
evangélikus hetilap • www.evangelikuselet.hu 78. évfolyam, 3. szám g 2013. január 20. g Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap Ára: 275 Ft

„Ta lán ar ra gon dolt, már hol -
nap föl ke re ke dik, meg mu tat ja
a le tisz tá zott pél dányt, föl ol -
vas sa leg jobb ba rá ta i nak.”

Gondolatok  a magyar 
kultúra napján f 5. oldal

„Éle tünk bi za lom lán co lat ra épül. 
Bi za lom ra el ső sor ban ab ban, hogy 
a fej lő dés ti tok za tos, az érés nem 
be fo lyá sol ha tó, azt ma ga sabb erők irá -
nyít ják, de a tá mo ga tás a mi dol gunk.”

Hiteles mintával nevelni f 13. oldal

„Fon tos ho za dé ka az öku me ni kus
köze le dés nek, hogy még a so mo gyi
szór vány vi dé ken is si ke rült 
rend sze res sé ten ni az öku me ni kus
teo ló gi ai kon fe ren ci á kat.”
Nyolcnapos ünnep kezdődik f 3. oldal

g Ste in bach Jó zsef

Mit üzen ne künk az idei öku me ni kus
ima hét ve zér igé je – „…mi vel já rul jak
az Úr elé?” (Mik 6,6–8) –, le gyünk
bár mely fe le ke zet, gyü le ke zet, ke -
gyes sé gi kör tag jai, le gyünk bár hol e
ha zá ban vagy a vi lág ban?

Az Úr vá la szol er re a kér dés re. Hi -
á ba haj lon gunk, ön ma gá ban hi á ba
bár mi fé le szép li tur gia. Hi á ba aka -
runk bár mit is ad ni, oda ál doz ni az
Úr nak, sem mink sincs, min de nünk
az övé. Amit pe dig adunk, ab ban
min dig van va la mi fé le szá mí tás,
mint ha be fo lyá sol hat nánk az Is tent
cse lek vé sünk kel, jó sá gunk kal, szor -
gal munk kal, ke gyes sé günk kel, is ten -
tisz te le tünk kel. A vi lág ban ezek ered -
mé nyes nek tűn nek egy da ra big, amíg
el nem fá ra dunk, meg nem öreg -
szünk, de az Úr előtt kez det től fog -
va hi á ba va ló min den em be ri aka rás.

El kell jut ni odá ig, amit az egyik lel -
ki éne künk igei igaz ság ként fo gal maz
meg: „Jö vök sem mit sem hoz va, ke resz -
ted be fo gódz va.” Krisz tus, Is ten tes tet
öl tött, sza ba dí tó ir gal ma az, aki oda -
visz ben nün ket a ke gye lem ki rá lyi
szé ké hez. Is ten Krisz tus ban alá ha jolt
az em ber hez. Krisz tus pe dig fel emel,
és Is ten szí ne elé ve zet ben nün ket. 

Krisz tus ál tal já rul ha tunk az Úr elé!
Mennyi görcs től meg sza ba dí ta na ben -
nün ket, ke resz tyé ne ket – kö zös sé gi és
egyé ni ér te lem ben egy aránt –, ha ezt
vég re ko mo lyan ven nénk! Sok kal több
öröm, bá tor ság, re mény ség len ne ben -
nünk, ha ezt az evan gé li u mot, amely
ránk bí za tott, egy szer vég re leg alább
mi ko mo lyan ven nénk. Nem sta -
tisz ti ká tól, li tur gi á tól, is ten tisz te let -
től, ke gyes ség től, igaz tan tól függ a
ke resz tyén sé günk, ha nem egye dül
Krisz tus tól, aki meg halt és fel tá ma -
dott. Így ele ve egy győz tes ügy esz -
kö zei va gyunk.

Aki azon ban Krisz tus meg vál tó ir -
gal má ban ré sze sült, an nak éle té ben ő
lát ha tó vá lesz ke gyes sé gé ben, is ten tisz -
te le té ben, ál do zat ho za ta lá ban ugyan -
úgy, mint a min den nap ja i ban. Krisz -
tus visz ben nün ket az Úr elé. Nem
azért va gyunk ke gye sek és jók, hogy az
Úr szí ne elé vi gyünk va la mit, ha nem
azért, mert Krisz tus ál tal már ele ve ott
va gyunk az ő ke gyel mé ből.

