. Leg -
fon to sabb nak a misszi ói lel kü let
erő sí té sét, a gyü le ke ze ti prog ra -
mok élén kí té sét tart juk. En nek ér -
de ké ben az egy ház ke rü let 2013-as
ke re té ben pá lyá zati ala pot fo gunk
el kü lö ní te ni az egy ház köz sé gek és
ki sebb tér sé gek evan gé li zá ci ós és
hit épí tő prog ram ja i ra. 

Sze ret nénk to váb bá el ér ni, hogy
társ gyü le ke ze ti kap cso la tok lé te -
sül je nek a sze gé nyebb bor so di és az
egy ház ke rü let más vi dé ke in élő,
anya gi lag erő sebb egy ház köz sé gek
kö zött. Sze ret nénk, hogy a szük sé -
ges anya gi tá mo ga tás va ló ban mű -
kö dő test vé ri kap cso lat ke re té ben
ér kez zen ide.

– Ho gyan pró bál nak se gí te ni a
ne héz kö rül mé nyek kö zött könnyen
meg fá ra dó lel ké szek nek?

– Azt kér jük az egy ház me gye
most meg vá lasz tan dó el nök sé gé től,
hogy dol goz zon ki több éves hi va tás -
gon do zó prog ra mot, és – rész ben sa -
ját költ ség ve té sé ből, rész ben az egy -
ház ke rü let tá mo ga tá sá val – va ló sít -
sa is meg. 

El vár juk azt is, hogy in dul jon a me -
gyé ben olyan to vább kép zé si prog -
ram, amely fej lesz ti a lel ké szek
misszi ói ak ti vi tá sát. Te kin tet tel a sa -
já tos bor so di hely zet re, kí vá na tos nak
tart juk, hogy az it te ni lel ké szek te ma -
ti zál ják a ro mák kö ré ben vég zen dő
misszi ói és dia kó ni ai mun kát. Ép pen
a na pok ban ke res tem meg le ve lem -
mel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek to rát, kér ve őt, hogy a
teo ló gi ai kép zés ben fel adat ori en tál -
tan fog lal koz za nak a ci gá nyok kö zöt ti
mun ka kér dé sé vel. 

Az egy ház ke rü let az anya gi tá mo -
ga tá son túl ter mé sze te sen sze mé lyi se -
gít sé get is kí nál a szük sé ges kép zé sek -
hez és pro jekt ter vek hez. Az egyes
bor so di gyü le ke ze tek men to rok se gít -
sé gét ve het nék igény be olyan lel ké szek
és vi lá gi szak ér tők sze mé lyé ben, akik
a kö zel múlt ban egy-egy si ke res
misszi ói pro jek tet va ló sí tot tak meg.

– Köz is mert az észak ke le ti or -
szág rész ben ta pasz tal ha tó el sze gé -
nye dés. Van-e kon cep ció az egy ház -
me gye talp ra ál lí tá sá ra anya gi te kin -
tet ben?

– Nem sza bad en ged ni, hogy a va -
ló ban nyo masz tó sze gény ség de -
mo ra li zá ló ha tás sal le gyen egy-egy
kö zös ség re vagy akár a lel kész re. Le -
súj tó ta pasz ta lat tal járt pél dá ul an -
nak át te kin té se, hogy az egyes gyü -
le ke ze tek mennyi ben él tek az egy há -
zunk kü lön bö ző mun ka ága i ban ki -
írt misszi ói, if jú sá gi, gyűj te mé nyi
vagy ze nei pá lyá za tok le he tő sé ge i vel.
Ezek be adá sa pe dig iga zán nem igé -
nyel túl nagy szak ér tel met. Pél da ként
em lí tem ezt ar ra, hogy csak ak kor
tu dunk se gí te ni, ha a he lyi ek is akar -
ják. Az egyes gyü le ke ze tek az egy -
ház ke rü let és az or szá gos egy ház
szak mai se gít sé gé vel ala po san át
kell, hogy te kint sék gaz dál ko dá su kat,
ja vas la tot is té ve a to váb bi mű kö dés -
re. Is mét lem, a he lyi és az egy ház ke -
rü le ti erők össze fo gá sá val le het csak
ki bon ta ko zás. 

Ko ráb ban az eg ri és az óz di gyü -
le ke zet ese té ben foly tat tunk át fo gó
vizs gá la tot, amely egy új tá mo ga tá -
si rend szer re irá nyu ló ja vas lat tal
zá rult. Ezt most sze ret nénk a töb bi
gyü le ke zet re is ki ter jesz te ni. En -

nek ér de ké ben a vi zi tá ci ók nak is
sok kal át fo gób bak nak kell len ni ük:
a gaz dál ko dás vizs gá la tán túl me nő -
en fog lal koz ni uk kell a gyü le ke ze tek
mun ka prog ram já val és stra té gi ai
ter ve zé sé vel is.

– Is mé tel ten em lí ti a stra té gia szót.
– Tu da to san te szem. A kö zel -

múlt ban meg szü le tett evan gé li kus
stra té gia ak kor ér va la mit, ha már a
ki sebb kö zös sé gek szint jén meg va ló -
sul. Ezért is örü lök an nak, hogy dr.
Fáb ri György egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő most a gya kor lat ban is meg va ló -
sít hat ja mind azt, amit az ő ve ze té sé -
vel ki dol goz tunk. Az al kal ma zás ban
nagy sze re pet vál lal Krá mer György
püs pök he lyet tes is. 

Már most lát ha tó, hogy az or szá gos
stra té giá nak mind az öt pil lé re sze re -
pet játsz hat Bor sod ban is: az ön kén -
tes ség, a há ló za tos ság, a hi va tás sze rű -
ség, a fenn tart ha tó ság és a lel ké szi hi -
va tás meg erő sí té se. Lát nunk kell azt
is, hogy amit most egy egy ház me gyé -
ben át élünk, az előbb-utóbb egész
egy há zunk ra jel lem ző le het. Ép pen
ezért a ba jok re mélt bor so di or vos lá -
sa ha ma ro san na gyobb össze füg gé sek -
ben is re cep tül szol gál hat.

– Mi a kö vet ke ző lé pés?
– Itt je lent he tem be elő ször, hogy

no vem ber 11-re, va sár nap dél után ra

össze hív juk az egy ház ke rü let rend -
kí vü li köz gyű lé sét, amely nek egyet -
len na pi ren di pont ja az egy ház me gye
jö vő je. Mi sem ter mé sze te sebb, mint
hogy ezt az ülést Mis kol con tart juk.
Köz ben foly nak az egy ház me gyei
vá lasz tá sok. Mun ka cso por tunk,
amely nek ja vas la ta it most köz kinccsé
te het tem, azt tart ja ter mé sze tes nek,
hogy a meg vá lasz tan dó bor sod-he -
ve si el nök ség nek, tiszt ség vi se lők nek
és mun ka ági fe le lő sök nek úgy kell el -
vál lal ni uk a meg bí za tást, hogy ké szek
a kö zö sen el fo ga dott prog ram meg -
va ló sí tá sá ra.

g EÉ

Borsod-hevesimentőcsomag?
Beszélgetés dr. Fa bi ny Ta mással, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö kével

é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Százévaz
örökkévalóság
szolgálatában

b Temp lo ma fenn ál lá sá nak szá za dik év for du ló ját ün ne pel te
ok tó ber 20-án, szom ba ton a szent gott hár di evan gé li kus gyü -
le ke zet. Az al kal mon SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur gi á -
ban RostánéPiriMagdava si es pe res, KollernéLoósZsuzsan-
na he lyi, va la mint LoósCsaba nyug dí jas lel kész vett részt.

Nyírő Gá bor or go na mű vész, az egy kor Szent gott hár don szol gá ló
Nyírő Sche rer Jó zsef uno ká ja or go na já té ká val ör ven dez tet te meg
a je len lé vő ket, a hit ta no sok pe dig éne kük kel szol gál tak.

Sze me rei Já nos Lk 12,32 alap ján a temp lom iga zi fel ada tá ról be -
szélt, amely az örök ké va ló ság szol gá la ta. „A temp lom jel ként áll itt.
A gond vi se lő és ir gal mas Is tent hir de ti, aki tö rő dik az övé i vel” –
mond ta pré di ká ci ó já ban a püs pök.

Az úr va cso rás is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű lést Csukly Ger gely,
Csukly Ta más és Be ne Krisz ti na ze nei szol gá la ta ve zet te be. A prog -
ram ban elő ször Kol ler né Loós Zsu zsan na szá molt be az el vég zett
fel újí tá si mun kák ról, és kö szön te meg a ka pott tá mo ga tást. A lel -
kész nő el mond ta, hogy a kö zös ség ben szol gá ló lel ké szek ne vét a
jö vő ben már vány táb la örö kí ti majd meg a temp lom fa lán. Si ke rült
meg va ló sí ta ni egy ré gi ál mot is: a száz év vel ez előt ti ter vek ben sze -
rep lő to rony óra most vég re el ké szült, és fel ke rült a he lyé re.

A be szá mo ló után pres bi te rek ol vas ták fel a gyü le ke zet tör té ne -
tét, és a hit ta nos gye re kek se gít sé gé vel be mu tat ták az ed di gi négy
lel ki pász tort áb rá zo ló, újon nan ké szí tett port ré kat. A raj zok ere -
de ti jei kö zül je len volt Mol nár Je nő nyu gal ma zott lel kész, aki sok
sze re tet tel kö szön töt te a hí ve ket.

Kö szön tőt mon dott töb bek kö zött Ros tá né Pi ri Mag da es pe res
és Var ga Ot tó őri szent pé te ri ró mai ka to li kus plé bá nos. Hu szár Gá -
bor pol gár mes ter ok le ve let nyúj tott át a lel kész nő nek. Kö szön tő -
be szé dét ezzel a jó kí ván ság gal zár ta: „Az egy más ba és Is ten be ve -
tett bi za lom tart sa össze a kö zös sé get a kö vet ke ző száz év ben is!”

g A. M.

Az egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je a 26. zsol tár 8. ver sét vá -
lasz tot ta pré di ká ci ó já nak alap -
igé jé ül: „Uram, sze re tem a te
há za dat, a te di cső sé ged la kó -
he lyét.” Ige hir de té sé ben a két -

száz ti zen nyolc éves bé nyei
temp lom múlt ját is fel idéz te.
A bé nye i ek éle té ben min dig is
fon tos sze re pet töl tött be Is ten
haj lé ka és az ott el hang zó igei
üze net, nem ze dé ke ken ke -
resz tül hang zott az ige eb ben
a temp lom ban – mond ta. Ám
az ün ne pek után jön nek a
hét köz na pok. „Le gyen meg a
sze re tet Jé zus és a temp lom
iránt a hét köz na pok ban is” –
he lyez te a hall ga tó ság szí vé re
üze ne tét Fa bi ny Ta más.

A temp lom ün ne pi csend -
jé ben adott há lát a gyü le ke zet
te rem tő Urá nak azért, hogy
kí vül-be lül re no vál hat ta az
épü le tet és a temp lom ker tet,
il let ve az ott ál ló el ső és má so -

dik vi lág há bo rús em -
lék mű vet is fel újít hat ta.
A mun ká la to kat pá lyá -
za ti pénz ből, a gyü le ke -
ze ti ta gok ado má nya i -
ból és az ön kor mány zat
ál tal nyúj tott anya gi tá -
mo ga tás ból fi nan szí -
roz ta a he lyi evan gé li -
kus kö zös ség.

A fel újí tás 2011-ben
kez dő dött, így a ta valy,
il let ve idén pün kösd kor
kon fir mál tak nem tér -
del het tek az Úr ol tá rá -
hoz. Az ün ne pi há la adó
is ten tisz te le ten azon ban
ők já rul tak elő ször az
Úr szent asz ta lá hoz. 

Az ez év ben kon fir -
mál tak em lék táb lát
aján dé koz tak a gyü le ke -

zet nek, ame lyen az 1994 óta itt
szol gá ló lel ké szek név so ra ol -
vas ha tó. A táb lát Krá mer
György ál dot ta meg. (A kö zös -
ség ko ráb bi lel ké sze i nek ne vét
már ré geb ben meg örö kí tet -
ték egy má sik táb lán.) 

A há la adó is ten tisz te le tet a
gom bai re for má tus gyü le ke zet
ének ka ra és a bé nyei evan gé -
li ku sok Ma tá na kó ru sá nak
szol gá la ta tet te még ün ne pé -
lye seb bé.

g Kop csán di Ká roly né

Megújult
temploméskert

b Temp lom- és temp lom kert-szen te lé si há la adó is ten tisz -
te le tet tar tot tak ok tó ber 21-én a Bé nyei Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben. Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi ai szol -
gá la tát KrámerGyörgy, a Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
es pe re se, püs pök he lyet tes és BudayZsolt he lyi lel kész vé -
gez te. Is ten igé jét dr.FabinyTamás püs pök hir det te.

Az ün ne pi is ten tisz te let el ső ré -
szé ben az es pe res 1Thessz 5,16–
18 alap ján bá to rí tot ta a gyü le -
ke zet új lel ké szét, fel hív va a fi -
gyel met az öröm, az imád ság és
a há la adás na pon kénti gya kor -
lá sá ra. Há lá ra ad -
hat okot az is –
tet te hoz zá –, hogy
a gyü le ke zet idén
fel tud ta újí ta ni
temp lo mát.

Az ün ne pi is -
ten tisz te let li tur -
gi á já ban Né meth
Zol tán je len le gi és
Ba ra nyay Csa ba
ko ráb bi pé csi lel -
kész se géd ke zett.
Mi u tán Ócsai Zol -
tán át vet te meg bí -
zó le ve lét, imád ság
hang zott el, majd
a je len lé vő több
mint húsz evan gé -
li kus lel kész mon -
dott ál dást, il let ve
az öku me né je gyé -
ben más pé csi fe le -
ke ze tek lel ki pász -
to rai is el mond -
hat ták igei út ra va -
ló ju kat.

Az újon nan be ik ta tott lel -
kész a szó szék re vo nul va 1Kor
3,11 ver se alap ján – „Mert
más ala pot sen ki sem vet het a
meg le vőn kí vül, amely a Jé zus
Krisz tus”– hir det te Is ten igé -
jét a gyü le ke zet nek. Pré di ká -
ci ó já ban ki fej tet te: sok szor
gon dol juk azt, hogy mi dönt -

het jük el, mi re ala poz zuk az
éle tün ket. Pe dig, aho gyan Pál
is ír ja, ez nem le he tő ség, ha -
nem tény kér dés: Krisz tus az
alap – fi gyel mez te tett a be ik -
ta tott lel kész.

Az is ten tisz te let ün ne pi
köz gyű lés sel foly ta tó dott.

Ócsai Zol tán négy gyer mek
édes ap ja. Húsz év vel ez előtt
mint se géd lel kész szol gált már
eb ben az egy ház köz ség ben,
majd vár al jai és győ ri évek
után tért vissza idén ősszel a
ba ra nyai me gye szék hely re.

g Sin ka Csa ba

Pécsrőlindulva
Pécsreérkezett

Ócsai Zol tán lel kész be ik ta tá sa

b SzabóVilmosBéla, a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye es pe -
re se ok tó ber 20-án, szom ba ton be ik tat ta hi va ta lá ba
ÓcsaiZoltánt, aki ez után a Pé csi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség lel ké sze ként fog szol gál ni NémethZoltán mel lett.
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b PhilipYancey ame ri kai író, új ság -
író, a ChristianityToday cí mű lap
szer kesz tő je. Köny vei hu szon öt
nyel ven vi lág szer te több mint ti -
zen négy mil lió pél dány ban ta lál -
tak gaz dá ra. A best sel ler szer ző a
vi lág kü lön bö ző he lye in ve tet te a
ma got, vagy is az ige üze ne tét. Mi-
remegyünkIstennel? cí mű, ma -
gya rul újon nan meg je lent kö te -
té ben – aho gyan a fül szö veg fo -
gal maz – „tíz em bert pró bá ló
hely zet ről tu dó sít, ahol nem csak
új ság író ként, ha nem a ke gye lem
üze ne té nek köz ve tí tő je ként is
je len volt”.

A majd két tu cat nyi írás ban – kö zöt -
tük a vi lág kü lön bö ző tá ja in el hang -
zott elő adá sok ban – kö zös a vi lág ra
nagy ér dek lő dés sel és sze re tet tel te -
kin tő pro fi új ság író hang ja. Akár volt
pros ti tu ál tak nak be szél Wis con sin -
ban, akár az egye te mi vé reng zés után
a gyá szo ló di á kok nak Vir gi ni á ban,
akár az in di ai ter ror tá ma dá sok ször -
nyű sé ge i ről szá mol be, min dig buj kál
eb ben a hang ban va la mi de rű. 

Fél re ér tés ne es sék, nem fel szí nes -
ség ről, el ke nés ről van szó, sem mi
olyas mi ről, ami szám ta lan ame ri kai
szer ző vel kap cso lat ban elő íté let ként
(utó íté let ként?) él a köz tu dat ban.
(Gon dol junk csak Pa u lo Co el ho-ra,
akit a Fa ce book kö zös sé gi por tá lon
az „Ins tant Co el ho” böl cses ség ge ne -
rá tor ral fi gu ráz nak ki: a prog ram vé -
let len sze rű en do bál egy más mel lé

mé lyen szán tó ki fe je zé se ket és ál tu -
do má nyos sza va kat.) 

Phi lip Yan cey na gyon is a föl dön
jár. És nem kí nál „ins tant vi gaszt” se
a gyer me kü ket el vesz tők nek, se a
szen ve dély be te gek nek. Nem mond -
ja, hogy könnyű lesz, azt mond ja csu -
pán: biz tos, hogy a szen ve dés nem ér -
tel met len. Is ten nem egy szi go rú bí -
ró, ha nem vi gasz ta ló Is ten, hoz zá a
leg mé lyebb ről is le het ki ál ta ni. 

Yan cey azért is hi te les fi gu ra, mert
hi té ért ma ga is meg har colt. So kat lá -
za do zott pél dá ul a teo ló gi ai fő is ko -
lán ér vé nyes „fa ri ze us” sza bá lyok el -
len – má ra már meg ér tet te funk ci ó -
ju kat. Na gyon őszin tén, el lep le zés
nél kül ír mind er ről: „…el szánt ság gal
küz döt tem egy koz mi kus zsar nok el -
len, vé gül még is a ke gye lem és a kö -
nyö rü let Is te né vel ta lál tam szem be
ma gam.” (101. ol dal)

A szer ző em be ri nagy sá go kat so ra -
koz tat fel – töb bek kö zött Gan dhi,
Nel son Man de la, C. S. Le wis és a so -
kat em le ge tett ré sze ges bölcs ba rát,
Ge or ge sze mé lyé ben –, akik az is te ni
nagy ság nél kül sem mi re nem men tek
vol na. Emel lett a mai tár sa dal mi,
gaz da sá gi je len sé gek mé lyé re pró bál
ha tol ni: „A vál ság ar ra kész te ti az
em bert, hogy meg vizs gál ja éle te alap -
ja it. […] Ab ból lát szik, mennyi re tart
mar ká ban a vi lág, hogy mi lyen erős ér -
zel mi re ak ci ót vál ta nak ki be lő lem
ezek az ese mé nyek.” (204. ol dal)

Rend kí vül szim pa ti kus, hogy sa ját
ha zá ját is me ri kri ti ká val il let ni: a
ham bur ge res va ló sá got, az ira ki há -
bo rút… Sőt ar ra is rá vi lá gít, mi ért le -

het Kí ná ban, In di á ban, il let ve a ke -
resz tény ség böl cső jé ben, a Kö zel-
Ke le ten ne ga tív jel ző a ke resz tény. Ta -
lán ez az el fo gu lat lan ság a kö tet leg -
na gyobb eré nye.

Phi lip Yan cey az is te ni ke gye lem
pa ra dox út ja it is mer te fel sa ját út jai so -
rán, és ezt a re ményt adó fel is me rést
kí ván ja meg osz ta ni ol va só i val. A Mi -
re me gyünk Is ten nel? meg rá zó és fel -
rá zó ol vas mány, min den ke let-kö -
zép-eu ró pai bu rok ban élő nek aján lott!

g K. A.

Phi lip Yan cey: Mi re me gyünk Is ten -
nel? Har mat Ki adó, Bu da pest, 2012.
ára 2900 fo rint. A könyv 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 tó.

Bestsellermisszió

Ez előtt har minc-negy ven év vel még
so kan hasz nál ták. Az tán fel ke rült a
pad lás ra, vagy fel akasz tot ták a fal ra.
Ha sü töt te a nap, még szét is szá radt.
A töb bit egy sze rű en ki dob ták. Szó -
val: a fa tek nők je len tős ré sze az
enyé sze té lett. Az tán ami kor már
sen ki sem gon dol ta vol na, ak kor új -
ra di vat ba jöt tek ezek a ré gi dol gok:
fa tá las, fa tá nyé ros te rí tés, a há zi
disz nó vá gá so kon pe dig a fa tek nő és
-ká dak hasz ná la ta. 

Er re kell a fa fa ra gó, konk ré tan
pe dig a las san is mét ma gá ra ta lá ló ci -
gány ság. Már mint a mun ká val, vál -

lal ko zás sal, ta nu lás sal és kul tú rá val
ér té ket elő ál lí tó ré teg. A solt vad -
ker ti Nyer lucz Györ gyöt a kas kan tyúi
fa lu na pon kap tam len cse vég re. A
ka na dai nyárfa  rön köt reg gel nyolc -
tól es te ha tig for mál ta tek nő vé. Kel -
lett hoz zá egy fej sze és egy ka pocs -
ka ne vű kis vá jó szer szám. 

Köz ben me sélt. Szó esett a fá ról, a
meg fe le lő csuk ló ról, a meg él he tés ről
és a jö vő ről. Köz ben vi szont dol go -
zott, és el ké szült va la ki  szá má ra egy
fon tos tárgy. A tek nő. Mert hogy
Nyer lucz György tek nő vá jó. 

g Ká posz ta La jos

Ateknővájó

A fe le ke zet kö zi sé get hir de tő, har sá -
nyabb mód sze re ket is be ve tő lel kes
szer ve ző gár da már hó na pok kal ez -
előtt el árasz tot ta a vá rost a sok „I ❤
Ez az a nap!” fel ira tú szó ró lap pal és
pla kát tal.

A sze mi ná ri u mo kon el mé le ti ala -
po zást kap hat tak a mű faj ban még ke -
vés bé jár ta sak, ha bár so ka kon lát -
szott, ott ho no san ér zik ma gu kat a fu -
tu risz ti kus tér ben tar tott, ame ri kai
stí lu sú össze jö ve te le ken.

Tim Hug hes, az Ang li á ból ér ke zett,
if jú di cső í tő-lel ki pász tor, a köz is -
mert El jöt tem, hogy áld jam (He re I
Am to Wors hip) slá ger szer ző je mo -
so lyog va állt a szín pa don, mel let te
na rancs sár ga ing ben az est szín folt -
ja, a tol mács – egyéb ként bap tis ta lel -
ki pász tor –, Var ga György. A nem túl
in tel lek tu á lis, de an nál ke dé lye sebb
elő adás a di cső í tés köz be ni is te ni je -
len lét re hív ta fel a fi gyel met.

Éle tünk nem meg ol dan dó fel adat.
Olyan nyers anya gok va gyunk Is ten
ke zé ben, ame lyek ből cso dá la tos mű -
al ko tás le het – ezt Phi lip Yan cey
(ké pün kön) hang sú lyoz ta a Mi re me -
gyünk Is ten nel? cí mű, ma gya rul fris -
si ben meg je lent köny ve de di ká lá sá -
ra vá ró sze mi ná ri u mi cso port nak, ké -
sőbb pe dig az egész aré ná nak tar tott
– a könyv ből már is mer he tő po é nok -
kal tar kí tott, ám meg győ ző – elő adá -
sá ban. (A könyv ről re cen zi ón kat lásd
alább. – A szerk.)

Mind eköz ben a nagy szín pad be né -
pe sült ha tá ron in ne ni és tú li elő adók -
kal. Szol gá la tuk előtt kü lön bö ző fe -
le ke ze tek kép vi se lői üd vö zöl ték a
hall ga tó sá got. Sze ve ré nyi Já nos evan -
gé li kus or szá gos misszi ói lel kész az
if jú ság nak szó ló igei üze net tel kö -
szön töt te a több sé gé ben kö zép is ko -
lá sok ból ál ló al kal mi gyü le ke ze tet.

Fel lé pett Matt Red man ne ves an -
gol ke resz tény dal szer ző és még so -
kan sok fé le di cső í tői at ti tűd del.

A nem ze tek össze fo gá sát hang sú -
lyoz ván az al ka lom vé gén Lász ló
Vik tor mű sor ve ze tő, a ren dez vény fő -
szer ve ző je szlo vák, ro mán és hor vát
test vé re ink kel imád ko zott együtt.

A kö zön ség lát ha tó an ér té kel te
az elő adá so kat, il let ve ki is vet te a ré -
szét be lő lük, vél he tő en te hát ná lam
job ban ér zé kel ték az aré na fe lett
tró no lót, leg alább is ezen a na pon…

g – ka nyi ka – 

Zengedezőaréna
Új ra Ez az a nap! volt Bu da pes ten

b Mi köz ben a ka kas ülőn, a 211-es szek tor J so rá nak 13-as szé kén tró nol,
a tu dó sí tó fö lül ről lát ja a lent mo cor gó, csöpp nek tű nő sok ala kot, a
reflek tor fény ben für dő szín pa dot, s el kép ze li, va la hol itt tró nol az is,
aki nek a hu szon négy órás ma ra to ni di cső í tés szól, akié ez és az összes
töb bi nap is… Ok tó ber 20-án új re mény ség re éb red he tett Bu da pest és
sok, messze föld ről ér ke zett ven dé ge. Az Ezazanap! cí mű ren dez vény
– mely 2000 óta hó dít ha zánk ban – már két órá tól vár ta az ér dek lő dő -
ket sze mi ná ri u mok kal, négy től pe dig a hú rok kö zé csap tak a di cső í tők.

b Az ok tó ber 20-án meg ren de -
zett ne gye dik or szá gos ci gány -
misszi ói nap ról egy há zunk or -
szá gos ci gány misszi ói re fe ren sé -
vel, BakayPéterrelbe szél get tem.

– Mi a funk ci ó ja az éven te meg ren -
de zett or szá gos ci gány misszi ói nap -
nak?

– Két or szá gos ren dez vé nyünk
kö zül az öt na pos nyá ri tá bor in kább
hit éb resz tő al ka lom, míg az or szá gos
ci gány misszi ói nap szak mai ta lál -
ko zó, ahol a ci gány misszió mint
szol gá la ti ág ke rül a kö zép pont ba.
Részt ve het nek a ren dez vé nyen – a
már misszi ó ban szol gá ló kon túl –
azok is, aki ket csak fog lal koz tat a kér -
dés, vagy eset leg el hí vást érez nek ez
irány ba.

A könnyen meg kö ze lít he tő hely -
szí nen – Bu da pes ten, a Ró zsák te rei
evan gé li kus kol lé gi um ban – meg ren -
de zett al ka lom ra ta lán könnyebb el -
jut ni, mint az öt na pos tá bor ba.
Mind azon ál tal hang sú lyo zom, hogy
nem a nyá ri kon fe ren cia utó ta lál ko -
zó já ról van szó. Az or szá gos ci gány -
misszi ói nap cél ja a ci gány misszi ó ban
vég zen dő mun ka tech ni kai, mód szer -
ta ni meg ala po zá sa. 

– Idén mi volt a kon fe ren cia szű -
kebb té má ja?

– A se gít ség kér dé se, il let ve pa ran -
csa kö ré épí tet tük a prog ra mot. A rö -
vi debb elő adá so kat kö ve tő en kis -
cso por tos be szél ge té se ket tar tot -
tunk. El ső elő adónk, Bú zás Ist ván, a
nyír te lek-gö rög szál lá si misszió egyik
ve ze tő je Se gít ség! (Ki szo rul se gít ség -
re, ki és mi kor ki ált se gít sé gért, má -
sok he lyett ki ál ta ni, a hely zet ki ált)
cím mel osz tot ta meg gon do la ta it az
egy be gyűl tek kel. 

Ebéd után Lacz ki Já nos nak, az
Oros há zi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség má sod lel ké szé nek Se gít ség? (Ki
se gít sen – al kal mas ság, fel ké szült ség;
ér de mes?) cí mű föl ve ze tő elő adá sa

után ar ra ke res tük a vá laszt, hogy ki
az, aki se gít sé get ad hat, és va jon
mi lyen adott sá gok kal kell bír nia an -
nak, aki a ci gány misszi ó ban kí ván
szol gá la tot tel je sí te ni.

Vé gül ma gá ról a szol gá lat vég zés
mód já ról gon dol kod tunk el Ro mán -
né Bol ba Már tá nak, a Bu da pest-Jó -
zsef vá ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség
be osz tott lel ké szé nek Se gít ség. (Mi le -
gyen a se gít ség, ho gyan se gí te ni, med -
dig?) cí mű elő adá sa alap ján, ke res ve
a vá laszt, hogy mi ben áll a szol gá lat,
és med dig ter jed. 

Mind eze ket a kér dé se ket két áhí -
tat ke re tez te. Sze ve ré nyi Já nos or szá -
gos misszi ói lel kész nyi tó áhí ta tá ban
a vi har ba ke rült ta nít vá nyok alak ját
idéz te meg, akik fé lel mük ben fel ráz -
zák a nyu god tan al vó Mes tert. Ma -
gam pe dig a zá ró áhí ta t ban az ir gal -
mas sa ma ri tá nus pél dá za tá ról szól -
tam. Jé zus ko rá ban a sa má ri a i ak hoz
olyan meg ve tés sel áll hat tak az em be -
rek, mint ma nap ság sok szor a ci gá -
nyok hoz. 

– Egy ilyen al kal mon a misszi ó ban
dol go zók nak le he tő sé gük nyí lik a ta -
pasz ta lat cse ré re?

– Tu laj don kép pen igen, de az or -
szá gos ci gány misszi ói nap nak még -
sem csak ez a ki zá ró la gos cél ja. Ta -
pasz ta lat cse ré re ki vá ló a Sze ve ré -
nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész ál -
tal éven te szer ve zett, úgy ne ve zett
misszi ói kon zul tá ció. Ilyen for mán
há rom szor ta lál koz ha tunk egy év ben:
nyá ron, a tá bor ban, ősszel, a kon fe -
ren ci án és ta vasszal, a kon zul tá ci ón. 

– Gya ra po dik-e az evan gé li kus
ci gány misszió?

– Igen. Min den év ben egy-egy
újabb gyü le ke zet kép vi sel te ti ma -
gát, ám alap ve tő prob lé ma, hogy
még ez a nö vek vő lét szám is el enyé -
sző a ci gány ság ará nya i hoz ké pest.
Pe dig most már szem be kel le ne néz -
nie a prob lé má val egy há zunk nak is.
Nem vesszük ki a ré szün ket a fel adat -
ból…

g Ki nyik Ani ta

Középpontbanasegítség
Szak mai nap a ci gány misszi ó ról
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Örök sze rel me a rá dió. Fő ál lás ban
te le ví zi ó nál dol go zik.

Nyu ga lom, de rű, bé ke árad be lő le.
Őszin te, hi te les, fel ké szült. Ér dek lő dés -
sel és alá zat tal vi sel te tik a ri port alany,
a be szél ge tő társ iránt. Kö vet ke ze te sen
és ha kell, ke mé nyen kér dez, vi tat ko -
zik, ér vel. „Ez a nő a nyel vét na gyon
tud ja hasz nál ni” – ol vas hat juk ró la az
in ter ne ten. En nek el le né re so ha sen -
kit nem bán tott meg. Spon tán re a gá -
lá sai mél tó ság tel je sek, so ha sem ra gad -
tat ja el ma gát. In ter jú i ban pon to san
tud ja, hon nan ho vá akar el jut ni.

Igyek szik meg fe lel ni az alap ve tő új -
ság írói fel adat nak, az igaz ság ob jek -

tív köz re adá sá nak. Tud ja, hogy hi te -
les és ke vés bé hi te les em be rek meg -
szó lal ta tá sá val az új ság író nak le he tő -
sé ge van ar ra, hogy pusz tán a szó, a
hang ere jé vel – a spi ri tu a li tás cso dá -
la tos je len va ló sá gá val – gon do la to kat
és ér zé se ket éb resszen, re ményt és
célt köz ve tít sen, és ami leg alább
ennyi re meg ha tá ro zó: a kö zös ség
tar tó pil lé re it erő sít se.

Meg ha tó és kö ve ten dő igé nyes be -
szé de, a gyö nyö rű ma gyar nyelv irán ti
von zal ma. Tisz tán, szé pen, ért he tő en,
ma gya rul be szél. Öröm hall gat ni. „A
nyelv ma ga is el kö te le zett ség. A nyelv
ma ga is er kölcs” – vall ja.

Le he tett vol na ta nár vagy ide gen -
ve ze tő. Az EL TE Böl csé szet tu do -
má nyi Ka rán ma gyar–tör té ne lem
sza kon vég zett. Még egye te mis ta ként
je lent ke zett a Ma gyar Rá dió If jú sá -
gi Stú di ó já ba. 

Kul tu rá lis és szo ci á lis té má jú ri por -
to kat ké szí tett, majd a Nap köz ben cí -
mű mű sort szer kesz tet te és ve zet te.
Ez után ki lenc évig a Ma gyar Te le ví -

zi ó ban az Ab lak és az Év gyű rűk cí mű
ma ga zin mű sor ve ze tő je, szer kesz tő-
ri por te re. 1998-tól a Ma gyar Rá dió
Kró ni ka-szer kesz tő sé gé nek mű sor -
ve ze tő je, az Arany em be rek és a Név -
jegy szer kesz tő-ri por te re. 

2006-tól a Hír Tv olyan mű so ra i -
nak szer kesz tő-mű sor ve ze tő je, mint
a Rá ját szás, a Kont raszt, a Ci vil ka szi -
nó vagy a Pa nasz könyv.

Emel lett a Lánc híd Rá di ó ban dél -
előtti köz éle ti mű sort ké szít, és jegy -
zi a Ket tes ben cí mű port ré mű sort is.

Sze re ti a sü te mény ké szí tést is, szí -
ve sen pat tan ke rék pár ra, és gon dos
édes any ja két le ány gyer me ké nek. Jól

tű ri a köz is mert sé get, a nép sze rű sé get.
Ha bár hol – az ut cán, tö meg köz le ke -
dé si esz kö zön, ren dez vé nyen – meg -
szó lít ják, ked ve sen el be szél get az em -
be rek kel, még ak kor is, ha az élet, a
csa lád, a mun ka prob lé má i nak meg -
ol dá sa in töp ren ge ne in kább.

Fel vál lal ja a kö zös sé get, fel vál lal ja
pro tes táns sá gát. Részt vesz kon fe ren -
ci á kon, elő adást tart, vi tát ve zet, mo -
de rál. Hi szi, hogy: „Erőnk höz mér ten
vál lal ni kell mind azt, amit az élet ránk
pa ran csol.” 

A Kár pát-me den cei egye sí tett re for -
má tus kó rus hang ver se nye után ki je -
len tet te: „Szük ség van az ilyen ren dez -
vé nyek re, mert van nak, akik hez csak
eze ken az al ter na tív csa tor ná kon ke -
resz tül tud juk el jut tat ni Is ten igé jét.”

Nem lett sem ta nár, sem ide gen ve -
ze tő, ám mun ká já val, tet te i vel, pél dá -
já val még is ve zet és ta nít ben nün ket.

A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé -
nek el nök sé ge a Rát Má tyás-dí jat 2012-
ben Nagy Ka ta lin nak, a Hír Tv szer -
kesz tő-mű sor ve ze tő jé nek ítél te oda.

* * *

b A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek (Prúsz) el nök sé ge a Rát Má tyás
szak mai dí jat idén a re for má tus NagyKatalinnak, a Hír Tv szer kesz -
tő-mű sor ve ze tő jé nek ítél te oda. Az aláb bi ak ban Novotny Zoltán
Prúsz-el nök lau dá ci ó ját kö zöl jük. A dí ja zott nak szív ből gra tu lá lunk.

A tu do mány nem tud vá laszt ad ni a leg -
alap ve tőbb és leg iz gal ma sabb kér dé sek -
re, pél dá ul ar ra, hogy mi vég re van a vi -
lág egye tem, mi re va ló, mi az ér tel me.
A tu dás ala pú tár sa da lom pa ra dig má -
ját ki kell egé szí te ni a hit tel, a hit- és tu -
dás ala pú tár sa da lom épí té sén ér de mes
fá ra doz ni – val lot ta Rét he lyi Mik lós.

Az est má so dik fe lé ben a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um di ák jai re -
for má ció ko ra be li éne kek fel dol go zá -
sa it szó lal tat ták meg, és iro dal mi
mű ve ket ad tak elő az is ko la ta ná ra -
i nak össze ál lí tá sá ban. A szép szá mú
ze ne kart és kó rust Kar dos An na ve -
zé nyel te, az éne ke ket Ben ce Gá bor
dol goz ta fel, az iro dal mi részt Ko rom -
pay né Se bes tyén Nó ra ál lí tot ta össze. 

A gá la est há zi asszo nya Nagy Ka ta -
lin volt. A Hír Tv szer kesz tő-mű sor -
ve ze tő je szá má ra né mi meg le pe tést
tar to ga tott a gá la est: mi u tán fel kon -
fe rál ta a Rát Má tyás-díj át adá sát, No -
votny Zol tán, a Prúsz el nö ke dí ja zott -
ként őt szó lí tot ta a szín pad ra. Az el -
ső ma gyar nyel vű he ti lap szer kesz tő -
jé ről, evan gé li kus lel kész ről el ne ve zett
szak mai dí jat a Prúsz al el nö ke, Faggyas
Sán dor és a Prúsz egyik el nök sé gi tag -
ja, Nagy Im re ad ta át.

Az ün ne pi gá la est zá rá sa ként a
Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend lo -
vag ke reszt jé vel ki tün te tett Var ga
Mik lós elő adó mű vész, rock ze nész a
ha za sze re tet ről éne kelt, majd a Him -
nusz kö zös el ének lé sé vel ért vé get a
prog ram.

g Bal la Má ria

Reformációigálaest
azUrániában

f Folytatás az 1. oldalról
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v. ka ta lin-na pi evan gé li kus bál
No vem ber 24-én 19 órai kez det tel is mét meg ren dez zük a ha gyo má nyos
Ka ta lin-na pi evan gé li kus bált. A ren dez vény, mint ed dig min den év ben,
idén is jó té kony sá gi célt szol gál. 

A bál iga zo dik a Re for má ció és nők te ma ti kus év prog ram ja i hoz, így
kö zép pont já ba idén a csa lá don be lü li erő szak mi att ott hon ta lan ná vált
kis gyer me kes anyák el lá tá sát vég ző gö döl -
lői és nyír egy há zi anya óvó in téz mé nyek ke -
rül nek. 

Az es tet Höl vé nyi György, az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak 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 ká ra nyit ja meg. A
mű sor ban Fe hér An na Já szai-dí jas szín mű -
vész, Szvo rák Ka ta lin Liszt- és al ter na tív
Kos suth-dí jas ének mű vész és Ru dolf Pé ter
Já szai-dí jas szín mű vész mű kö dik köz re.

Hely szín: a Bu da pest I. ke rü le ti ön kor -
mány zat dísz ter me (1014 Bu da pest, Ka -
piszt rán tér 1.).

Idő pont: no vem ber 24., szom bat, 19-től
éj jel 2 órá ig.

Je gyek 6000 Ft-ért a Hu szár Gál köny ves bolt ban kap ha tók (1052 Bu -
da pest, De ák Fe renc tér 4.). 

Ha az es ten nem kí ván vagy nem tud részt ven ni, oly mó don is ki fe -
jez he ti se gí tő szán dé kát, ha tá mo ga tói je gye ket vá sá rol, így se gít ve az anya -
óvó in téz mé nyek mun ká ját. Az 1000 Ft-os tá mo ga tói je gyek szin tén a
Hu szár Gál köny ves bolt ban kap ha tók. A tá mo ga tói  je gyek ből be folyt
összeg köz vet le nül az anya óvó in téz mé nyek szol gá la tát se gí ti.

h i r d e t é S

könyv 
az egykori ne mes ké ri

kán tor ta ní tó ról
Meg je lent a Tóth Er nő evan gé -
li kus kán tor ta ní tó élet tör té ne te
cí mű könyv. 

Kap ha tó Tóth Csa bá nál
(8960 Len ti, Zrí nyi Mik lós u.
8/b; tel.: 92/351-093), va la mint
a sop ro ni evan gé li kus temp -
lom irat ter jesz té sé nél. A könyv
ára 1000 fo rint.

h i r d e t é S

meg hí vó 
könyv be mu ta tó ra

Feny ve si Fé lix La jos A csu kott
ab lak cí mű új kö te té nek be -
mu ta tó ja ok tó ber 29-én, hét főn
17 óra kor lesz a Li tea köny ves -
bolt ban (Bp. I. ker., Hess And -
rás tér 4.). Be ve ze tőt mond
Szon di György ki adó ve ze tő.
Köz re mű kö dik Ha vas Ju dit elő -
adó mű vész és Fo dor Má ria he -
ge dű mű vész.

h i r d e t é S

Ta lán ak kor csí rá zott ki a mú ze um
mun ka tár sa i ban a rendezvény gon do -
la tá nak mag ja, ami kor az idei Szél ró -
zsa ta lál ko zó ra ki ál lí tást szer vez tek az
egy ház tör té net és a Bib lia leg fon to sabb
nő alak ja i ról. A ki ál lí tás egy is mert, vir -
tu á lis kö zös ség – há ló zat – tag ja i ként
mu tat ja be mind azo kat a nő ket, akik -
kel pél dá ul a hit tan órá kon vagy a
Szent írást for gat va már „is me ret sé get
köt het tünk”. Ta lán nem té ve dünk, ha
azt mond juk, kö zü lük Má ria, Jé zus
any ja az, aki nek a leg több „is me rő se
van” – akár a vir tu á lis há ló za ton, akár
a leg ki sebb hit ta no sok kö ré ben.