Ke gyes sé günk így le het rend sze res,
igé re fi gye lő, azt ta nul má nyo zó, ab ban
Is ten aka ra tát egy re job ban meg ér tő ke -
gyes ség. Is ten tisz te le tünk le het von zó,
szép, Is ten nek ked ves, haj lon gá sa i -
ban, li tur gi á já ban, „ál do za ta i ban”, fel -
aján lá sa i ban is mél tó; mert tud juk,
hogy Krisz tus ban már min den a mi énk.
Is ten tisz te le tünk le het igé re fi gye lő és
nem csu pán hat ni aka ró cse lek mény.

Éle tünk pe dig le het olyan élet,
amely ben a ke gyes sé günk vég re „le -
föl delt”; mert min dig a min den na pok -
ban vizs gá zik a hit. A krisz tu si em ber
vall ja, hogy van Is ten nek ked ves „jó”,
és ezt a jót ki je len tet te az Úr az ő tör -
vé nyé ben, igé jé nek ide vo nat ko zó té -
te les pa rag ra fu sa i ban. 

De a krisz tu si em ber azt is tud ja,

hogy a tör vény be töl té se a sze re tet.
Ez a sze re tet min dig több, mint Is ten
aka ra tá nak pa rag ra fu sok ba fog lalt
rend sze re. Ez az a sze re tet, ame lyet
Jé zus Krisz tus a He gyi be széd ben a
tör vény lel ké ről el mon dott ne künk,
ame lyet meg élt, és amely sze re tet tel
szí ve utol só dob ba ná sá ig je len volt
eb ben a vi lág ban. 

A krisz tu si em ber kép vi se li Is ten
aka ra tát, a tör vény ben ki je len tett jót.
Te szi ezt ha tá ro zott sze re tet tel és
alá zat tal, mert tud ja: nem ő te szi,
ha nem a ben ne mun ká ló Krisz tus.

Az idei öku me ni kus ima hét anya -
gát In di á ban élő ke resz tyén test vé re -
ink ál lí tot ták össze, akik nek nyolc van
szá za lé ka az in di ai tár sa da lom ban az
úgy ne ve zett da li tok hoz tar to zik,
vagy is a kasz ton kí vü li ek hez, akik
érint he tet le nek nek, a leg tisz tá ta la -
nab bak nak, tár sa dal mi lag a leg ki ve -
tet teb bek nek szá mí ta nak.

Rá juk te kint ve még hang sú lyo -
sabb Mi ke ás pró fé ci á ja. Mit kí ván tő -
lünk az Úr? Nem ő kí ván tő lünk, ha -
nem elő ször ő ad ne künk. Min dent
oda adott Krisz tus ban. Aki azon ban
Krisz tus ban hisz, an nak ke gyes sé gé -
ben és min den na pi éle té ben is ki áb -
rá zo ló dik Krisz tus. Nem csak ab ban,
hogy az el nyo mot tak ol da lá ra áll –
mert en nél min dig több ről van szó Is -
ten igé jé ben –, ha nem abban is, hogy
ő ma ga nem el nyom má so kat, ha nem
se gít má so kon, mi köz ben sa ját el nyo -
mott vol tát is hit ben hor doz za.

Ez már nem a da li tok nak, ha nem
ne künk hang sú lyos! Ne fe lejt sük el,
hogy no ha az evan gé li um tár sa dal mi
re form is, fél re ért jük Is ten igé jét,
ha csak tár sa dal mi re form má si lá nyít -
juk. Ve gyük tu do má sul, hogy Is ten
nem úgy ér ti a tár sa dal mi igaz sá gos -
sá got, ahogy mi. Is ten igaz sá gos ság -
fo gal ma nem e vi lá gi igaz sá gos ság fo -
ga lom. Az Is ten igaz sá gos sá ga eb ben
a vi lág ban so ha nem va la mi fé le
egyen lő sé get je lent – elég a tál en tu -
mok vagy a sző lő mun ká sok pél dá za -
tá ra gon dol ni, és ak kor a ke gyel mi ki -
vá lasz tást még nem is em lí tet tem.

A krisz tu si em ber csak is ir ga lom mal
for dul hat min den ki fe lé, fő ként a ki ta -
szí tot tak fe lé (lásd a Fi le mon nak írt le -
ve let). A krisz tu si em ber ugyan ak kor
min dig bol dog tud len ni ab ban a ke ret -
ben, ame lyet eb ben a vi lág ban ka pott
az Úr tól. Ma ezt a ke re tet nem akar -
juk tu do má sul ven ni, el vi leg min den -
ki min den né le het, mi köz ben irigy ked -
ve, tör tet ve ha lál ra ta pos suk egy mást. 