Kü lö nös gon do lat egy evan gé li kus
in téz mény től Má ria-kon fe ren ci át ren -
dez ni? És ép pen a Re for má ció és nők
évé ben? A szer ve zők meg győ ző dé se,
hogy nem. Na gyon fon tos és idő sze rű,
hogy az el ső ke resz tény ként szá mon
tar tott asszonyt ki csit elő tér be he -
lyez zük, hogy sze re pé ről, ha tá sá ról
kö zö sen el mél ked jünk, hogy meg -
vizs gál juk, mennyi ben gon do lunk ró -
la mást, mint ka to li kus test vé re ink. Vál -
to zott-e – és mennyi ben – az evan gé -
li ku sok Má ria-ké pe Lu ther óta? 

2005-ben a Sa pi en tia Szer ze te si Hit -
tu do má nyi Fő is ko la ta nács ko zást ren -
de zett Má ria szep lő te len fo gan ta tá sá -
nak dog má já ról. A ka to li kus teo ló gu sok
elő adá sai mel lett ke rek asz tal-be szél -
ge tést is tar tot tak pro tes táns teo ló gu -
sok rész vé te lé vel. A kon fe ren cia a lel -
ki-teo ló gi ai meg kö ze lí tést vá lasz tot ta.

Nem vé let len, hogy ami kor egy
mú ze um ren dez kon fe ren ci át, az el -
mé le ti meg ala po zás, a teo ló gi ai né ze -
tek üt köz te té se mel lett más disz cip lí -
nák is te ret nyer nek. Az evan gé li kus
mú ze um ban a kép ző mű vé szet, az
iro da lom, a ze ne tör té net al ko tá sai is
le he tő sé get kap tak, hogy Má ri á ról
be szél je nek: teo ló gu sok és tör té né szek
kö zött mu zsi ku sok és az evan gé li kus
mú ze um mun ka tár sai is meg szó lal tak.

Reuss And rás nak, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem pro fes sor
eme ri tu sá nak töb be ket meg hök ken tő
in dí tó mon da ta meg ala poz ta a han gu -
la tot, és fe szült fi gyel met te rem tett:
„Má ria az evan gé li ku so ké is”, de ne
azért be szél jünk ró la, mert mást gon -
do lunk, mint so kan. Má ria min de nek
fe lett áll, mert a mennyei Atya gyer me -
ké nek test és lé lek sze rint is any ja. A
hang súly azon van, amit Is ten tett
ve le. Elő adónk meg is győz te a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem dog ma -
ti ka pro fesszo rát, Pus kás At ti lát ar ról,
hogy „Má ria nem csak a ka to li ku so ké”.
A hall ga tó pe dig kör vo na laz hat ta ma -
gá ban, hogy a ke gyel mi anya ság és a
szep lő te len fo gan ta tás dog má ja kö zött
gaz dag át me net lé te zik. 

Fa bi ny Ti bor, a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem tan szék ve ze tő pro -
fesszo ra el- vagy új ra ol vas tat ná evan -
gé li kus egy há zunk tag ja i val Lu ther
Mag ni fi cat-ma gya rá za tát (friss ki adá -
sa kéz be ve he tő a Lu ther vá lo ga tott
mű ve it köz kinccsé te vő, ta valy út já ra
in dult könyv so ro zat el ső ként meg je -
lent  kö te té ben).

Bar na Gá bor egye te mi do cens, a
Sze ge di Tu do mány egye tem (SZTE)
tan szék ve ze tő je nem csak ar ról győz te
meg a hall ga tó kat, hogy Má ria mi ért
lett, le he tett a 17. szá zad ban or szá got
vé dő erő vé, akit Pat ro na Hun ga riae nak
ne vez tek, ha nem ar ról is be szélt, hogy
Jé zus any ja a 16. szá za di pro tes táns iro -
da lom nak is fon tos alak ja. 

Az SZTE ad junk tu sá nak, Gi czi
Zsolt nak az elő adá sá ban drá ma i an
fe szült egy más nak a ma annyit elem -
zett Hor thy-kor szak egyik esz mé je, a
Reg num Ma ri a num az zal a Reg num
Ch ris ti a num-gon do lat tal, ame lyet Raf -
fay Sán dor evan gé li kus püs pök ja va -
solt a vál sá gos tör té ne ti-po li ti kai hely -
zet ben az össze fo gás elő se gí té sé re.

Va jon mi ért sze re pel Má ria csak

el vét ve az evan gé li kus ol tár ké pek
ma gyar or szá gi em lék anya gá ban? Mi -
ért lát ha tó időn ként egye dül a mag -
da lai Má ria a ke reszt alatt? Eze ket a
kér dé se ket bon col gat ta az Evan gé li -
kus Or szá gos Mú ze um (EOM) igaz -
ga tó ja, Har ma ti Bé la Lász ló.

Az el ső köz té ri szo bor tí pus egyi -
ké nek, az úton-út fé len lát ha tó Má -
ria-osz lo pok nak hát te rét Zász ka -
licz ky Zsu zsan na, az EOM mű vé szet -
tör té né sze vi lá gí tot ta meg. 

Valacz ka And rás, a Pi a ris ta Gim ná -
zi um ta ná ra a ma gyar iro da lom cso -
dá la to san gaz dag pél da tá ra alap ján
Má ria alak já nak el lent mon dá sos sá gát,
össze tett sé gét vizs gál ta le bi lin cse lő
be mu ta tó já ban. 

Kamp Sa la mon egye te mi do cens, a
Pé csi Tu do mány egye tem tan szék ve -
ze tő je, kar nagy a tő le meg szo kott lel -
ke sült ség gel szá molt be ar ról a je len -
ség ről, hogy Bach ze né jé ben – je le sül
épp a ka rá csony hoz kap cso ló dó Mag -
ni fi ca tban – Jé zus szü le té sé nek evan -
gé li u ma min dig szo ro san össze kap cso -
ló dik a nagy hét tör té né se i vel és hús -
vét öröm hí ré vel. És ez a kap cso lat lát -
ha tó és hall ha tó is! 

A kon fe ren cia zá rá sa ként Klem -
ba la Gé za ta nár, kar nagy ka la u zol ta a
részt ve vő ket Per go le si Sta bat Ma te ré -
nek ér ze lem gaz dag vi lá gá ban.

Az a mint egy hat van-hat van öt em -
ber, aki meg for dult a ren dez vé nyen, bi -
zonnyal so kat ka pott. De kap-e vá laszt
a kér de ző, aki fáj lal ja, hogy az „Ál das -
sék Is ten…” kez de tű, úr va cso rai Lu ther-
ének ből ki ma radt Má ria ne ve? (Pe dig
az 1955-ös, bő ví tett Du nán tú li éne kes -
könyv ben még ben ne volt!) Meg tud -
hat juk-e, mi ért nincs olyan imád sá -
gunk, amely ben Má ria pél da ként: a hit,
az alá zat, a be fo ga dás, az Is ten re ha -
gyat ko zás pél dá ja ként áll na előt tünk?
Meg is mer jük-e a va ló di okát an nak,
hogy Má ria ho vá tűnt ol tár ké pe ink ke -
reszt je alól? Meg lát juk-e vég re, mi az
a vo nás Má ri á ban, amely nem el vá -
laszt, ha nem össze köt?

g n. n.

Az „ál dott vagy te az asszo nyok kö zött”
– Má ria és az evan gé li ku sok Ma -
gyar or szá gon cí mű kon fe ren cia elő -
adá sa i nak szer kesz tett és bő ví tett vál -
to za ta a Cre do evan gé li kus fo lyó irat
2012/4. szám ában lesz ol vas ha tó.

AMária-paradoxon
Kon fe ren cia az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban

b Re mél he tő leg nem emel ki fo gást a kon fe ren cia egyik elő adó ja, ami -
ért az ese mény ről be szá mo ló tu dó sí tás cí mé ül elő adá sá nak ve zér mo -
tí vu mát vá lasz tot tuk. Eb ben fog lal ha tó össze ugyan is leg pon to sab ban
az a kü lö nös ket tős ség – gyak ran csak lát szó la gos el lent mon dás –, az
a több fé le mód, aho gyan Má ri á hoz, Jé zus any já hoz ka to li kus, evan gé -
li kus és re for má tus ke resz té nyek kö ze led nek. A sok fé le ség pél dá i val
ta lál koz hat tak az ér dek lő dők ok tó ber 16-án az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ren dez te, „Áldottvagyteazasszonyokközött”–Máriaésaz
evangélikusokMagyarországon cí mű tanácskozáson.

Evangélikus élEt. élEd. élEd?
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b BoleratzkyLóránd nyu gal ma -
zott ügy véd, egye te mi ma gán -
ta nár 1920-ban szü le tett. Mis -
kol con ta nult egy ház jo got,
Deb re cen ben sze rez te meg jo -
gi dok to rá tu sát. Ösz tön dí jas -
ként Ber lin ben és Hel sin ki ben
foly ta tott egy ház jo gi ta nul má -
nyo kat. A há bo rú után po li ti kai
okok ból jo gász ként nem dol -
goz ha tott, a föld alat ti vas út nál,
er dé szet ben, ön tö dé ben ke res -
te ke nye rét. Az 1956-os for ra da -
lom után ügy vé di pra xist foly ta -
tott. OrdassLajos evan gé li kus
püs pök höz szo ros szak mai és
em be ri szá lak fűz ték.

– Or dass La jos pe rét a Mind -
szenty-per fő pró bá já nak tar tot ták. Mi
volt az el le ne fel ho zott vád?

– A püs pök 1947-ben több hó na -
pot töl tött Ame ri ká ban. Ba rát ja,
Frank lin Clark Fry püs pök öt éven
ke resz tül fo lyó sí tan dó, évi öt száz ezer
dol lá ros tá mo ga tást ígért a ma gyar
evan gé li kus egy ház nak. A bün te tő -
ügyet azért in dí tot ták Or dass el len,
m ert – az ügyész ség té ves ál lás -
pont ja sze rint – az ügy le tet be kel lett
vol na je len te nie a Ma gyar Nem ze ti
Bank nak, hogy az ado má nyo kat kö -
ve te lés ként tart has sák nyil ván. Or -
dass a bí ró ság előtt ki fej tet te, hogy hi -
bás a ki in du ló pont, mi vel ez az
összeg aján dék len ne, amely nek fo -
lyó sí tá sát a me cé nás bár mi kor vissza
is von hat ja. A bün te tő el já rás ban a
püs pök le ve le zé sét is fel hasz nál ták,
és egy szón – a com mit ment-en – lo -
va gol tak: ezt a bank tol má csa „kö te -
le zett ség vál la lás”-nak for dí tot ta, míg
Or dass a szó má sod la gos ér tel mé re,
a „köz lés”-re hi vat ko zott. 

Al pár And rás, az ügyész is meg
volt győ ződ ve a püs pök ár tat lan sá gá -
ról, azon ban az ügy ben uta sí tás ra
cse le ke dett, s ezt nem is rej tet te vé -
ka alá. „Ügyész úr, na gyon ne héz lesz
a lej tőn meg áll ni” – je gyez te meg Or -
dass a két éves bün te té se le töl té se
előtt, s ne ki lett iga za.

Ké sőbb Al pár ügyész is be le ke ve -
re dett egy má sik ügy be, el is ítél ték.
1956-ban el hagy ta az or szá got, de
előt te fel ke res te a fő pa pot, és bo csá -
na tát kér te. 

So kat mond az a tény, hogy bün -
te tő ügye tár gya lá sa előtt Rá ko si fel -
aján lot ta Or dass nak: ha le mond, ak -
kor ki en ge dik. Or dass azon ban úgy
tar tot ta, ha el fo gad ja az aján la tot, ez -
zel egy részt el is me ri a vád jo gos sá gát,
más részt biz tos volt ben ne, hogy a
ha ta lom nem tart ja meg a sza vát.

– A püs pök kál vá ri á ja az 1956-os
for ra da lom után is foly ta tó dott…

– 1957 no vem be ré ben az ál lam és
az evan gé li kus egy ház kép vi se lői kö -
zött tár gya lá sok zaj lot tak az egy há -
zat érin tő né hány ren de zet len kér -
dés ről. Hor váth Já nos, az Ál la mi
Egy ház ügyi Hi va tal el nö ke elő akar -
ta ír ni Or dass nak, hogy az egy ház ré -
szé ről kik le gye nek a tár gya ló kül dött -
ség tag jai. A püs pök eb be ter mé sze -
te sen nem egye zett be le, Hor váth
annyit még is el ért, hogy a tár gya lá -
so kon részt vet tek az ál lam ál tal be -
hí vott, kol la bo ráns egy há zi em be rek
is. A püs pök pa pír ra is ve tet te, hogy
ilyen gya lá za tos dol got még éle té ben
nem ta pasz talt. 

Ál la mi rész ről az zal az ir re á lis
kö ve te lés sel áll tak elő, hogy Or dass
he lyez zen vissza hi va ta lá ba ti zen öt,
a for ra da lom alatt el moz dí tott evan -
gé li kus ve ze tőt. Ezt ő tel je sen el fo gad -
ha tat lan nak tar tot ta, mi vel a püs pök -
nek er re nincs jo ga. Ek kor az egy ház
élé re mi nisz te ri biz tost ne vez tek ki. 

Ezt kö ve tő en fél éven ke resz tül
folyt a fő pap el le he tet le ní té se: gyű -
lé se ket tar tot tak el le ne, és azt akar -
ták el ér ni, hogy az egy ház lel ké szei
be lül ről buk tas sák meg püs pö kü -
ket. Más mó don is presszi ót gya ko -

rol tak, pél dá ul meg von ták a lel ké -
szek től az ál la mi se gélyt, a kong ru -
át. En nek el le né re nem ér tek célt, vé -
gül 1958 jú ni u sá ban a for ra da lom
alatt meg vá lasz tott ve ze tők ál la mi jó -
vá ha gyá sá ra vo nat ko zó, 1957. évi 22.
tör vény ere jű ren de let alap ján moz -
dí tot ták el a fő pa pot. Ez a jog sza bály
va ló já ban nem vo nat koz ha tott vol na
rá, mi vel őt – ál la mi és egy há zi rész -
ről egy aránt – köz vet le nül a for ra da -
lom előtt re ha bi li tál ták. A re ha bi li -
tá ci ós ha tá ro zat tar tal maz ta, hogy
mű kö dé se meg sza kí tás nél kü li nek
te kin ten dő, és az 1948-ban ho zott
bör tön bün te té se tör vény te len volt.
Egy má sik vád pont sze rint a for ra da -
lom után Or dass más fél órán ke resz -
tül tár gyalt Mind szenty vel. Ez sem
volt így igaz, a püs pök ré szé ről a lá -
to ga tás egy sze rű en gesz tus volt
Mind szen ty fe lé.

– A hat va nas évek ben gyak ran
hal lot tuk a rá di ó ban: „De zsé ry Lász -
ló ol vas sa fel írá sát”. A ne ve zett so kat
tett Or dass el le he tet le ní té sé ért.

– Va ló ban. A ha ta lom az zal is
meg rá gal maz ta Or dasst, hogy De zsé -
ry püs pök „ki kény sze rí tett” le mon -
dá sa tet te le he tő vé, hogy 1956-ban ő
el fog lal ja hi va ta lát. Ezt azon ban
sem mi sem tá maszt ja alá! Va ló já ban
az tör tént, hogy a for ra da lom ide jén
De zsé ry, a kol la bo ráns püs pök be lát -
ta tart ha tat lan hely ze tét, s egy hosszú
le mon dó le vél ben in do kol ta el ha tá -
ro zá sát. 

A cir kusz nak volt ré sze, hogy ké -
sőbb, 1958-ban, az ál lam ha ta lom
kon szo li dá lá sá nak ide jén De zsé ry
más fél év vel ko ráb bi le mon dá sát az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal tör vény -
te len nek mi nő sí tet te, nem fo gad ta el,
vagy is vissza ül tet te őt a püs pö ki
szék be. Ek kor De zsé ry két órán át
volt püs pök: hosszú be szé det mon -
dott a Dé li Egy ház ke rü let ta ná csá nak
ülé sén, ér té kel ve az el múlt nyolc
évet, majd be szé de vé gén be je len tet -
te, hogy im már vég leg le mond. Ek -
kor vi szont már el fo gad ta a ha ta lom
a le mon dá sát.

Or dass el len se fe gyel mi el já rás
nem in dult, se nyug dí ja zá sát nem
kér te, egy sze rű en tör vé nyes egy há -
zi ha tá ro zat nél kül szün tet ték meg
püs pö ki tiszt sé gét. Utód ja Kál dy
Zol tán lett.

Né hány szó ban ér de mes ki tér ni
De zsé ry Lász ló sze mé lyi sé gé re. Te -
het sé ges, jó stí lu sú, de jel lem te len
em ber volt. Ko ráb ban jobb ol da li -
nak szá mí tott, s ez zel tar tot ták őt
sakk ban. Mi u tán az evan gé li kus egy -
ház ban meg tet te, amit rá bíz tak, az ál -
lam irá nyí tói nem akar ták tel je sen el -
zár ni a nyil vá nos ság elől, így kap ha -
tott szót a rá di ó ban, és – aho gyan Ön
em lí tet te – ol vas hat ta föl írá sát va sár -
na pon ként dél ben. 

– Or dass ki vá ló kül föl di kap cso la -
tok kal bírt. Ho gyan fo gad ták kál vá -
ri á ját a vi lág ban?

– Két évig élt ösz tön dí jas ként
Svéd or szág ban, így a nyel vet anya -
nyel vi szin ten be szél te. Azok kal a teo -
ló gu sok kal ta nult együtt, akik ké sőbb
szép kar ri ert fu tot tak be, püs pö kök,
ér se kek let tek, így kö rük ben ő is
nagy te kin tély nek ör ven dett. 1947-
ben a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség –
LVSZ –  al el nö ké vé vá lasz tot ta. 

Is me rő se i vel fo lya ma to san tar tot -
ta a kap cso la tot. 1957 nya rán ki en -
ged ték Min nea po lis ba a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ségnagy gyű lé sé re. A
részt ve vők óri á si ová ci ó val fo gad ták;
a ven dég lá tók szép gesz tu sa volt,
hogy ő tart hat ta a meg nyi tó is ten tisz -
te le tet, s is mét al el nök nek vá lasz tot -

ták. Éle té nek tra gé di á ja volt, hogy el -
ső hi va ta li pe ri ó du sá ban nem tu dott
egyet len kül föl di össze jö ve tel re sem
el men ni, s 1957 után sem en ged ték
már ki. 

Hogy mi ként fo gad ták kál vá ri á ját?
Az LVSZ a for ra da lom után is őt te -
kin tet te tör vé nyes püs pök nek. Jo a -
chim He u bach nyu gat né met püs pök
min den év ben meg lá to gat ta, Har ry
Jo hans son svéd igaz ga tó szin tén min -
den év ben el jött hoz zá, na gyon so kan
a te me té sén is részt vet tek.

– Mi volt az oka, hogy Ra vasz
Lász ló val el len tét ben Or dass tel je sen
vissza vo nult?

– Ön kén tes szám űze té sét húsz
éven át az ott ho ná ban töl töt te. Ak -
ko ri éle té vel kap cso lat ban Bergg rav
nor vég ér se ket és Di be li us né met
püs pö köt idéz he tem: „A ke resz tyén
em ber en ge del mes sé gi kö te les sé ge
csak a jog ál lam irá nyá ban áll fenn” –
ezért min den fé le „fel sőbb ség től” tá -
vol tar tot ta ma gát.

– A vissza vo nult sá ga bi zo nyá ra
nem je len tet te azt, hogy ne tá jé ko zó dott
vol na az egy ház és a vi lág ügye i ben…

– Or dass kö vet te a vi lág ese mé -
nye it, min dig szó vá tet te, ha sé re lem
ér te az egy há zat. Kez det ben a két kol -
la bo ráns fő pa pot, Ve tő püs pö köt és
De zsé ryt kri ti zál ta, ké sőbb Kál dy
Zol tán kö vet ke zett. Az egy há zi ve ze -
tők kel így na gyon el mér ge se dett a vi -
szo nya. A ve je Nagy bör zsöny ben
volt lel kész, s ese ten ként tud ta vol -
na he lyet te sí te ni. Vi szont eh hez
utód já tól, Kál dy tól kel lett vol na en -
ge délyt kér nie, ami szá má ra el fo gad -
ha tat lan volt. 

Egyéb ként Kál dy nak is volt ta -
kar gat ni va ló ja. Ap ja Nagy ka ni zsa
kö ze lé ben volt evan gé li kus lel kész.
Az el ső vi lág há bo rú után a vá ros há -
zá ra be hoz tak két kom mu nis tát, s az
apa épp ott tar tóz ko dott. Az il le té ke -
sek meg kér dez ték: mi le gyen ezek kel?
„Ugyan az, mint a töb bi vel” – volt a
lel kész la ko ni kus vá la sza. En nek is
nyo ma ma radt, ami vel vi szont fi át
zsa rol hat ták.

– Ön mint egy hét év ti ze de is mer -
te meg Or dass La jost. Mik az el ső em -
lé kei a püs pök ről?

– Jo gi ta nul má nya i mat a Mis kol -
ci Evan gé li kus Jog aka dé mi án vé gez -

tem, ahol meg vá lasz tot tak az if jú sá -
gi Lu ther-szö vet ség el nö ké nek. Az
or szág egye te me in mű kö dő Lu ther-
szö vet sé gek el nö kei min den év ben
össze jöt tek ta nács ko zás ra, 1940-ben

Sze ge den ta lál koz tunk. Ott is mer tem
meg Or dasst mint ki vá ló pré di ká tort.
E kap cso lat finn or szá gi és né met or -
szá gi ösz tön dí jam előtt vált szo ro sab -
bá. So kat be szél get tünk, s ta ná csok -
kal lá tott el. Mi kor Svéd or szág ba
ké szül tem, ak kor is fel ke res tem. Saj -
nos az út kút ba esett, mi vel a há bo -
rús vi szo nyok mi att a své dek nem ad -
ták meg a ví zu mot. Ké sőbb Mis kol -
con ta ní tot tam, így csak a bör tön -
bün te té se után ta lál koz tunk is mét.

– Mind szenty Jó zse fet és Ra vasz
Lász lót is is mer te sze mé lye sen?

– A her ceg prí mást igen. Fi a tal
éve i met Za la eger sze gen töl töt tem,
ahol Mind szenty apát plé bá nos ként
mű kö dött. Édes anyám ka to li kus
val lá sú volt – édes apám volt evan -
gé li kus –, és Mind szenty vel meg le -
he tő sen szo ros kap cso lat ala kult ki,
kü lö nö sen azt kö ve tő en, hogy nő vé -
rem férj hez ment Bődy al is pán fi á hoz.
Az if jú párt 1937-ben Mind szenty ad -
ta össze. Az al is pán nya ra ló já ban
több al ka lom mal együtt nya ral tam
ve le. Az együtt lé tek alatt több egy -
ház jo gi kér dést meg vi tat tunk, pél dá -
ul a ka to li kus és az evan gé li kus egy -
ház ál lás pont ját a vi lá gi ak nak az
egy ház li tur gi á já ba va ló be vo ná sá ról.
E té má ban Mind szenty től köny ve ket
is kap tam. 

Em lé ke im sze rint a fő pap rend kí -
vül agi lis em ber volt, színt vitt a ka -
to li kus egy ház éle té be. Is ko lá kat ala -
pí tott, s Za la me gye kul tu rá lis éle te
is so kat kö szön he tett ne ki. Ké sőbb,
a finn or szá gi ösz tön dí jam után meg -
je lent, ál lam és egy ház vi szo nya
Finn or szág ban cí mű mun ká mat
meg küld tem ne ki, ami re ked ve sen re -
a gált. Ké sőbb, mi kor Bődy Zol tán fő -
szol ga bí rót az oro szok 1945-ben in -
ter nál ták, Mind szenty járt köz ben az
ér de ké ben.

Ra vasz Lász ló val nem volt sze mé -
lyes kap cso la tom, a rá di ó ban hall gat -
tam a be szé de it min den má so dik
va sár nap. 

– Vissza tér ve Or dass ra: a kap cso -
la tuk ké sőbb szo ro sab bá vált.

– Mint jo gász is kap cso lat ba ke rül -
tem ve le, 1956-ban az ő egy ház ke rü -
le té ben ügyésszé vá lasz tot tak. El ső
fel ada tom nak azt te kin tet tem, hogy
a kom mu niz mus alatt mel lő zött
evan gé li kus lel ké szek szá má ra meg -
ad juk a jó vá té telt. Kö zel is lak tunk
egy más hoz, a Tart say ut cai temp lom -
ban is gyak ran ta lál koz tunk. Te ge -
ződ tünk, azon ban Or dass tá vol ság -
tar tó em ber volt. 

Sok szor en gem kért meg, hogy se -
gít sek lá to ga tó i nak fo ga dá sá ban.
Uta zá sa ink ról ér de kes em lé ke ket őr -
zök: egy al ka lom mal egy Se im ne ve -
ze tű nor vég ven dég gel Za la eger -
szeg re utaz tunk, más kor a szór vány -
ba, Len ti be, s más hely sé gek be is
együtt men tünk. Út köz ben egy szer
az ál la mi ve ze tők kel va ló vi szo nyá ról
kér dez tem. Hor váth Já nos sal, az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal ve ze tő jé vel
még 1956 után is kor rekt kap cso lat -
ban volt. Hor váth fel is aján lot ta
ne ki, hogy ér sek nek ne vez te ti ki.
Ter mé sze te sen ezt Or dass mint az
evan gé li kus egy ház al kot má nyá val is
el len té tes aján la tot el ve tet te. És azért
is jól dön tött, mert két hó nap ra rá a
hi va tal tel je sen meg vál to zott, mi vel
a szov je tek az egy ház zal szem ben
erő te je sebb fel lé pést sür get tek. Gyak -
ran be szél get tünk fe gyel mi ügyek ről
is. Na gyon ne he zen él te meg, hogy el -
tá vo lí tá sa kor má sik há rom teo ló gi -
ai ta nár nak is meg von ták a ta ní tás -
hoz va ló jo gát. Só lyom Je nő, Wiczi án
De zső, Kar ner Ká roly el til tá sá val az
ok ta tást is le fe jez ték, s a teo ló gia szín -
vo na la is le süllyedt.

– Mi ből és mi ként élt a püs pök a
hát tér be szo rí tás éve i ben?

– Or dass püs pök csa lád ja is meg -
szen ved te az ül döz te tést. Négy gyer -
me ke volt, a fi á nak teo ló gus hall ga tó -
ként a tör tén tek nyo mán ab ba kel lett
hagy nia ta nul má nya it. A bör tön
után, hogy el tart has sa né pes csa lád -
ját, fi zi kai mun kát is vál lalt, bé relt egy
kis gyü möl csöst, ab ban dol go zott. Fe -
le sé ge ott hon ke re sett meg él he tést,
kesz tyű ket, sá la kat kö tött, de így is
szű kö sen él tek. 

Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy
kül föld ről ko moly tá mo ga tá sok ér -
kez tek. Gyak ran az én cí mem re is jött
na gyobb összeg. No ha Or dass sem
volt bő vé ben a ja vak nak, min dig na -
gyon ön zet len volt: fi gyel te, ki ve szí -
tet te el az ál lá sát, s a tá mo ga tá sok
nagy ré szé nek meg volt a he lye.

Cse kély összeg ben ál la pí tot ták
meg nyug dí ját, azon ban kül föl di ba -
rá tai, ami kor tud ták, se gí tet ték. Ren -
ge te get írt, na gyon sok kül föl di mun -
ká hoz jut ha tott hoz zá. Ki hasz nál ta a
szám űze tés éve it, s egye dül ál ló mun -
ka bí rá sa volt. Iro da lom tör té ne ti je -
len tő sé gű, hogy Hall grím ur Pét urs -
son hí res 17. szá za di iz lan di po é ta
pas sió éne ke it iz lan di nyelv ről ma -
gyar ra for dí tot ta. 

– Mi re ta nít hat min ket Or dass
La jos?

– Olyan em ber volt, aki min den
hely zet ben hű ma radt az evan gé li um -
hoz. Be ik ta tá si be szé dé ben két dol -
got em lí tett: vi gyáz ni fog a jog rend -
re, va la mint fi gyel az egy há zi is ko lák
fenn ma ra dá sá ra. Ez zel kap cso lat -
ban olyan ha tá ro zott ki je len té sei
vol tak, mint: „Arasszal mé ri a mér -
föl de ket és fu tó pil la na tok gyű szű jé -
vel az idők vég te len fo lya mát az, aki
csak a mai fel té te lek ből ki in dul va
gon dol ja azt, hogy a fe le ke ze ti is ko -
lák el mel lőz he tők és meg szün tet -
he tők.” 

Mély hi tét bi zo nyít ják az íté let
ki hir de té se után mon dot tak: „El ítél -
te té sem té nye olyan lett szá mom ra,
mint a fá tyol, amely el ta kar ja elő lem
Is ten aka ra tát, és ért he tet len né te szi
azt. De Is ten től zú go ló dás nél kül el -
fo ga dom, mert azt az egyet jól tu -
dom, hogy még el ítél te té sem ese tén
is csak az ő ál dott aka ra ta tel je sül.”

g Cser mák Zol tán

Hit vál l a lók …

OrdassLajos,amegvesztegethetetlen
Be szél ge tés Bo le ratz ky Ló ránd dal
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„Ne győz zön le té ged a rossz, ha nem te
győzd le a rosszat a jó val.” (Róm 12,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 21.
hé ten, amely egy ben a re for má ció he -
te is, az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
alap ján kü lön le ges har ci, győ zel mi
him nusz zen dül fel szí ve ink ben: „Erős
vár a mi Is te nünk, / Jó fegy ve rünk és
paj zsunk.” (EÉ 254,1) Jé zus s „az Úr an -
gya la őrt áll az is ten fé lők mel lett, őrt
áll, és meg men ti őket”. (GyLK 698,7)
Jár junk te hát el hí vá sunk hoz mél tó an
a hit har cá ban! Is ten örök élet tel ko -
ro náz za meg az áll ha ta to sa kat: „Akik
az Úr ban bíz nak, azok nak ere je meg -
újul…” (Lásd Ézs 40,31; LK) He gyi be -
szé dé ben Jé zus így ma gya ráz za a
Tórát: „Én pe dig azt mon dom nek tek:
Sze res sé tek el len sé ge i te ket…, hogy le -
gye tek mennyei Atyá tok nak fi ai, aki
fel hoz za nap ját go no szok ra és jók -
ra…” (Mt 5,44–45) A hit har cá ban ti:
„Ölt sé tek ma ga tok ra az Is ten fegy ver -
ze tét, hogy meg áll has sa tok az ör dög
mes ter ke dé se i vel szem ben.” És eh hez
hat vé de ke ző- és egyet len tá ma dó esz -
közt ajánl Pál: „Ve gyé tek fel… a Lé lek
kard ját, amely az Is ten be szé de.” (Ef
6,11.17) Lu ther ezt meg erő sí ti: „Min -
den ke resz tyén fegy ve rez ze fel ma gát.

Hit- és tan be li bi zo nyos sá gát ala -
poz za meg úgy az Is ten igé jé ből,
hogy el len áll has son az ör dög nek, s
tud jon vé de kez ni, mi kor va la ki el
akar ja té rí te ni; így se gít se egy há za ta -
ní tá sát meg vé de ni és meg tar ta ni.”
Bib lia -va sár nap (is) az élet igé je áll
előt tünk, s amik őfe lő le meg írat tak.
Van te hát örök kin csünk! Pál heti
igénk ké ré sét így in do kol ja: sze re tet -
tel kell meg győz ni a go noszt. „Ne fi -
zes se tek sen ki nek rosszal a rosszért.
Ar ra le gyen gon do tok, ami min den
em ber sze mé ben jó.” (Róm 12,17) Dá -
vid új ból meg kí mél te Saul éle tét, s ki -
bé kül tek, mert ő be is mer te: „Vét kez -
tem! Térj vissza, Dá vid fi am! Nem kö -
ve tek el töb bé el le ned go nosz sá got,
hi szen drá ga volt előt ted az éle tem
ezen a na pon.” (1Sám 26,21) A re for -
má ció négy száz ki lenc ven öt éve hir de -
ti: „…más ala pot sen ki sem vet het a
meg le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz -
tus.” (1Kor 3,11) „Jé zus Krisz tus teg nap,
ma és mind örök ké ugyan az.” (Zsid
13,8; LK) És: „A Se re gek nek Ura ve -
lünk van, Já kób Is te ne erős vá runk.”
(GyLK 707) Kik is a bol do gok? Jé zus
nyolc szo ros üdv ígé re tén túl mi énk a
rá adás is: „Bol do gok vagy tok, ha én mi -
at tam gya láz nak és ül döz nek ti te ket,

és…” (Mt 5,11) So lus Ch ris tus – Egye -
dül Krisz tus! Pál öröm hí re: „Is ten in -
gyen iga zít ja meg őket (a Krisz tus-hí -
vő ket) ke gyel mé ből, mi u tán meg vál -
tot ta őket a Krisz tus Jé zus ál tal. (…)
Hi szen azt tart juk, hogy hit ál tal iga -
zul meg az em ber, a tör vény cse lek vé -
sé től füg get le nül.” (Róm 3,24.28) Már
az Ószö vet ség evan gé lis tá ja ezt hir det -
te a Mes si ás ról: „Igaz sá go san fog ural -
kod ni a ki rály…” (Ézs 32,1) S az Em ber -
fia el fo ga tá sa kor is a rosszat jó val
győz te le, a fő pap szol gá ja le vá gott fü -
lét meg érint ve „meg gyó gyí tot ta őt”
(Lk 22,51). Is ten az élők Is te ne, s ha lot -
ta ink ra így em lé kez zünk: Jé zus a fel -
tá ma dás és az élet! Az Jé zus jó ka to ná -
ja, ki meg erő sö dik „a ke gye lem ben,
amely a Krisz tus Jé zus ban van” (2Tim
2,1), s aki vál lal ja a szen ve dést is, és sza -
bály sze rű en küzd. És ezt is ké ri: „Tarts
meg, Urunk, szent igéd ben! // Úr
Krisz tus, lát tasd ha tal mad…” (EÉ 255) 

g Ga rai And rás

H E T i   Ú T R A VA L Ó

g Dr. Var ga Gyön gyi

Most ép pen a „mun ka bib li ám” van
előt tem, mi köz ben eze ket a so ro kat
írom. Sza már fü lek ha jol nak ben ne
er re-ar ra, és könyv jel zők áll nak ki be -
lő le. Jó né hány lap ja már kü lön éle -
tet él, a kö té se is ki la zult.
Egyéb ként te le van alá hú zá -
sok kal, szí nes ce ru zás ki -
eme lé sek kel. A mar gón több
he lyen fel ki ál tó je lek, csil la -
gok. Mind ez azt jel zi, hogy
ne künk már van egy kö zös
tör té ne tünk. Per sze ren del ke -
zem egy „pré di ká lós Bib li á -
val” is: ve le ki le het áll ni az
em be rek elé, és nem esik
szét. Sőt van „ma gya rá za -
tos” és „Ká ro li-for dí tá sú” meg „re vi -
de ált Ká ro li-Bib li ám” is, és né hány
ide gen nyel vű ki adás. De ez a sza már -
fü les áll a szí vem hez leg kö ze lebb.

Kö zel ti zen öt éve ta ní tom már az
Ószö vet ség gel kap cso la tos tár gya kat
a hit tu do má nyi egye te men, és azt kell
mond jam, nem volt még olyan ér zé -
sem, hogy be le fá rad tam vol na a
Szent írás sal va ló fog lal ko zás ba. Egy
tan köny vet ennyi idő alatt már meg -
un nak, le cse rél nek a ta ná rok, hi -
szen ha lad ni kell a kor ral, amely
egy re mo der nebb „tu dás ap pa rá tust”,
nap ra kész in for má ci ó kat igé nyel. 

Jó, hogy a Bib lia a ré gi. Jó ez a ma -
ra dan dó ál lan dó ság. Per sze újabb
és újabb for dí tá sok ké szül nek, szö -
veg re ví zi ós mun ka cso por tok ban dol -
go zunk azon, hogy a le he tő leg pon -
to sab ban si ke rül jön vissza ad ni a hé -
be rül-gö rö gül író dott ere de ti bib li ai
üze ne tet, és a kor társ bib lia ol va sók
is meg ért sék. Még is: a Bib lia mind -
eköz ben Bib lia ma rad. Nor mát nyúj -
tó te kin tély és ön ma gá val pár be -
széd re hí vó úti társ. Sok fé le em ber
még is egé szen egy be csen gő ta nú ság -
té te le. Gyak ran ott ho no san is me -
rős, más kor egé szen ti tok za tos vi lág.
És ez na gyon jó így.

A Bib lia egy szer re a mun ka esz kö -
zöm és ér dek lő dé sem, ku ta tá sa im
tár gya. Hasz ná lom, ol va som azért,
hogy meg ért sem. Oly kor küz dök a
szö ve gé vel, töp ren gek azon, hogy
mit is akar ne kem mon da ni egy-egy
ne héz ige vers, más kor meg azon
ámu lok, hogy mennyi iz gal mas fel -
fe dez ni va lót kí nál. 

A Bib lia „va jú dó szö veg” – fo gal -
maz Re né Gi rard. Mi köz ben ér te ni,
ér tel mez ni pró bál juk, egy út tal tük rö -
zi, meg mu tat ja sa ját em be ri küsz kö -
dé sün ket is. A szent írók oly kor va ló -
ban ke re sik a meg fe le lő sza va kat: is -
ten ta pasz ta la ta ik, a meg élt él mény jó -
val mé lyebb, ha tal ma sabb, erő sebb
an nál, mint hogy könnye dén szö veg -
for má ba tud nák ön te ni. Ami vé gül
se gít het: ha az el me és a szív, az ér -
te lem és ér ze lem együtt moz dul.
Ak kor ott ta lál ko zik a teo ló gia mint
is me ret és a teo ló gia mint lel ki ség. És
azt hi szem, így szen te lő dünk meg ap -
rán ként mi is a szent szö veg gel va ló
ér tel mes-ér zel mes ta lál ko zás ré vén.

A Bib lia szá mom ra nyi tott könyv:
az zal, hogy ol va som, hogy hall ga tom
az igét, a di na mi kus, moz dí tó szó ré -
vén ré sze sé vé vá lok ma gam is a tör -
té net nek: Is ten és em ber kö zös tör -
té ne té nek. Nem kí vül va gyok te hát,
ha nem be lül. Ez pe dig össze függ az -
zal is, hogy a Bib lia las san ként kül -
ső te kin tély ből ben ső te kin téllyé vá -
lik szá mom ra.

So kat gon dol koz tam azon, mi -
ben tud nám meg ra gad ni az Ószö vet -
ség és az Új szö vet ség sa já tos ka rak te -

rét. Vé gül ar ra jöt tem rá, hogy az
Ószö vet ség va ló já ban rá ér. Kö zel ezer
esz ten dő kel lett ah hoz, hogy lét re jö -
hes sen ez a könyv gyűj te mény, amely -
ben kü lön bö ző ko rok ban, más és más
hely zet ben élő em be rek hit val lá sai,
töp ren gé sei fo gal ma zód nak meg Is -
ten ről és a ve le lét re jö vő kap cso lat -

ról. Egy ez red év ele gen dő idő ah hoz,
hogy a nagy té mák, az élet kér dé se -
ink és a min den na pi, min ket kö rül -
ve vő vi lág je len sé gei, meg is me ré -
sünk tár gyai for mát ölt se nek a ta núk
sza va in ke resz tül.

En gem új ra és új ra le nyű göz az a té -
ma gaz dag ság, az a szí nes ké pi vi lág,
amellyel az Ószö vet ség lap ja in ta lál ko -
zom. Is ten meg szó lít a pró fé tai üze -
net ál tal, ami kor Je re mi ás igá val a nya -
kán vé gig sé tál a vá ro son. Kö zel jön
hoz zám egy zsol tár imá ban, ami kor új
hit szü le tik a baj ból ki men tő Is ten ben.
Az tán el idő zöm ki csit a Pré di ká tor ral,
amint az élet ér tel mén töp reng, és
meg kér de zem én is: mi új don ság a
nap alatt? Ol va sok vá gya ko zás ról és
sze re tet ről, fél té keny ség ről, konflik tu -
sok ról és küz del mes pró bák ról, szo -
li da ri tás ról és se bez he tő ség ről, vét kek -
ről, mu lasz tá sok ról és azok kö vet kez -
mé nye i ről, ré gi szo ká sok ról és té to va
re mény ről. Íme, az Ószö vet ség „Is ten -
be szé dé nek” gaz dag tár há za. 

Az Új szö vet ség azon ban mint ha si -
et ne. Csu pán né hány év ti zed az az
idő, amely alatt lét re jöt tek a le ve lek,
az evan gé li u mok. A sür ge tés hát te -
ré ben a pa rú zia gon do la ta áll: Krisz -
tus ha ma ro san vissza tér, és el jön az
új or szág. Ad dig már nincs sok idő
hát ra, így csak a leg lé nye ge sebb gon -
do la tok han goz hat nak el: út mu ta tá -
sok, bá to rí tá sok, in tel mek. 

Ho gyan él jünk, mit te gyünk? Mi a
fe le lős sé günk egy más iránt? Mi lyen
lesz majd a jö vő? Ho gyan bír juk ki a
szen ve dé se ket, az ül döz te tést? Ho -
gyan lá tom meg Is ten va ló di lé nye -
gét Jé zus ar cán tük rö ződ ve? Va ló ban
igaz, hogy ami kor el ju tunk a Bib li á -
ban a fel tá ma dott Krisz tu sig, már
sem mi fél ni va lónk nem lesz Is ten től?

Vé gül még né hány sze mé lyes gon -
do lat. A Bib lia ar ról üzen ne kem,
hogy le het sé ges a ta lál ko zás Is ten nel
a hét köz na pi ban: ép pen most, ép pen
itt. Ő a sa ját éle tünk „ál ru há já ban” jön
el hoz zánk. Lé nye gé ben min den ar -
ra szol gál, az egész Szent írás azért
ada tott, hogy el ve zes sen ben nün -
ket az élet hez. És a ke gye lem min tái
szé pen, las san, a sze münk lát tá ra
raj zo lód nak ki a Bib lia szö ve tén.

Az el ső két lap a te rem tés ről szól,
az utol só né hány ol dal pe dig az új te -
rem tés ről. Kö zöt te fe szül a Bib lia sok -
ré tű üze ne te, ott ta lál ko zunk a min -
ket szó lon ga tó Is ten nel s a ró la ta nús -
ko dó em be rek kel. Ott fe szül az ele -
je és a vé ge kö zött – a bo rí tó ke mény
táb lái kö zé köt ve – az én éle tem is,
te rem tő dé sem től, szü le té sem től a
rám is vá ró új te rem té sig, a na gyobb
Élet va ló sá gá ig. Ez hát az én Bib li ám.

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem do cen se

AzénBibliám Re mé nyik Sán dor

Afordító
Ká ro li Gás pár em lé ke ze té nek

B i B L i A - V A S á R n A P

Al kot ni könnyebb: a szel lem sza bad,
A kép ze let csa pong hat szer te szét,
Be le kap hat a fel hők üs tö ké be,
Fel szánt hat ja a ten ger fe ne két,
Vi rág mag gal eget-föl det be vet het,
Tör vénnyé te he ti a ját szi ked vet,
Zász ló vá a sze szélyt, mely leng ve lá zad,
S vak me rőn mé ri Is ten hez ma gát…
Az al ko tás, jaj, kí sér tet be is visz.
A for dí tás, a for dí tás – alá zat.
For dít ni annyit tesz, mint meg ha jol ni,
For dít ni annyit tesz, mint köt ve len ni,
Va la ki mást, na gyob bat át ka rol va,
Fé lig őt vin ni, fé lig ve le men ni.

Az, ki nek szel le mét ma kö rül áll juk,
A Leg na gyobb nak for dí tó ja volt,
A Ki je len tés ős-be tű i re
Alá za tos nagy gond dal rá ha jolt.
Lá tom: előt te tü re lem-szö vét nek,
Kö rül a mun ka ne héz ár nyai:
Az Igé nek ke res ma gyar igé ket.
Lá tom, hogy küzd: az ér des szittya nyelv
Meg csen dí ti-e Is ten szép sza vát?
És lá tom: győz, ér des be szé di nek
Szál ló szá za dok ad nak pa ti nát.
Ó, be na gyon köt ve van Jé zu sá hoz,
Fé lig ő vi szi, fé lig Jé zus őt,
Míg nem Vi zsoly ban vé gül meg pi hen nek,
Együtt ér ve el egy ho ni te tőt.

Amig men nek, a ke mény for dí tó nak
Tán ve rej té ke, tán vé re is hull,
De tü rel mén és alá za tán ál tal
Az örök Is ten be szél – ma gya rul.
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Ked ves fi a ta lok, akik ezt az írást ol vas sá tok!
Biz to san so kan jár nak kö zü le tek egy há zi is ko -
lá ba vagy egy gyü le ke zet ifijébe. Biz to san ti te -
ket is meg kér dez tek már: „Nem ci ki if jú sá gi
órá ra jár ni? Mi ért oda mész a hét vé gi szó ra -
ko zás he lyett?” Vagy: „Nem ci ki egy há zi is ko -
lá ba jár ni?”

Ezt a kér dést tet tem fel én is ta valy egy gim -
na zis ták nak tar tott is ten tisz te le ten. Ere de ti leg
köl tői kér dés nek ter vez tem, de egy lány ból szin -
te ki fa kadt a fel ki ál tás: „De igen!”

Mind ezt sok szor tény leg nem könnyű mai fi -
a tal ként meg él ni, de én még egy ki csit sze ret -
ném fo koz ni a dol got: Is ten még en nél is töb -
bet akar! Nem csak annyi vál to zást akar hoz -
ni az éle te tek be, hogy egy há zi is ko lá ba vagy
gyü le ke ze ti ifi be jár hat tok, ha nem en nél is töb -
bet! Azt akar ja, hogy Jé zust kö ves sé tek!

„Na, áll jon meg a me net! – mond hat já tok. –
Már egy há zi is ko lá ba jár ni is fur csa so kak sze -
mé ben, ak kor mennyi vel ne he zebb még Jé zust
is kö vet ni?! Az áhí tat ra még be ülünk, de le gyen
ennyi elég. Jé zus ne akar ja az éle tem, a szí vem!
Az egy há zi is ko la még el megy, de en nél töb bet
ten ni ezért az ügyért, azt már nem!”

Meg ér tem az el len ve té se te ket, de Is ten
tény leg még töb bet akar! So ha nem lesz erő -
sza kos ve le tek, ahogy lel kész ként én sem, és
má sok sem az is ko lá tok ból vagy a gyü le ke ze -
te tek ből, de a hí vó szó fe lé tek is el hang zik új -
ra és új ra.

Jé zus hoz ré gen sem ment min den ki oda egy -
ből, és őt is ren ge tegen el hagy ták, el for dul tak
tő le. Ilyen kor Jé zus nem ro han gált utá nuk, nem
fe nye get te őket a po kol tü zé vel, nem át ko zó -
dott, ha nem el en ged te őket, majd oda for dult
ta nít vá nya i hoz, és meg kér dez te tő lük: „Va jon
ti is el akar tok men ni?” S mit mon dott er re Pé -

ter apos tol? „Uram, ki hez men nénk? Örök élet
be szé de van ná lad.” (Vö. Jn 6,67–68)

Jé zus ve le tek sem erő sza kos, in kább nek tek
is ad le he tő sé get a ve le va ló ta lál ko zás ra. Tő -
le tek függ egye dül, hogy mi ként hasz nál já tok
ki ezt a ke gyel mi időt.

Igen, ha Jé zust kö ve ted, vi lá gi szem mel sok do -
log ban ne he zebb lesz az éle ted, mert nem úgy
fogsz él ni, be szél ni és cse le ked ni, ahogy a ba rá -
ta id. Nem úgy fogsz az anya gi ak hoz, a sze re lem -
hez, a szó ra ko zás hoz vi szo nyul ni, mint sok
kor tár sad. Emi att le het, hogy ki néz nek bi zo nyos
he lyek ről, vagy ki ne vet nek, de mit szá mít ez, ha
nor má li san és sze re tet ben tudsz így él ni?!

Meg ér tem, ha ne héz mind ezt meg ér te ni és
el fo gad ni. Egy szer egy fi a tal eb ben a hely zet -
ben ezt mond ta: „Sze re tem Jé zust, egész lé nyé -
vel vonz, de fé lek a kö ve té sé től, mert sar ka i ból
moz dí ta ná ki az ed dig meg szo kott éle te met.”

Ez így van, de hidd el, hogy nem baj. Fi a talon,
di ák éve id ben – a re mény ség sze rint si ke res ta -
nu lás és érett sé gi mel lé – va la mi egé szen mást
is kap hatsz, és ma gad dal vi hetsz a fel nőtt élet be.

A dön tés a te ke zed ben van. Légy nyi tott, és
dönts fe le lő sen!

g De ák Lász ló

pa l ac k p oS ta

Ciki-eJézustkövetni?

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: de ák lász ló
A pest szent lő rin ci Szteh -
lo Gá bor Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la
és Gim ná zi um is ko la lel -
ké sze va gyok, és 2012 ok -
tó be ré től a Dé li Evan gé li -

kus Egy ház ke rü let misszió lel ké sze ként is
szol gá lok.

Hagyd a hal lo weent más ra –
és lám pás he lyett ké szíts
krém le vest a sü tő tök ből! Lepd
meg a szü le i det, és várd va cso -
rá val őket. Há mozd meg és
vágd ap ró koc kák ra a sü tő tö -
köt (a kö ze pé ből ne fe -
lejtsd el ki ka par ni a mag -
ját!) és a bur go nyát, mond -
juk két har mad-egy har mad
arány ban. Tégy a fa zék ba
annyi vi zet, hogy el lep je
őket. Ha pu há ra főt tek,
bot mi xer rel vagy krump li -
nyo mó val pü ré sítsd a fa zék
tar tal mát. Önts hoz zá vi -
zet, tet szés sze rint töb bet
vagy ke ve seb bet – at tól
füg gő en, hogy hí gabb vagy
sű rűbb le vest sze ret nél-e.
Íz lés sze rint sózd, bor sozd,
de te hetsz be le pél dá ul ka -
kukk fü vet, gyöm bért vagy
fok hagy mát is. Ha fel forrt,
tej szín nel sű rítsd be. Pi rí -
tott zsem le koc kák kal és
re szelt sajt tal tá lald. (A
ne ten szám ta lan, jobb nál
jobb sü tő tö kös re cep tet ta -
lál hatsz. Kí sér le tezz bát ran!)

Ha már úgy is kör be üli tek az
asz talt a csa lád dal, va cso ra
után játsz hat tok is egyet. (Mi -
kor is tár sa soz ta tok utol já ra
kö zö sen?) Ugyan így a „szom -
bat es ti láz”-at is fel cse rél he -
ti tek egy jó kis kár tya par ti ra az
if jú ság tag ja i val. Un já tok a rö -
mit, a ki ne ve tést és az oko san
gaz dál ko dást? Pró bál já tok ki a
Pa rak le tos Köny ves ház bib li -
ai té má jú tár sas já té ka it! Ki fe -
je zet ten na gyob bak nak szán -

ta kat is ta lál hat tok kö zöt tük.
(A tel jes kí ná la tot itt te kint he -
ti tek meg: http://pa rak le -
tos.hu/tar sas ja tek ok.) 

Bib lia -va sár nap ap ro pó já ból
mi most a Szín ről szín re cí met

vi se lő ó-, il let ve új szö vet sé gi
kár tya ga lé ri á kat ajánl juk a fi -
gyel me tek be. Előb bi 108, utób -
bi 160 kár tyát tar tal maz,
mind egyi ken egy-egy bib li ai
té má jú kép ző mű vé sze ti al ko -
tás ké pé vel, va la mint két kér -
dés sel, me lyek kö zül az egyik
a Szent írás ban va ló jár tas sá go -
to kat, a má sik a mű vé szet -
tör té ne ti is me re te i te ket cé -
loz za meg. Több alap já ték kö -
zül is vá laszt hat tok, mű gyűj -
tő vé vagy tár lat ve ze tő vé is
vál hat tok.

Az ide gen ve ze tést és a
szem lé lő dést éles ben is ki -
pró bál hat já tok. Ha ott hon ülés
he lyett ak tív pi he nés re (vagy
egy kis „ég haj lat vál to zás ra”)
vágy tok, fe dez zé tek fel Ma -

gyar or szág észak ke le ti
csücs két. Ugyan Zemp -
lén be el jut ni – kü lö nö sen
mond juk az or szág át el len -
ben lé vő zu gá ból – nem
kis vál lal ko zás, de min -
den kép pen meg éri. Ve gyé -
tek ki a könyv tár ból a Ven -
dég vá ró úti könyv so ro zat
Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye lát ni va ló it be mu ta -
tó ré szét, és már in dul -
hat tok is. Ha ki rán dul ni
van ked ve tek, kö ves sé tek
az or szá gos kéktú ra út vo -
na lát, és hó dít sá tok meg
Fü zér, Re géc vagy Bol dog -
kő vár al ja vá rát. 

Vá ro si sé tát Sá ros pa ta -
kon te het tek, ha pe dig ki -
mon dot tan „re for má ci ós”
prog ra mot sze ret né tek,

Gönc és Vi zsoly vár ben ne te -
ket. Utób bi két te le pü lés bib -
lia-, il let ve nyom da ki ál lí tás sal
ka la u zol ja vissza a lá to ga tó kat
az idő ben. Ha evan gé li kus
is ten tisz te let re men né tek, a
hely szín és az idő pont fe lől
ér dek lőd je tek a Tállya–Aba -
új szán tó–To kaj–Sá tor al ja új -
he lyi Misszi ói Evan gé li kus
Egy ház köz ség nél (to kaj-sa -
tor al ja uj hely.lu the ran.hu; Sá -
tor al ja új he lyen ven dég ház uk
is van).

g Ju dit

oSZ to Zó

Ősziszünetrefel!

VallomásokaBibliáról
b A re for má ció ün ne pét meg elő ző va sár na pot Bib lia- va sár nap nak is ne ve zik egy há zunk ban.

En nek ap ro pó já ból VallomásokaBibliáról cím mel pá lyá za tot hir det tünk szá mo tok ra. Ar -
ra biz tat tunk ben ne te ket, 16 és 24 év kö zöt ti evan gé li kus fi a ta lo kat, hogy ír já tok meg ne -
künk: sze rin te tek mi ért a Bib lia a köny vek köny ve, mit je lent az éle te tek ben a Szent írás ol -
va sá sa, vagy hogy mi ként buz dí ta ná tok má so kat a la poz ga tá sá ra. A meg adott ha tár idő ig össze -
sen két pá lya mű ér ke zett, még hoz zá az Evangélikusfiatalokoldala(evangelikus-ifi.blogspot.hu)
ala pí tó szer kesz tő i től. AntalBálinttal és GyőrffyLajossal az EvangélikusÉlet ez év áp ri lis
8-i if jú sá gi ol da lán már ta lál koz hat ta tok; „Bib lia-pro pa gá ló” írá sa i kat – me lye kért a Lu ther
Ki adó egy-egy kö te té vel aján dé koz zuk meg őket – alább ol vas hat já tok. (VJ)

Ami kor elő ször ol vas tam a pá lyá za ti fel hí vást
és ben ne a kér dést, hogy mi ért a Bib lia a
köny vek köny ve, rög tön be ug rott az a me se,
mely nek ma gyar cí me Köny vek köny ve, ere de ti
an gol cí me pe dig Su per book volt. Per sze ta lán
kis sé ne vet sé ges nek tűn het, hogy el ső gon do -
lat ként ép pen ezt a „szu per köny vet” tár sí tot -
tam a pá lyá zat hoz, ugyan ak kor el is gon dol kod -
ta tott, hogy még is mi ért sze ret tük annyi ra a nő -
vé rem mel ezt a me sét.

A te le ví zi ó ban több ször is ve tí tett so ro zat
sze rep lői ker tes ház ban él tek, és hét köz na pi
prob lé má ik meg ol dá sá ra a Köny vek köny ve
min dig egy újabb bib li ai tör té ne tet aján lott fel.
A pro fesszor, a két gye rek, a ku tya és a ro bot
iga zi idő uta zók ká vál tak, és a tör té ne te ket
min dig élő ben fi gyel het ték. Saj nos elég hal vá -
nyan em lék szem a rész le tek re, ezen in for má -
ci ók is utá na já rást igé nyel tek, de a lé nyeg, hogy
a me se a gyer me kek nyel vén kö ze lebb tud ta
hoz ni hoz zánk a tör té ne te ket, és meg ér tet te ve -
lünk, hogy mi ként is kell he lye sen cse le ked ni
egy-egy adott szi tu á ci ó ban.

Sok szor éri a Bib li át az a kri ti ka, hogy el -

avult, nem elég fi a ta los, pe dig a tör té ne tek ta -
nul sá gai még ma is ugyan annyi ra ak tu á li sak,
vi szont saj nos az ak ko ri szi tu á ci ó kat ma már
ke vés bé tud juk át érez ni. Ta lán er re ke re sett
meg ol dást Gyök össy End re is, ami kor meg ír -
ta Mai pél dá za tok cí mű köny vét, mely ben a
fel nőt tek is tel je sen át érez he tik a bib li ai tör -
té ne tek és a sa ját éle tük kö zöt ti pár hu za mo -
kat. Ami kor eze ket ol va som, új ra át tu dom él -
ni a bib li ai pél dá za to kat, tör té ne te ket, és úgy
gon do lom, a lel ké szek nek is az egyik fel ada -
tuk az, hogy az ige hir de té sek so rán kö ze lebb
hoz zák a hí ve ket és Is ten ak ko ri sza va it egy -
más hoz.

Bár szá mom ra na pi szin ten az Út mu ta tó je -
len ti egy elő re a bib lia ol va sást, de tö rek szem rá,
hogy ez vál toz zon, mi vel annyi tör té net és annyi
ta nul ság, élet út je le nik meg a köny vek köny vé -
ben, hogy a for rás ki apad ha tat lan. Emel lett a
mo der nebb meg fo gal ma zá sok meg ér té sé hez –
le gyen szó akár me sé ről, no vel lá ról, ige hir de -
tés ről, film ről, ze né ről stb. – el en ged he tet len,
hogy is mer jük az ere de ti for rást.

g An tal Bá lint

* * *

A Bib lia? A Bib lia nagy sze rű
könyv. Amel lett, hogy hi te les
kor rajz, és hű a két-há rom ezer
év vel ez előt ti tör té ne lem hez,
ahogy szok tuk mon da ni: „hi -
tünk alap kö ve” is. Kü lö nö -
sen az evan gé li ku so ké, már
csak a Lu ther ál tal han goz ta -
tott „so la Scrip tu ra” mi att is.

Hi te les, mert ugyan úgy le -
ír ja a ké sőbb föl ma gasz talt
Dá vid ki rály ször nyű vét keit
vagy a „fő sze rep lő” zsi dó nép
té vely gé se it, mint az azok nál
sok kal ma gasz to sabb dol go -
kat, va la mint ha ol va sunk az
ak ko ri em be rek ről, rá jö he -
tünk, hogy ugyan olya nok,
mint mi va gyunk, ha son ló
prob lé mák kal. Van nak vám -
sze dők, fa ri ze us(kod)ók, ke -
gye sek, kép mu ta tók, erő sek és
gyen gék. Te hát azok ban a
hely ze tek ben akár mi is le het -
nénk! Rá adá sul a jók se csak

jók, és a go no szok se csak go -
no szok, mint sok ko ra be li mi -
to ló gi á ban.

Szó sze rint kell-e ven ni,
vagy nem? Mind két hi bá ba
könnyű be le es ni. Nem sza bad
el fe lej te ni, hogy a Bib li át töb -
ben ír ták, más-más lá tás -
mód dal, más-más ko rok ban.
Pont et től lett nagy sze rű.
Min dig az ak ko ri em be rek
Is ten hez va ló vi szo nyu lá sát
mu tat ja meg, amely ben mi is
rá is mer he tünk sa ját is ten ké -
pe ink re, gon do la ta ink ra, fé lel -
me ink re, egy szó val hi tünk re.

Ne fe led jük azt sem, hogy a
Bib lia nem a „menny ből szállt
alá”, mint a Ko rán, ha nem
hús-vér em be rek ír ták a sa ját
ta pasz ta la ta i kon, hi tü kön át -
szűr ve. Épp ezért fur csa len ne
szó sze rint ven ni pél dá ul a
Je le né sek köny vét, de nem sza -
bad ta ka róz nunk az zal sem,

hogy bi zo nyos dol go kat „csak
jel ké pes nek” te kin tünk, és
nem ve szünk ko mo lyan.

A Bib lia ol va sá sa az egyik
leg jobb le he tő ség, hogy Jé zust
kö vet ve nor má lis éle tünk le -
hes sen, vagy is sze re tet ben,
meg ér tés ben, bé ké ben él hes -
sünk em ber tár sa ink kal. A
Bib lia ál tal mu ta tott út le het
éle tünk „erős vá ra” vagy kő -
szik lá ja, amely re épít he tünk.
De nem sza bad meg ijed ni,
ha va la mit még sem ér tünk
ben ne, hi szen a Bib lia az em -
be ri ség ál lan dó rej té lye ma -
rad, ugyan úgy, ahogy az éle -
tünk ben sem tu dunk min dig
min dent meg ér te ni és meg -
ma gya ráz ni. 

Min den kit bá to rí tok én is,
hogy ol vas sa a Bib li át, és druk -
ko lok, hogy meg ta lál ja ben ne
a vá la szo kat éle te kér dé se i re.

g Győr ffy La jos

b A nyír egy há zi Tú róczy Zol tán Evan gé li kus
An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da az el múlt tan év kez de tén vet te
fel az egy kor Nyíregyházán szol gá ló – száz -
ti zen ki lenc éve szü le tett – püs pök ne vét. A
gyü le ke zet egy út tal el ha tá roz ta, hogy a
név adó ok tó ber 23-i szü le tés nap ját min den
év ben meg ün nep li. Dr.FabinyTamáspüs -
pök biz ta tá sá ra fel ku tat ták a még élő le szár -
ma zot ta kat; kö zü lük né gyen – két uno ka,
TereiAndrás és TereiGábor, il let ve Balogh
Eszterdéd uno ka és fia, PosgaiMárton– el
is tud tak jön ni az ok tó ber 19-ei ün ne pi is -
ten tisz te let re és em lék táb la-ko szo rú zás ra.

Ün ne pi be szé dé ben Ko csis né Sá ros sy Emő ke, az
in téz mény igaz ga tó ja mél tat ta név adó juk szol gá -
la tát, és fel ol vas ta dr. Man nin ger Je nő né dr. Tú róczy
Er zsé betnek, a püs pök lá nyá nak üd vöz lőle ve lét.

A leg idő sebb uno ka, Te rei And rás a kö zel négy -
száz fős di ák se reg nek a nagy apá val kap cso la tos
él mé nye i ről szólt me leg han gon, fel ele ve nít ve em -
lé ke it az 1950–58 kö zöt ti győ ri üdü lé sek ről és a
Ba kony ban tett kö zös ki rán du lá sok ról. Nem az

a szi go rú te kin te tű em ber volt Tú róczy püs pök
– mond ta –, aki a hi va ta los ké pe ken lát ha tó, ha -
nem ba rát sá gos, me leg szí vű nagy apa, aki min dig
élén ken ér dek lő dött uno kái sor sa iránt.

Az ige hir de tést a haj da ni püs pök imád sá gai ke -
re tez ték, eze ket pe da gó gu sok mond ták el. Zsar -
na i né Ur bán Nó ra is ko la lel kész Mk 5,22–42 alap -
ján hir det te Is ten igé jét. (Erről a tex tusról pré -
di kált Tú róczy Zol tán 1956. no vem ber 11-én Mi -
kor? cím mel.) Az is ko la lel kész em lé kez te tett rá:
a püs pök nyír egy há zi szol gá la ta ide jén a gyü le -
ke zet is ko lá i ban száz ta nár ne velt és ok ta tott; Tú -
róczy ne kik ha von ta tar tott evan gé li zá ci ót.
Mind emel lett az ige hir de tő a püs pök egyik
mon da tát he lyez te a je len lé vők szí vé re: „Ad juk
át Jé zus nak a pa rancs no ki he lyet éle tünk ben!”

A fenn tar tó gyü le ke zet kö szön té sét Márk Bor -
bá la tol má csol ta a püs pök Ta nács cí mű ver sé -
vel. S mi vel a szü le tés nap egy be esik az 1956-os
for ra da lom év for du ló já val, a nyol ca di kos ta nu -
lók iro dal mi össze ál lí tá suk kal er re em lé kez tek.

Az is ten tisz te let után a csa lád, az is ko la, az
egy ház me gye és a he lyi gyü le ke zet kép vi se lői
meg ko szo rúz ták a lel ké szi hi va tal fa lán lé vő Tú -
róczy-em lék táb lát.

g Ga rai And rás

névadóiszületésnap

Károli szobra Göncön
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Di gi tá lis ko runk egyik ál dá sos ho za -
dé ka, hogy szin te kor lát la nul bön -
gész het jük elő de ink ada ta it az in ter -
ne ten el ér he tő anya köny vek ben, nem
csu pán az ira tok őr zé si he lyén. A ki -
tar tó ku ta tó eköz ben oly kor vá rat lan
ér de kes sé gek re buk kan hat. 

Az ál la mi anya köny ve zés 1895-ös
be ve ze té se előtt egy hely ség la ko sa -

i nak sze mé lyi ada ta i ról a he lyi, il le -
té kes fe le ke ze tek pap jai ve zet tek
nyil ván tar tást, és ad tak szük ség ese -
tén er ről hi te les ta nú sít ványt. A 19.
szá zad kö ze pé ig azon ban e te vé -
keny sé gük nem volt hi va ta lo san sza -
bá lyoz va, így fel ké szült sé gük, ér dek -
lő dé sük, ne tán egy há zi fe let te se ik
oda fi gye lé se ha tá roz ta meg, hogy
mi lyen ada to kat és mi lyen rend sze -
res ség gel ír tak az anya köny vek be.

Ezért ta lál hat nak a mat ri ku lák ban
ku ta tók szűk sza vú be jegy zé se ket is:
a lel kész mind össze a meg ke resz telt
gyer mek és szü lei, az es ke tett pár
vagy az el hunyt ne vét rög zí tet te.
So ká ig élt az a gya kor lat is, hogy az
új szü lött any já nak vagy a meny -

asszony nak csak a ke reszt ne vét ír ták
be. A hi á nyos adat köz lés egyik pél -

dá ja az 1708. évi rozs -
nyói há zas sá gi anya -
könyv ben ol vas ha tó (be -
tű hí ven idéz ve): „Co pu -
lal ta tott Ko csis Pál cum
vir gi ne An na. (Össze -
es ket te tett K. P. és A.
ne vű ha ja don.) Ki nek
ve ze ték ne vét nem tu -
dák meg mon da nyi.”

A má sik „vég let” –
mely per sze a ku ta tó
szá má ra iga zi arany bá -
nya –, ami kor az anya -
köny vet ve ze tő egy há zi

sze mély nem csak a szer tar -
tá sok to váb bi fő- és mel -
lék sze rep lő it (ke reszt szü -
lők, es kü vői ta núk, a meg -
halt sze mély hát ra ha gyott
csa lád tag jai) so rol ja fel,
ha nem a fog lal ko zá su kat,
szár ma zá si és lak he lyü ket
is. Még en nél is gaz da -
gabb for rás az olyan anya -
könyv, amely nek lap ja in a

köz ség, a vá ros fon -
to sabb egy há zi és vi -
lá gi ese mé nyeit is
rög zí tet ték, vagy a
meg vá lasz tott új lel -
kész nek, eset leg elő -
de i nek az ada ta it,
élet raj zát is tar tal -
maz za a kö tet. 

Vi szony lag gyak -
ran ta lá lunk kal li gra -
fi kus igé nyes ség gel
meg írt cím ol da la kat
új kö te tek ele jén, ám

rit ka gyöngy szem az a ti szol ci evan -
gé li kus anya könyv, amely nek mind -
há rom (ke resz te lé si, há zas sá gi, ha lot -
ti) kö te té nek cím lap ját egy-egy, az
adott szer tar tást áb rá zo ló, na iv rajz -
zal dí szí tet ték 1793-ban.

Per sze a mat ri ku lák ada tai sem
min dig pon to sak, hi szen a pap leg -
több ször be mon dás alap ján, eset leg
utó lag, em lé ke zet ből rög zí tet te őket,
de elő for dult szán dé kos ha mi sí tás is,
amely ké sőbb ki de rül vén hosszas jo -
gi pro ce dú rát ered mé nye zett. Ilyen
eset ről ol vas ha tunk a besz ter ce bá -
nyai ki rá lyi tör vény szék íté le té ben,
amely a he lyi evan gé li kus anya -
könyv mel lék le tét ké pe zi. 

Az eb ből ki raj zo ló dó tör té net sze -
rint egy ha gya té ki el já rás so rán hi á ba
ke res ték az egyik örö kös szü le té si
ada ta it az anya könyv ben. Hosszas
ku ta tás so rán de rült fény ar ra, hogy
a Mayersz ky Má tyás nak is mert sze -
mély Zsu zsa né ven sze re pel a mat ri -
ku lá ban, még pe dig azért, mert Dro -
ba Zsu zsan na bá ba asszony 1868-ban
a lel készt meg té veszt ve a fiú gyer me -
ket le ány ként ke resz tel tet te meg azért,
hogy az fel nő vén a tör vé nyes had kö -
te le zett ség alól men te sül jön. 

De ta lá lunk pél dát a lel kész fi gyel -
met len sé gé ből szár ma zó bo nyo da -
lom ra is. Idé zet az al só ku bi ni anya -
könyv 1848. de cem ber 29-én kelt
be jegy zé sé ből:

„Öz vegy Szon tagh Sá mu el né, szü -
le tett Bel lá nyi Ilo na a’ me gye kö -
zön sé gé hez benyuj tott fo lya mod vá -
nyá ban elő ter jesz té, mi kép a’ leg kö ze -
leb bi idők ben ar ról ér te sül vén, hogy
az A(lsó)ku bi ni Evan ge li kus Egy ház
ke resz tel tek köny ve ne ve irá nyá ban
hi bá san, és kü lön bö ző leg vit te tett;
név sze rint az 1804 évi au gusz tus 19-
kei Há zas sá gi összek el lés nél, va la mint
az 1806 évi ja nu ar 22-kei el ső Sá mu -
el mag zat ja ke resz tel te té sé nél a’ va -
ló di Bel lá nyi ne vét vi se li a’ Mat ri ca,
a’ ké sőb bi gyer me kei ke resz tel te té sé -
nél pe dig anya utá ni Van kó név vel fel -
cse rél te tett.”

A jegy ző könyv to váb bi szö ve gé -
ből ki de rül, hogy a há zas pár 1806 és
1823 kö zött szü le tett ti zen egy gyer -
me ké ből az el ső és az utol só ke resz -
te lé si be jegy zé se kor az anya va ló di
ne vét tün tet te fel Canc ri nyi Pál lel -
kész, ám a köz bül ső ki lenc nél, va la -

mi lyen té vesz tés foly tán, az anyai
nagy ma ma, Van kó Ilo na ne vét ír ta
be. Ter mé sze te sen a vár me gye ál tal
ki kül dött bi zott ság a hi bá kat fel tár -
va az anya könyv meg fe le lő lap ja in
kor ri gál ta a be jegy zé se ket. Per sze az
is ér de kes, hogy a ki lenc ke reszt le -
vél hi bás ada ta negy ven éven ke resz -
tül mi ért nem tűnt fel sen ki nek…

g Scher mann Ákos

A szer ző a Bu dai Egy ház me gye gyűj -
te mé nyi meg bí zott ja

e vang élikuS g y ű j te mén yi SZ e mle

Anyakönyviérdekességek
b Egyet len do ku men tum tí pus ta nul má nyo zá sa is sok ér de kes adat tal gaz -

da gít hat ja a ku ta tást, s meg le pe tés is ér het min ket, hogy egy olyan,
lát szó lag egy sze rű irat tí pus, mint az anya könyv, mi lyen sok fé le le het,
s hogy az idők fo lya mán ve ze té sük, adat so ra ik mi ként vál toz tak. Egé -
szen ér de kes be jegy zé sek re is buk kan ha tunk a mat ri ku lák lap ja it ta -
nul má nyoz va. Ezek ből ad íze lí tőt ro va tunk aláb bi írá sa.

tHe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

So kan is me rik már a Pes ti 8 gyü le ke -
ze ti moz gal mat. A fő vá ros bel ső
gyü le ke ze tei – An gyal föld, De ák tér,
Fa sor, Fe renc vá ros, Jó zsef vá ros, Kő -
bá nya, Zug ló és a Szlo vák Aj kú Evan -
gé li kus Egy ház köz ség – hoz ták lét re
ezt a misszi ós tö rek vést, mely nek cél -
ja a pes ti evan gé li kus ság moz gó sí tá -
sa, az itt élő em be rek együt tes meg -
szó lí tá sa. En nek a szán dék nak meg -
fe le lő en jött lét re az a bib lia is ko la,
mely nek im már má so dik al kal mán
ve het tünk részt az el múlt hé ten.

Az el ső al kal mak elő adói az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ok ta -
tói kö zül ke rül tek ki. Csep re gi né dr.
Cser há ti Már ta do cens Mi a Bib lia?
cí mű elő adá sa nyi tot ta meg a so ro -
za tot, majd dr. Var ga Gyön gyi do cens
Hogy be szél a Bib lia Is ten ről? cím mel
foly tat ta a sort. A fő cí met iga zo ló
mó don olyan ere de ti gon do la tok kal
ta lál koz hat tunk, me lyek oly kor meg -
ha tot ták, oly kor meg ráz ták a hall ga -
tó kat. A gyak ran szok vá nyos sá vá ló
egye nes vo na lú lo gi kák he lyett elő -
adó ink aj tó kat nyi tot tak ki egy sok -
kal bo nyo lul tabb, sok kal szí ne sebb
bib lia fel fo gás irá nyá ba.

A részt ve vők va ló ban ta nul ni vágy -
nak. Töb ben szor gal ma san jegy ze tel -
nek. Jó mód szer ként vált szo kás sá,
hogy az elő adást kö ve tő en kis kö rök
for má lód nak, me lyek kér dé se ket fo -
gal maz nak meg. A bib lia is ko lá sok
szá má ra – akár hogy fo gad ták is az el -
hang zot ta kat – egy ér tel mű vé vált,

hogy Is ten ről és a Bib li á ról al ko tott
szem lé le tük ben for má lód ni uk kell.

A prog ram so ro zat el ső sor ban
misszi ós szem pon tok ra fi gyel. A vá ros
kö ze pén, az or szá gos iro da Ül lői út 24.
alat ti, ut cá ra nyí ló ter mé ben va ló ban
sze ret ne az ut cá ra nyíl ni, hogy on nan
be hív ja az ér dek lő dő ket, bár me lyik fe -
le ke zet hez vagy hit hez tar toz za nak is.
Egy ben utat mu tat va ló sá gos gyü le ke -
ze tek fe lé is, hi szen min den al ka lom -
mal a Pes ti 8 más-más kö zös sé ge lát -
ja ven dé gül az egy be gyűl te ket, kép vi -
sel ve egy ház köz sé gét.

A kö vet ke ző idők ben is nagy for má -
tu mú elő adó ink lesz nek. Ok tó ber 30-
án Sza bó né Mát rai Ma ri an na teo ló -
gus, a Dé li Egy ház ke rü let püs pök he -
lyet te se El le het sza kad ni Is ten től?, no -
vem ber 13-án pe dig dr. Lász ló Vir gil
teo ló gus Meg té rés tör té ne tek cím mel
foly tat ja a ta ní tást. No vem ber 27-én dr.
Pe csuk Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár su lat fő -
tit ká ra lesz a ven dé günk, aki Ki jut a
menny or szág ba? cím mel tart elő adást.
A hat ré szes so ro zat zá ró ak kord já ra de -
cem ber 11-én ke rül sor, ami kor is dr. Je -
le nits Ist ván pi a ris ta szer ze tes Is ten el -
jött a vi lág ba? cím mel oszt ja meg
gon do la ta it a hall ga tó ság gal. 

A bib lia is ko lai elő adá sok min den
al ka lom mal 19.30-kor kez dőd nek,
és 21 órá ig tar ta nak.

A hí vás él, szere tet tel vá runk min -
den kit!

g A Pes ti 8 ne vé ben:
Ko czor Ta más

BátranaBibliáról
A Pes ti 8 bib lia is ko lá ja

A fel újí tás el ső me ne té ben az épü let
szi ge te lé se, a fa fö dém ja ví tá sa, pót -
lá sa és tar tó sí tá sa, majd a temp lom
te tő cse ré je tör tént meg. A ré gi pa la -
te tő he lyett cse rép ke rült a temp lom -
ra. A meg fe le lő víz el ve ze tés meg ol -
dá sa is ha laszt ha tat lan ná vált,
mert a fa lak ned ve se dé sét el ső -
sor ban a te tő ről le csor gó csa pa -
dék víz okoz ta. Eze ket a mun ká -
la to kat kö vet te a vi lá gí tás kor sze -
rű sí té se és a bel ső fel újí tás. Az ab -
la kok ja ví tá sát, szük ség sze rin ti
cse ré jét ön erő ből fi nan szí roz ta a
gyü le ke zet. A bel ső re no vá lás
ré sze ként az egy ház köz ség hely -
re ál lí tot ta, il let ve fel újí tot ta a ko -
ráb ban meg cson kí tott pa do kat is.

A temp lom fel újí tás rész le ges
be fe je zé sét az el múlt va sár nap há -
la adó is ten tisz te let tel ün ne pel te
meg a gyü le ke zet. Az al kal mon
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke szol -
gált ige hir de tés sel. Az ol tá ri szol gá -
lat ban Jan ko vits Bé la nyu gal ma zott
es pe res, Kiss Mik lós je len le gi es pe res
és Smi dé li usz And rás vett részt. 

A püs pök a há la adó ün nep re in vi -
tá ló meg hí vón sze rep lő igé ről – „Le -
bo ru lok szent temp lo mod ban, és ma -
gasz ta lom ne ve det” (Zsolt 138,2) –
pré di kált. Az ün ne pi al kal mon ének -
kel szol gált a ka jár pé ci kó rus.

A há la adó is ten tisz te le tet ün ne pi

dísz köz gyű lés kö vet te. Smi dé li usz
And rás rö vi den is mer tet te a fel újí tás
me ne tét, kö szön tést mon dott Mé szá -
ros Ta más egy ház ke rü le ti fel ügye lő,
Rátz And rás egy ház me gyei fel ügye -
lő és Sze me rei Já nos.

A fel újí tás azon ban mind ez zel
még nem fe je ző dött be. A temp lom
hom lok za tá nak, tor nyá nak, to váb bi
be ren de zé se i nek és or go ná já nak re -
no vá lá sa, il let ve res ta u rá lá sa még
vá rat ma gá ra. A mun kák el vég zé sé -
re azon ban az igen ma gas költ sé gek
mi att – becs lé sek sze rint az összeg el -
ér he ti akár a negy ven-öt ven mil lió fo -
rin tot is – csak egy újabb pá lyá zat ke -
re té ben nyíl hat le he tő ség.

g – Kiss –

Felújításfélúton
b A Győr-Mo so ni Egy ház me gyé hez tar to zó fel pé ci evan gé li kus temp lo -

mot még a tü rel mi ren de let előtt, 1776-ban kezd ték épí te ni. Fel szen -
te lé sé re 1777-ben ke rült sor, tor nyot azon ban csak 1794-ben épí tet tek
hoz zá. Az ősi temp lom leg újabb ko ri fel újí tá sa ér de ké ben meg tett el -
ső lé pé sek még az ez red for du ló hoz köt he tők. Ak kor a gyü le ke zet ben
he lyet tes lel kész ként szol gá ló JankovitsBéla ado mány gyűj tést kez de -
mé nye zett, il let ve el ké szít tet te a fel újí tá si ter ve ket, így in dult el az ak -
ko ri költ ség ve tés alap ján 89,5 mil lió fo rint ba ke rü lő mun ka. Ké sőbb
azon ban a ha laszt ha tóbb mun ká la tok el ha gyá sá nak kö szön he tő en si -
ke rült a költ sé ge ket 57 mil lió fo rint ra csök ken te ni. Ti zen két év vel az
el ső lé pé sek meg té te lét kö ve tő en a mun ká la tok már SmidéliuszAnd-
rásnak, a gyü le ke zet mos ta ni lel ké szé nek irá nyí tá sá val fe je ződ tek be.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

meg hí vó a kán tor kép ző be
A Kán tor kép ző In té zet 2012–2013. évi té li tan fo lya má nak meg nyi tó ját
no vem ber 3-án, szom ba ton 10.30-kor tart juk a Man dák-ott hon ban (Fót,
Ber da Jó zsef u. 3.). Ugyan az nap 16 óra kor há la adás sal em lé ke zünk a száz
éve szü le tett Kiss Já nos ra.

To váb bi in for má ci ók a kan tor ke p zo.lu the ran.hu ol da lon lesz nek el -
ér he tők. Sze re tet tel vá runk min den ré gi fó tit eb be a nagy kö zös ség be!

A szer ve zők

h i r d e t é S

Szí ve sen se gí te ne?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön kén tes se gí tő tár sa kat ke res da ga na tos be -
te gek lel ki tá mo ga tá sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra Bu da pes ten no vem -
ber kö ze pé től, kö rül be lül négy hó na pon ke resz tül, he ti egy dél utánt
igény be ve vő in gye nes kép zést in dí tunk. Je lent ke zé sét no vem ber 15-ig
vár juk! El ér he tő sé ge ink: Ma gyar Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest, Pf. 7.
E-mail: lel kis e gely@ra kli ga.hu, te le fon: 1/225-1621, 20/565-5589.

h i r d e t é S

meg hí vó egy ház ke rü le ti köz gyű lés re
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se no vem ber 9-én 10 órai kez -
det tel ülést tart a Bu da pest-Zug lói Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke -
ze ti ter mé ben. Er re az al ka lom ra a köz gyű lé si ta go kat és min den ked -
ves ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő
Gáncs Pé ter püs pök

Száz egye dik élet évét töl töt te be ok tó -
ber 3-án Ta kács Já nos hód me ző vá sár -
he lyi lel kész, evan gé li kus egy há zunk
lel ké szi ka rá nak nesz to ra. 2003-ban
hat van ki lenc évi szol gá lat után vo -
nult nyug díj ba, hat van két éven át
pász to rol ta vá sár he lyi hí ve it. A vá ros
dísz pol gá ra.

A teo ló gia el vég zé se után Kör -
men den, Ke len föl dön, majd Pest -
szent lő rin cen, édes apám mel lett
volt se géd lel kész a har min cas
évek ben. In nen a sze mé lyes is me -
ret ség és a mind má ig tar tó sze re -
tet tel jes kap cso la tom a lel kész
úr ral, Já nos bá csi val. Né hány
éves lő rin ci szol gá la ta alatt csa -
lá di kö rünk ben élt, így ma ra -
dan dó em lé ke ket őr zök ró la. 

Az egyik együtt töl tött ka rá -
csony es tét ő tet te szá mom ra és bá -
tyám szá má ra má ig em lé ke ze tes -
sé. A ka rá cso nyi áhí tat, ima és éne -
kek után ve het tük át az aján dé ko -
kat. Nem is tud tuk, me lyik után
nyúl junk el ső nek. Az tán hir te len a
fa egyik ágán meg csil lant va la mi.
Test vé rem mel szin te egy szer re vet -
tük ész re, és nyúl tunk utá na. Két sze -
rény, gu mi kö tős, pléh óra után zat füg -
gött a csil lo gó dí szek kö zött. Azon az
es tén nem volt ná lunk bol do gabb.
Csak az órák nak örül tünk iga zán, a
tisz te len dő bá csi aján dé ká nak. Het -
ven öt év után, ma is meg ha tód va
gon do lok er re az ál dott al ka lom ra. 

Já nos bá csi, mint ké sőbb ki de rült,
egyik pré di ká ci ó já ba be le szőt te a
szá má ra is em lé ke ze tes ka rá csony es -
tét. A nyolc va nas évek vé gén egy va -

sár nap lá to gat tuk meg őt, részt vé ve
az is ten tisz te le ten is. An nak vé gez té -
vel ma ga mel lé ál lí tott min ket a fe le -
sé gem mel, és így fo gad tuk a gyü le ke -
ze ti ta gok bú csú zó kéz fo gá sát. Egyik
hit test vér üd vöz lés köz ben a kö vet ke -
zőt kér dez te: „Ugye ma guk az órá sok?”
„Igen, mi va gyunk” – mond tam, és
há lás vol tam a kér de ző nek.

Kap cso la tom 1946-ban to vább mé -
lyült Já nos bá csi val. Mint szin te éhe -
ző pes ti gye re ket egy kis fel ja ví tó kú -
rá ra hí vott meg a vá sár he lyi pa ró ki -
á ra. Bár ők is szű kö sen él tek, va ló ban
fel ja ví tot tak a nyár fo lya mán. Nap -
köz ben a csa lád kecs ké it le gel tet tem,
de dél utá non ként kö te le ző en spor tol -
nom, úsz nom kel lett a vá sár he lyi
stran don, sőt hét vé gé ken a Ti szá ra is
ki ke re kez tünk. Ak ko ri ban Já nos bá -
csi nem csak lel ké szi szol gá la tot vég -

zett, de he lyet te sí tő ta nár ként is mű -
kö dött a he lyi gim ná zi um ban, az
ak kor „oda he lye zett” Né meth Lász ló -
val és Sza bó Mag da író nő vel.

A lel kész úr hosszú éle tét ta lán an -
nak is kö szön he ti, hogy szel le mi te vé -
keny sé ge mel lett ke mény fi zi kai, nap -
szá mos mun kát is vég zett csa lád ja
meg fe le lő el lá tá sa ér de ké ben. Öz ve -

gyen há rom gyer me ke el tar tá sá -
ról, ta nít ta tá sá ról kel lett gon dos -
kod nia. Fia mér nök lett, két le á -
nya or vos.

Kü lön szót ér de mel spor tos
élet vi te le. A há bo rú utá ni évek ben
ke rék pár ral járt a bu da pes ti lel -
kész ér te kez le tek re és még idős ko -
rá ban is Bony hád ra, a szü lői
ház hoz.

Já nos bá csi már kör men di se -
géd lel kész ként el is mert for dí tó ja
lett Lu ther Már ton írá sa i nak.
For dí tói mun ká ját Ka pi Bé la püs -
pök mel lett jó né hány teo ló gi ai ta -
nár is nagy ra ér té kel te. A ki lenc -
ve nes évek ele jé től több köny vet,
ta nul mányt tett köz zé, és ter jesz -
tet te leg több jü ket in gye nes aján -

dék ként, lel ki épü lé sünk re.
Száz egye dik szü le tés nap ján há lás

va gyok a Min den ha tó nak, hogy Ta -
kács Já nos lel kész urat, Já nos bá csit
e rit ka év for du lón kö szönt he tem, há -
lát ad va te vé keny éle té ért, szol gá la -
tá ért, Is ten ál dá sát kér ve to váb bi
éle té re, csa lád já ra.

Az egy ko ri lő rin ci ta nít vá nyok ne -
vé ben is az „órá sok” egyi ke:

g Dr. So koray Bé la 
ny. fő ál lat or vos (Veszp rém)

Is ten él tes se Já nos bá csit!

A társ gyü le ke zet ti zen hét ki csiny
te le pü lést fog lal ma gá ban Vas me gyé -
ben. A kő sze gi ke res ke dők nek kö -
szön he tő en vi szony lag ko rán el ter -
jed tek a re for má ció ta nai Ne mes csón
és a kör nye ző te le pü lé se ken is. Do -
rosz ló föl des urai a kő sze gi bir to ko -
sok vol tak, így itt is már a 16. szá zad
kö ze pé től le he tett evan gé li kus gyü -
le ke zet. 1595-re Mesz len gyü le ke ze -
te je len tős sé nőt te ki ma gát, hi szen
itt tar tot tak egy kö zös re for má tus–
evan gé li kus zsi na tot, ame lyen még
meg pró bál ták kö zös meg egye zés re
bír ni a két pro tes táns fe le ke ze tet, és
ki ad ták a Mesz le ni con cor di át.

Mind ezek el le né re Ne mes csó ne -
ve nem a re for má ció után, ha nem ép -
pen az el len re for má ció ide jén vált is -
mert té. 1681-ben a sop ro ni or szág gyű -
lés ar ti ku lus ba (tör vény cik kely be)
fog lal ta, hogy a pro tes tán sok a ki rá -
lyi Ma gyar or szág két vár me gyé jé ben
két-két he lyen tart hat nak nyil vá nos is -
ten tisz te le tet. En nek he lyét Sop ron
vár me gyé ben Ne mes ké ren és Va dos -
fán, Vas vár me gyé ben pe dig Ne mes -
dö möl kön és Ne mes csón je löl ték ki. 

In nen in dult a gyü le ke zet nek az az
év szá za da, amely je len tős sé tet te ezt
a kis fa lut az egy ház tör té net ben. A
tör vény en ge del mé vel ide jö het tek az
evan gé li ku sok a mai társ gyü le ke zet
te rü le té ről is, va la mint Kő szeg től
Őri szi ge ten (Auszt ria) át Mu ra szom -
ba tig (Szlo vé nia), hogy va sár na po kon
és ün nep na po kon Is ten igé jét hall gas -
sák. Há rom nyel ven te het ték meg ezt:
ma gya rul, né me tül és ven dül. 

A csói lel kész nem hagy hat ta el a
fa lut, szol gá la tot vé gez ni on nan ki
nem me he tett. A ne mes csói gyü le ke -
zet ben az ar ti ku lá ris idő szak ban csu -

pa ki vá ló, kül föl dön ta nult lel kész
szol gált, köz tük a leg je len tő seb bek:
ács Mi hály, Fáb ri Ger gely és Sar to ris
Sza bó Já nos. Utób bi lel kész ne vé hez
fű ző dik egy kis ár va ház, la tin is ko la
és alum ne um (tel jes el lá tást nyúj tó,
bent la ká sos is ko la) lét re ho zá sa –
nem en ged te, hogy az át lag ban het -
ven fős gye rek se reg hi té ben vagy ép -
pen élet vi te lé ben el kal lód jon.

Az anya köny ve zés 1701-től in dult
el a gyülekezetben. 

Az eredetileg hasz nált, fá ból ké -
szült két ora tó ri um ha mar ki csi nek
bi zo nyul t, így 1776-ban hoz zá kezd -
tek egy na gyobb temp lom épí té sé hez.
Je len le gi temp lo munk – mely egy sze -
rű, dísz te len, pu ri tán – 1784-re ké -
szült el. A ré gi temp lom ból át ke rült
be le a szó szék ol tár, mely nek ré szei
1713-ból és 1722-ből va lók. Az 1650-
ből szár ma zó ne mes csói ol tár te rí tő
– mely je len leg az Evan gé li kus Or szá -
gos Mú ze um ban ta lál ha tó – nagy
kin cse gyü le ke ze tünk nek. Az or go -
nát 1789-ben ál lí tot ták szol gá lat ba.

A tü rel mi ren de let után el kez dő -
dött Mesz len és Do rosz ló temp lo ma -
i nak épí té se is a ne mes csói „min tá -
já ra”. Acsá di temp lo munk épí té se
1988-ban vet te kez de tét.

Az ar ti ku lá ris idő szak után min -
den gyü le ke zet ben – im már kü lön-
kü lön – pezs gő lel ki élet kez dő dött.
Ne mes csó hoz tar to zott Kő szeg do -
rosz ló, Mesz len anya gyü le ke ze té -
hez pe dig Acsád. Fal va ink el öre ge dé -
se, el erőt le ne dé se mi att ép pen har -
minc év vel ez előtt dön töt tek úgy
gyü le ke ze te ink, hogy új ra kö zö sen,
társ gyü le ke zet ként foly tat ják éle tü -
ket, szol gá la tu kat.

Gyü le ke ze tünk ben va sár na pon -

ként négy is ten tisz te le tet tar tunk,
két he ten te gyer mek bib lia kö rök kel,
il let ve ha von ta csa lá di is ten tisz te le tek -
kel. Igyek szünk a gyer mek- és if jú sá -
gi mun ká ra nagy  súlyt fek tet ni, en nek
egyik gyü möl cse az ötö dik éve tar tó
nagy he ti pas si ói szol gá lat. Gyer me ke -
ink kel nyá ron tá bo ro zunk, té len pél -
dá ul bet le he me zünk. Mind a négy
társ egy ház ban tar tunk bib lia órá kat.
Ezen kí vül is sok fé le kép pen pró bál juk
az em be re ket a gyü le ke zet kö zös sé gé -
ben tar ta ni. Hív juk őket gyü le ke zeti
na pok ra, ének kar ra, szín ház ba, ki rán -
du lá sok ra. Je len leg is zaj lik egy öt for -
du lós gyü le ke zet tör té ne ti ver seny.

In téz mé nyi ke ret ben tö rek szünk
se gí te ni a kö rü löt tünk élők nek, a fi -
a ta lok nak és az idő sek nek egy aránt.
Gyü le ke ze tünk ala pít vá nyá nak fenn -
tar tá sá ban mű kö dik hét te lep he lyen
az Ács Mi hály Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény, mely ben a di á kok
ze nét, tán cot ta nul hat nak, il let ve
kép ző mű vé sze ti fog lal ko zá so kon ve -
het nek részt. Dia kó ni ai in téz mé -
nyünk, a Sar to ris Sze re tet szol gá lat fa -
lu gond no ki szol gá lat tal, ét kez te tés sel
és há zi se gít ség nyúj tás sal szol gál
gyü le ke ze tünk fal va i ban.
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fel hí vás!
Fel hív juk min den érin tett fi gyel mét, hogy a solt vad ker ti kö zös pro tes -
táns te me tő ben je len tős szá mú sír hely nek le járt a hu szon öt éves ki vál -
tá si ide je.

Kér jük azo kat a hoz zá tar to zó kat, akik jo go sul tak a le járt sír he lyek ki -
vál tá sá ra, hogy 2012. de cem ber 31-ig te gyék meg, vagy je lez zék szán dé -
ku kat a ké sőb bi ki vál tás ra! A sír he lyek kel kap cso la tos ügy in té zés re a Solt -
vad ker ti Re for má tus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban van le he tő ség,
min den ked den és pén te ken dél előtt 9-től 11 órá ig. Tel.: 30/456-6973.

A te me tőt fenn tar tó egy há zak ok tó ber ben meg je lö lik a te me tő ben azo -
kat a sí ro kat, ame lyek nin cse nek ki vált va, ez zel is fel hív va az érin tet tek
fi gyel mét a sír he lyek ki vál tá sá nak ren de zé sé re. Ha az érin tett sír he lyek
ki vál tá sa nem tör té nik meg, a fenn tar tók a le járt sír he lye ket a tör vény
ér tel mé ben új ra ér té ke sít he tik!

Solt vad ker ti Evan gé li kus Egy ház köz ség 
Solt vad ker ti Re for má tus Egy ház köz ség

Bib lia- va sár na pi tex tus
Tisz telt Ol va só ink!
Az ez évi bib lia ol va só Út mu ta tó ban té ve sen sze re pel nek a Bib lia -va sár na -
pi (Szent há rom ság ün ne pe után 21. va sár na pi) igék; a ta va lyi ak je len tek meg
az ez évi ek he lyett. Az idei tex tus ezen a va sár na pon – mi ként alább, az is -
ten tisz te le ti rend ben is sze re pel – Jn 5,39–44, ezért az Evan gé li kus Élet je -
len szá má nak A va sár nap igé je ro va tá ban is er ről ol vas hat nak. 

g A szerk.



Az igen ala pos, min den re ki ter je dő
el já rás 2012 au gusz tu sá ban fe je ző dött
be, és az Eu ró pai Geo p ark há ló zat
szep tem be ri kon fe ren ci á ján a Ba -
kony–Ba la ton geo p ark meg kap ta az
eu ró pai geo p ark és a glo bá lis geo park
cí met. A tel jes jo gú tag ság el nye ré -
sé vel szé les kö rű nem zet kö zi is -

mert ség re is szert te het ha zai geo par -
kunk, hi szen a há ló za tok tag jai egy -
mást is ha té ko nyan hir de tik. Jó pél -
da er re a geo p ar kok nap ja, amely nek
ke re té ben a kör nye ző or szá gok geo -
p ark ja i ban mu tat koz hat be a Ba -
kony–Ba la ton geo p ark.

A p ark több mint 3100 km2-es te -
rü le tén szá mos olyan föld ta ni, fel -
szín alak ta ni ér té ket ta lá lunk, amely
tu do má nyos és ok ta tá si je len tő sé ge
és rit ka sá ga, va la mint esz té ti kai ér -
té ke mi att ki emel ke dő. A geo p ark el -
sőd le ges kül de té se gaz dag föld ta ni
örök sé günk meg őr zé se és be mu ta tá -
sa a hely ben élő em be rek és kö zös -
sé gek be vo ná sá val, kü lön bö ző is -
me ret ter jesz tő és geo tu risz ti kai prog -
ra mok be in dí tá sá val. 

A fenn tart ha tó jel le gű geo tu riz -
mu son ke resz tül egy meg fe le lő en
nagy ki ter je dé sű geo p ark ké pes a he -
lyi gaz da ság fej lő dé sét is szol gál ni.
A p ark fon tos cél ja a he lyi kéz mű -
ves ter mé kek, il let ve a he lyi vagy
bio ter mesz té sű élel mi sze rek nép sze -
rű sí té se is.

Ha kép ze let be li ki rán du lá sun kat a
föld ta ni ér te lem ben fi a tal, alig ti zen -
öt ezer éves Ba la ton ke le ti vé gé nél
kezd jük, ak kor már is lát hat juk mesz-
szi ről a ke ne sei ma gas par to kat, ame -
lye ket az egy ko ri Pan non-bel ten ger
ho mo kos-agya gos üle dé kei épí te nek
fel. A Ba la ton fü red ha tá rá ban fel tárt
Ló czy-bar lang ban meg cso dál hat juk a
fel ső tri ász fü re di mész kö vét, amely -
nek fel szí nén a ké sőb bi hő for rá sok bá -
mu la tos ol dás for má kat is lét re hoz tak. 

A Ti ha nyi-fél szi get volt ha zánk el -
ső táj vé del mi kör ze te. A fél szi ge ten
szá mos he lyen ki tű nő en ta nul má -
nyoz ha tók a vul ká ni ré te gek. 

A Ká li-me den cé ben épül majd fel
a geo p ark le en dő lá to ga tó köz pont ja,
ahol a ter vek sze rint szó ra koz ta tó, in -

ter ak tív mó don is mer ked het nek meg
a lá to ga tók a te rü let iz gal mas és
for du la tos geo ló gi ai múlt já val – pél -
dá ul a föld ren gés szo bá ban vagy a
geo  ját szó ház ban. 

A geo p ark ta lán leg szé le sebb kör -
ben is mert tá ja, a Ta pol cai-me den -
ce ta nú he gyei, a Ba da csony, a Szent
György-hegy, a Cso bánc stb. a kü lön -
bö ző vul kano ló gi ai ér té kek és lát ni -
va lók kin cses tá ra. A Ba la ton tól
mind össze tíz perc nyi au tó út ra fek -
vő Ta pol ca ut cái és há zai alatt több
mint ki lenc ki lo mé ter hosszú sá gú
(ed dig ennyit si ke rült fel tár ni) zeg -
zu gos bar lang rend szer hú zó dik meg.
A bar lan gok kö zül a leg hosszabb, a
Ta pol cai-ta vas bar lang 270 mé te res
sza ka sza a lá to ga tók ál tal is be jár ha -
tó, il let ve csó na káz ha tó. 

A Keszt he lyi-hegy ség ben fek vő,
csepp kö vek ben gaz dag Cso da bo -
gyós-bar lan got a bát rab bak úgy ne -
ve zett ove ral los tú rá kon jár hat ják be.

Saj nos a geo p ark min den lát ni va -
ló ját nem tud juk be mu tat ni, de egy
ne ve ze tes sé get min den kép pen meg
kell még em lí te nünk: a Zir cen mű kö -
dő Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze um ban meg cso dál hat juk a
nem ré gen Ba la ton fő ka jár mel lett fel -
tárt ma mut le le te ket. Ezen a te rü le ten
ta lál ták meg az utób bi évek leg na -
gyobb ha zai ős lény ta ni szen zá ci ó ja -
ként em lít he tő ma gas-ba ko nyi di no -
szau rusz-le let együt test, amely nek
je len tő sé gét egy részt az ad ja, hogy a
mai Ma gyar or szág te rü le tén egye dül
itt ta lál tak ilye ne ket, más részt pe dig
az, hogy a pán cé los di no szau ru szok
it te ni ma rad vá nya i nak mennyi sé ge
jó val meg ha lad ja az összes eu ró pai le -
lő he lyét. A le le te ket ugyan nem a zir -
ci, ha nem a Ma gyar Ter mé szet tu do -
má nyi Mú ze um őr zi, de a le lő hely
kö ze lé ben egy di nó park ter vei kör -
vo na la zód nak…

Mél tán le he tünk te hát büsz kék a
Ba kony–Ba la ton geo p ark ra, amely -
nek ne ve ze tes sé ge it az év bár mely
sza ká ban meg te kint het jük.

g s. a.

Európaigeopark
A tűz há nyók és di no szau ru szok föld jén…

b A Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga 2011 de cem be ré ben
ad ta be a Bakony–Balatongeopark pá lyá za tát az Eu ró pai Geo p ark -
há ló zat hoz és ezen ke resz tül az UNES CO ál tal tá mo ga tott Glo bá lis
Geo p ark há ló zat hoz a tel jes jo gú tag ság el nye ré se ér de ké ben.

Evangélikus Élet 2012. október 28. f mozaik

ÜZ enet aZ ar ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó
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tisz telt ki adó és Szer kesz tő ség 
és se gí tő köz re mű kö dők!
Hosszú évek óta elő fi ze tő ként in dít ta tást ér zek, hogy kö szö ne tet mond jak
– Is ten nek há lát ad va – az Evan gé li kus Éle tért.

Lel ki-szel le mi épü lé sem re, örö möm re, fel üdü lé sem re szol gál. Hír for rás
és út mu ta tás is. El gon dol koz tat, cse lek vés re in dít. Bá tor, igaz ság ke re ső… Gaz -
dag, szép, jó! Kö szö nöm.

Óvá ri La jos né (Sze ged)

Schind ler and rás, a szü lő föld sze rel me se
Ki lenc ven éves ko rá ban – július végén – be fe jez te föl di éle tét Schind ler And -
rás har kai szü le té sű pe da gó gus, volt is ko la igaz ga tó.

Ok le ve lét a sop ro ni evan gé li kus ta ní tó kép ző ben sze rez te. Az 1946. évi ki -
te le pí tés so rán ke rült kül föld re, a né met or szá gi Sins he im be. 

Szü lő fa lu já ról 1987-ben köny vet adott ki. A Har kau, mein Heimat dorf cí -
mű kö tet elő sza vá ban ír ja: „A mi ge ne rá ci ónk sem men te sült a ne héz sors csa -
pá sok alól. Mi is, mint őse ink, új ott hont épí tet tünk. Az ő ha zá juk meg ma -
radt. Tő lünk azon ban azt is el vet ték. Ván dor bo tot kel lett fog nunk, és ide gen -
ben új ott hont kel lett épí te nünk.” 

Van nak a ki te le pí tet tek kö zött, akik so ha nem jöt tek vissza meg lá to gat ni szü -
lő ha zá ju kat. Sop ro ni temp lo mi ülő he lyü kön érin tet len ma radt be zárt fi ók juk.
Schind ler And rás és sop ro ni szü le té sű fe le sé ge azon ban ne he zen vár ták, hogy
le he tő sé gük le gyen a lá to ga tás ra. Míg nem jö het tek, az oszt rák ha tár ról te kin -
tet tek át Sop ron tor nya i ra, ami kor pe dig jö het tek, tüs tént út nak in dul tak.

Schind ler igaz ga tó az én szol gá la ti időm ben is sok szor volt Sop ron ban,
hogy ápol ja a kap cso la to kat szü lő föld jé vel. Ta lán há rom szin ten vé gez te ezt
kü lö nös kép pen.

Az egyik a sze mé lyes kap cso la tok ki épí té se volt azok kal, akik itt hon ma -
rad hat tak: Sop ron ban, a vá ros ban és evan gé li kus gyü le ke zet ben, és azok kal
is, akik he lyet tük köl töz tek a ki te le pí tet tek szü lő föld jé re. Ro ko ni lá to ga tá -
sai so rán több ször lát tam fe le sé gé vel együtt a temp lom ban. Pár na pot ma -
gam is tölt het tem fe le sé gem mel ked ves ott ho ná ban, Sins he im ben, és mély
bib li kus, lu the ri hi té ről is meg győ ződ het tem.

A má so dik, ami kor ün ne pi al kal ma kon együtt volt az itt hon ma radt gyü -
le ke ze tek kel, és a Bad Wimp fen-i test vér gyü le ke zet ne vé ben me leg, test vé -
ri kö szön tő sza va kat mon dott. Ott volt kö zöt tünk temp lo munk két száz éves
ju bi le u mán, va la mint sop ro ni gyü le ke ze tünk négy száz hu szon öt éves fenn -
ál lá sá nak ün ne pén, me lyet a Ma gyar Tel ví zió is köz ve tí tett. 

1996-ban az or go nánk fel újí tá sa kap csán tar tott ün nep ség re „a tá vol ba kény -
sze rí tet tek” egye sü le té ből két au tó busszal ér ke z tek. Schind ler And rás meg -
ha tó sza vak kal em lé ke zett a múlt ra, a szü lő föld gyü le ke ze te i ben ka pott lel -
ki aján dé kok ra. Ezért is já rul tak hoz zá nagy ál do zat tal a ti zen két mil li ós költ -
ség hez, ame lyet a sop ro ni ak nem tud tak vol na egye dül fe dez ni. A har kai or -
go na fel újí tá si költ sé ge i nek orosz lán ré szét is ő vál lal ta, s en nek a püs pö ki szol -
gá lat tal tör tént át adá sán ő is kö szön töt te a je len le vő ket. 

A ki te le pí tet tek kö zött szin te min dig ott volt, ami kor har kai szü lő fa lu já ba
lá to gat tak, hogy őse ik sír já ra a te me tő ben vi rá got he lyez ze nek, és a temp lom -
ban há lát ad ja nak Is ten nek. Min dig szí ve sen hir det tem igét anya nyel vü kön.

Har ma dik, ta lán az utó dok szá má ra leg ma ra dan dóbb mun ká ja, szol gá la -
ta az, ame lyet szü lő fa lu já ról írt köny ve tár elénk két száz hat van ol da lon. A
kö tet több éves ku ta tó mun ká já nak ered mé nye: meg írá sá hoz Sop ron vá ros
le vél tá rá ból, evan gé li kus gyü le ke ze tek anya köny ve i ből, Payr Sán dor egy ház -
tör té nész-pro fesszor mű ve i ből, Há zi Je nő és Hor váth Zol tán fő le vél tá ro sok
mun ká i ból me rí tett.

Is ten nek adunk há lát, hogy szü lő föld jé nek gyü le ke ze te i vel a szét sza kí tott -
ság fáj dal ma it együtt hor doz va sze mé lyes kap cso la tok kal, lá to ga tá sok kal, anya -
gi se gít ség gel, iro dal mi mun ká val, imád ság gal erő sí tet te az össze tar to zás test -
vé ri „arany fo na lát”, mely az „ott hont vesz tet te ket” Jé zus Krisz tus ál tal az örök
élet el ve he tet len ott ho ná ba irá nyít ja, ve ze ti.

Szi mon Já nos nyu gal ma zott lel kész (Sop ron)

evan gé li kus mű so rok a ma gyar te le ví zi ó ban
Ok tó ber 28-án, va sár nap az M2-n 14.15-kor Túr me zei Er zsé bet-port ré a
100 éve szü le tett di a ko nisszá ról és köl tő ről cím mel lát hat nak össze ál lí -
tást. Köz re mű kö dnek: Ma do csai Mik lós, Zász ka licz ky Pál lel ké szek, Ku -
bik An na szín mű vész és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hall ga -
tói. Ar chív fel vé te len ver sét mond ja Túr me zei Er zsé bet. Szer kesz tő: Nagy
Lász ló, ren de ző: Sze ke res Csa ba.

Fa so ri ta ná rok cím mel ok tó ber 28-án az M2-n 14.40-kor Gaz da Ist -
ván mű ve lő dés tör té nész szól a gim ná zi um két ki emel ke dő ta ná rá ról, Rátz
Lász ló ról és Mi ko la Sán dor ról. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Ne mes
Takách ág nes.

„Is mer jé tek el az Úr ne vé nek di cső sé gét, aján dé kot hoz va jöj je tek ud va -
rá ba!” (Zsolt 96,8)

Az egy ház köz ség ve ze tő sé ge sze re tet tel hív ja és vár ja a Ne mes pát rón
ok tó ber 28-án 11 óra kor tar tan dó is ten tisz te let re, me lyen há lát adunk a
fel újí tott temp lo mun kért. Sze me rei Já nos püs pök úr szol gál az ün ne pen. 

h i r d e t é S

öku me ni kus női ta lál ko zó
Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja prog ram so ro zat ke re té ben sze re tet -
tel hí vunk min den ér dek lő dőt A pu ri ta niz mus ak tu a li tá sa a 21. szá zad -
ban cím mel meg ren de zen dő öku me ni kus női ta lál ko zónk ra.

Hely szín: Du na var sány, So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház. Idő pont: ok -
tó ber 27., szom bat, 10-től 15 órá ig.

prog ram
10.00: nyi tó áhí tat – B. Pin tér Már ta evan gé li kus lel kész, az evan gé li kus
egy ház női misszi ó já nak ve ze tő je • 10.40: A puri ta niz mus lel ki sé ge a ma -
gyar iro da lom ban – dr. Pet rő czi Éva, a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem Pu ri ta niz mus ku ta tó In té ze té nek ve ze tő je • 11.25: Or to dox kó rus szol -
gá la ta Im ré nyi Dá vid ve ze té sé vel • 11.40: A pu ri ta niz mus tör té ne ti sé ge
– Pun gur né Csá szár Ju dit re for má tus lel kész • 13.00: Ebéd (az ebéd szü -
net ben ke resz tyén könyv vá sár) • 14.00: Zá ró is ten tisz te let úr va cso rai kö -
zös ség gel – Bó na Zol tán né re for má tus lel kész szol gá la tá val • 15.00: Zár -
szó és ha za u ta zás

h i r d e t é S

Há la adó is ten tisz te let ne mes pát rón
F i z e s s e n

e l ő
l a p u n k r a !
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VASÁRNAP

12.05 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét, 2012
Bach: 114. és 115. kantáta 
a Deák téri evangélikus
templomban
12.30 / Vörösmarty Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.vorosmartyradio.hu)
14.15 / M2
Túrmezei Erzsébet-portré
14.40 / M2
Fasori tanárok
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetések az
egyházzenéről
Bach kantátáiról 
Kamp Salamon beszél
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
Benne: Franck: 150. zsoltár

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: Dietrich
Buxtehude
Zarándokok városa, Lübeck
15.10 / Kossuth rádió
Prémium rocktörténet
19.45 / Pax Tv
Itt az Isten köztünk –
Evangélikusok Japánban
(dokumentumfilm)
20.00 / Duna World
Találkozások 
Tamási áronnal
20.50 / Duna Tv
,,Népek Krisztusa,
Magyarország’’ – 1956
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
23.45 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)

KEDD

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
John Scott játszik a londoni
Szent Pál-katedrális
orgonáján
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: 
Dietrich Buxtehude
,,Milyen szépen ragyog 
a hajnalcsillag’’
19.20 / Duna Tv
Talentum
Lázár Ervin
21.00 / Duna Tv
Kiálts szabadságot!
(amerikai játékfilm, 1987)
(115’)
22.45 / Bartók rádió
A 18. század
Berzsenyi Dániel versei

SZERDA

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Mendelssohn: 
V. (Reformáció-) szimfónia
10.00 / ARD1 (német)
Reformációi istentisztelet
közvetítése 
a lipcsei Tamás-templomból
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Nemescsóról
Igét hirdet: 
Kalincsák Balázs lelkész
11.00 / Duna Tv
Reformáció napi református
istentisztelet közvetítése
Uzon-Bikfalváról
15.10 / M2
Csillag a máglyán
(magyar film, 1978)
18.00 / M2
Templomi orgonák titkai

CSÜTÖRTÖK

12.05 / M2
Mindszenty József élete
(magyar tévéjáték, 1994)
II/1. rész
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
Dankó Dalma
művészettörténész
15.04 / Bartók rádió
Délutáni muzsika
Benne:
Saint-Saëns: 
III. (Orgona-) szimfónia
20.15 / M1
Amélie csodálatos élete
(francia–német romantikus
vígjáték, 2001) (117’)
21.00 / Duna Tv
Páduai Szent Antal – 
A szó, mely éget
(olasz játékfilm, 2006) (99’)
22.00 / Tv2
Édesek és mostohák
(amerikai filmdráma, 1998) (116’)

PÉNTEK

8.45 / Duna Tv
Holtak álma felett
Barangolás 
a Fiumei úti sírkertben
14.06 / Kossuth rádió
Alma és fája
A kecskeméti piaristák 
és Sík Sándor
15.04 / Bartók rádió
Délutáni muzsika
Benne:
Brahms: Német rekviem
19.45 / Kossuth rádió
ákombákom
Részletek a Makám együttes
lemezéről
20.15 / M1
Fiú a Marsról
(amerikai filmdráma, 2007)
(102’)
21.05 / Duna Tv
A vég nekem kezdet
(német–olasz tévéfilm, 2010)
(94’)

SZOMBAT

9.00 / Duna Tv
Isten kezében
Nagykövetként 
a Vatikánban
12.15 / M2
Esti Kornél
(magyar tévéfilm, 1985)
18.35 / Duna Tv
Fölszállott a páva
Elődöntő
21.15 / Pax Tv
Sarepta 60
(dokumentumfilm)
21.50 / M1
Ősz New Yorkban
(amerikai romantikus film,
2000) (101’)
23.05 / Kossuth rádió
Mentés másként
Művészeti figyelő
23.40 / Duna Tv
MüPa
22 év dalai – 
Lovasi András szerzői estje

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Benne:
Vasárnapi orgonamuzsika
7.35 / Duna Tv
Világ-nézet
Püspökkenyér
házigazda: Fabiny Tamás
8.00 / Civil Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu, 
ismétlés: 22.00)
10.30 / M1
Baptista magazin
13.05 / Kossuth rádió
Népzene határok nélkül
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo
Évszázadok egyházi muzsikája
21.20 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Donizetti: Rekviem

VASáRnAPTÓLVASáRnAPig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 28-ától november 4-éig

va sár nap (ok tó ber 28.)
Jé zus így szólt a da do gó sü ket hez: „Ef fa ta, az az: nyílj meg!” És meg nyílt a fü -
le, nyel vé nek bi lin cse is azon nal meg ol dó dott, úgy hogy hi bát la nul be szélt.” Mk
7,34–35 (Zsolt 33,9; Mt 5,38–48; Ef 6,10–17; Zsolt 96) Sü ket va gyok. Mi vel so -
sem hal lot tam sem mit, da do gok: a ma gam el kép ze lé se sze rint, lát vány alap -
ján for má lom a han go kat. Tu dom, hogy ne he zen ér te nek az em be rek, ezért
az tán nem is be szé lek so kat. So kan azt hi szik ró lam, hogy né ma va gyok, má -
sok meg csak azt, hogy zár kó zott. De ez nem igaz, én csak vá rom az árul ko -
dó je let, hogy tü rel mes em ber rel van-e dol gom. El da dog ha tom-e ne ki nem csak
azt, ami re épp szük sé gem van, hi szen most nem sze ret nék sem mi kü lö nö set,
csak be szél get ni. Most itt a jel, a jé zu si „ef fa ta”. Most tu dom, hogy rám fi gyel,
ol dó dik a ma gány, meg ol dó dik a nyel vem.

Hét fő (ok tó ber 29.)
Az Úr mel lém állt, és meg erő sí tett, hogy el vé gez zem az ige hir de té sét. 2Tim 4,17
(1Sám 7,12; Róm 12,17–21; 2Kor 5,11–15) Pál va gyok, negy ven éves, Ti mó te us
ta nít vá nyom nak írok, akit fi am ként sze re tek. Sze ret ném, ha meg lá to gat na, mert
ma gam ra hagy tak. Bí ró sá gi tár gya lá so mon jól esett vol na, ha ki áll nak mel let -
tem, de Dé mász nak a vi lág fon to sabb volt, mint az Isten or szága, ame lyet hir -
de tünk. Egye dül kel lett áll nom ide ge nek előtt, a ha tó ság előtt. Met sző te kin -
te tek, si et te tett ügy me net. Meg ma gya ráz ha tat lan mó don még is volt erőm, hogy
a ki hall ga tá son el mond jam ma gam és az ügy vé del mé ben, hogy val lá si és nem
köz tör vé nyes eset ről van szó, s így a ha tó ság nem il le té kes. Az Úr mel lém állt,
meg erő sí tet te sza vam, meg me ne kül tem az orosz lá nok tor ká ból.

kedd (ok tó ber 30.)
Hí rül ad ta az Úr a föld szé lé ig: Mond já tok meg Si on le á nyá nak: Jön már Sza -
ba dí tód. Ézs 62,11 (1Pt 1,20; 1Sám 26,5–9.12–14.17–24; 2Kor 5,16–21) Si on
le á nya va gyok, az el ha gyott vá ros. Ut cá i mat nem ta ka rít ják, az épü le te ken
le ta gad ha tat la nul lát sza nak a rom lás je lei. Év ti ze dek óta ha za vá rom a vő le -
gé nye met, aki el ment tő lem, messzi-messzi or szág ban él. Fa la i mon az őrök
em lé kez te tik, szün te le nül ki ált ják: Jöjj, vár lak, gye re vissza! Míg nem egy szer
csak hírt ka pok, szól az ígé ret: Jön már! Fel épí ti te re i met, be né pe sí ti ut cá -
i mat, nem le szek töb bé el ha gya tott.

Szer da (ok tó ber 31.) 
Mint mi kor a sas ki reb ben ti fész két, és fi ó kái fö lött rep des, ki ter jesz tett szár nyá -
ra ve szi, eve ző tol lán hor doz za őket, úgy hor doz za né pét az Úr. (Mó zes éne ke) 5Móz
32,11 (1Pt 1,5; Mt 5,1–10/11–12/; Róm 3,21–28; 2Kor 6,1–10) Mó zes va gyok, már
nincs sok hát ra az éle tem ből, tu dom, a vég kö zel. Most va la mi böl cset kelle ne
mon da ni a gye re kek nek, az uno kák nak, a nép nek. Va la mit, ami meg tart ja őket
a he lyes úton; va la mit, ami az élet lé nye gé ről szól; va la mit, amit ér de mes ki mon -
da ni az utol só órán. Kol du sok va gyunk, az az igaz ság, ta lán ezt kelle ne el mon -
da ni. Ki kelle ne mon da ni, hogy mi van ak kor, ha nincs már sem mim, ha nincs
to vább. Hát el mon dom: ha a szár nya i mat nem tu dom tar ta ni töb bé, ak kor lóg -
ni ha gyom. S min den erőm mel bí zom ab ban, hogy fe let tem ott van az, aki alám
re pül ve meg tart ha tal mas szár nya in ab ban az utol só szent zu ha nás ban.

csü tör tök (no vem ber 1.)
A gyű lö let vi szályt te remt, de min den hűt len sé get el ta kar a sze re tet. Péld 10,12 (1Kor
13,1; Ézs 32,1–8; 2Kor 6,11–7,1) Hoch ma va gyok, a böl cses ség alak ja. Ta ní tom az
em be re ket él ni – nem csak él ni, ha nem együtt él ni; nem csak együtt, ha nem sze -
re tet ben él ni. Né ha fél re ér te nek. Azt hi szik, hogy ha a sze re tet má zá val le ön tünk
va la mit, at tól min den rend be jön. Elég egy kül ső máz, amellyel le le het fes te ni
a ka pu rozs dás zsa nér ját, s mind járt meg újul, nincs több el aka dás, össze üt kö -
zés, súr ló dás. Hát nem, a sze re tet nem kül ső máz, a sze re tet nem fe dő fes ték. A
sze re tet hely re ál lít, a sze re tet ki ja vít. Az el ta kar ta lán itt nem is jó for dí tás, hi -
szen azt aka rom mon da ni, hogy a sze re tet hely re ál lít ja a sé rült kap cso la to kat.

pén tek (no vem ber 2.)
Jó csend ben vár ni az Úr sza ba dí tá sá ra. JSir 3,26 (Lk 21,19; Lk 22,49–53; 2Kor
7,2–16) Je re mi ás va gyok, már na gyon fi a ta lon lát tam, hogy nem jó irány ba megy
a ha zám sor sa. A nép ve ze tői fe le lőt le nek, nem tart ják meg a tör vényt, nem
szol gál ják a nép össze tar tá sát, a gaz da got a sze gény el len for dít ják. Tud tam,
hogy nem lesz en nek jó vé ge. Én szól tam, még sem hall gat tak rám, s most én
is ré sze sülök a fe le lőt len ve ze tés kö vet kez mé nye i ből. Rom ba dőlt az or szág,
el vi sel he tet len mé re te ket ölt az em be ri szen ve dés. Nincs több sza vam, már nem
an nak van itt az ide je, hogy bű nö ket ol vas sak a fe jek re, már csak a né ma bi -
za lom tör fel a ben sőm ből: az Úr meg sza ba dít, hi szem, vá rom.

Szom bat (no vem ber 3.)
Én, az Úr, va gyok a te Is te ned, Iz rá el Szent je, a te sza ba dí tód! Ézs 43,3a (2Pt
3,18a; 2Tim 2,1–5/6/; 2Kor 8,1–9) Én va gyok. Raj tam kí vül nincs más. Szent
va gyok, je len lé tem el vi sel he tet le nül fé nyes, lát vá nyom ret te net, nagy sá gom
be fo gad ha tat lan, több va gyok, mint ami re va la ha vágy tál. Raj tam kí vül nincs
Is ten, so sem volt, és nem is lesz. Én va gyok. Ki vá lasz tot ta lak té ged, hogy ad -
jak va la mit a vi lág nak, ami től vég te le nül több lesz, mint a pusz ta anyag. Ma -
ga mat adom ne ked. Egé szen ki szol gál ta tot tá let tem ér ted. A te Is te ned va -
gyok, Iz rá el, a te szen ted, egyet le ned, a te sza ba dí tód. Meg sza ba dí ta lak té -
ged, nem vagy töb bé „vak di ó ként ön ma gad ba zár va”, meg nyi tom előt ted a
vég te lent, meg nyi tom előt ted ön ma ga mat.

g Ro mán né Bol ba Már ta

Újnap– újkegyelem

APRÓHIRDETÉSEK

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

* * *

A Csik ván di Evan gé li kus Gyü le ke ze -
tért Ala pít vány kö szö ni tá mo ga tó i -
nak adó juk 1%-át! A be folyt összeg -
ből a ma gyar po lá nyi pas sió meg te -
kin té sé re szer vez tünk ki rán du lást.

HÍREK, HIRDETÉSEK 50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

nyílt nap az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel meg hív min den ér -
dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 13-án, ked den
reg gel 8 óra kor kez dő dő nyílt nap ra. Je lent ke zés és in for má ció a rek to -
ri hi va tal ban: 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051, 20/824-
9263; fax: 1/363-7454; e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu.

h i r d e t é S

GYÁSZ JE LEN TÉS
Fáj da lom mal, de Is ten nek há lát ad va szol gá ló éle té -
ért tu dat juk min den ki vel, aki is mer te és sze ret te, hogy 
Gu bek Má ria, a csö mö ri evan gé li kus gyü le ke zet har -
minc két éven át hű sé ges fel ügye lő je, a Fé bé Evan gé -
li kus Di a ko nissza egye sü let ál do zat kész mun ka tár sa és
év ti ze de ken ke resz tül vá laszt má nyi tag ja éle té nek
81. évé ben ok tó ber 21-én ha za tért te rem tő Urá hoz.

Test vé rün ket ok tó ber 31-én 16 óra kor kí sér jük utol -
só föl di út já ra a csö mö ri evan gé li kus te me tő ben.

A csö mö ri evan gé li kus gyü le ke zet
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