Az örök élet hi te so kat se gít het ne,
hogy „egy tál en tu mo san” is bol dog
légy, azt az egy tál en tu mot ne ásd el,
de ne is irigy kedj ar ra, aki pél dá ul
ötöt ka pott, mert van an nak elég ba -
ja és fe le lős sé ge, hi szen öt tál en tum
ké re tik raj ta szá mon. Ez a bol dog alá -
zat is hoz zá tar toz na ah hoz, aho -
gyan az Úr elé já rul ha tunk.

A szer ző a Du nán tú li Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak el nö ke

MitkívántőlünkazÚr?

Az ün ne pi is ten tisz te le ten dr. Fa bi -
ny Ta más dia kó ni á ért fe le lős püs pök
hir de tett igét Ef 4,1–3 alap ján. A li -
tur gi á ban a dia kó ni ai bi zott ság tag -
jai vet tek részt; be ik ta tá suk ra a pré -
di ká ció után ke rült sor.

Az elő adá sok előtt kö szön töt te
az egy be gyűl te ket dr. Fischl Vil mos
evan gé li kus lel kész, a ME ÖT fő tit -
ká ra, Ká kay Ist ván or szá gos iro da -
igaz ga tó, va la mint ek kor ke rült
sor a Ma gyar Bib lia tár su lat ál tal fel -
aján lott, nagyalakú Bib li ák nak az
át adá sá ra. 

Aho gyan he ti la punk ban már ko -
ráb ban be szá mol tunk ró la, az evan -
gé li kus sze re tet ott ho nok is kap nak
egy-egy pél dányt a bib lia tár su lat tól
a Ká ro li-for dí tá sú Szent írás gyen gén
lá tók szá má ra ké szült, A4-es for má -
tu mú ki adá sá ból. A szer ve zet ne vé -

ben az egyik mun ka társ, Bur ján
Ta más nyúj tot ta át a köny ve ket.

Az elő adá sok a mun ka tör vény -
köny vé nek vál to zá sa it, a szo ci á lis te -
rü le tet, a gyer mek vé del met érin tő,
il let ve a bér kom pen zá ci ó val kap cso -

la tos jog sza bály vál to zá so kat te kin -
tet ték át. Re fe rá tu mot hall hat tak to -
váb bá a részt ve vők az in téz mény ve ze -
tői tel je sít mény ér té ke lés té ma kö ré -
ben, il let ve Fenn tar tói fel ada tok de le -
gá lá sa igaz ga tó ta nács ra cím mel.

Az el hang zot tak ról az egy be gyűl -
tek kis cso por tok ban kon zul tál tak
ebéd után.

A dia kó ni ai bi zott ság tag jai: Gre ger -
sen-La bos sa György el nök, Bozo rády
Krisz ta, De ich mann Ti bor, Je gessy
Zol tán né, Krá mer György, La borczi
Gé za, Lá zár Zsolt, Ros táné Pi ri Mag -
da és Sza bó Szi lárd.

g Bo da Zsu zsa

Diakóniaiüléseskütétellel

Far sang a bá lok, így a kö zép is ko lai sza lag ava tók idő sza ka is le het. Az egy há zunk ti zen hat kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé -
nyé ben idén vég ző di á kok szor gal mas gya kor lás sal és nem kis iz ga lom mal ké szül tek-készülnek a nagy ese mény re. Vol -
tak, akik még az ad vent be kö szön te előtt meg kap ták az is ko lá juk lo gó já val el lá tott sza la got, majd el jár ták tán cu kat,
de akad nak olyan evan gé li kus al ma ma te rek is, ahol ezek ben a he tek ben ren de zik a sza lag ava tó bált. Dörögdi Ádám
fel vé te le a bu da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ja nu ár 12-ei al kal mán ké szült; a di á kok az Er zsé bet li ge ti Szín -
ház szín pa dán ad ták elő az el ma rad ha tat lan pa lo tást.

A 2013. évi öku me ni kus ima hét or -
szá gos meg nyi tó is ten tisz te le te ja nu -
ár 20-án, va sár nap 18 óra kor lesz a
bu da pest-fa so ri evan gé li kus temp -
lom ban (VII. ke rü let, Vá ros li ge ti fa -
sor 17–21.). Az ige hir de tést a ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en dr. Er dő

Pé ter bí bo ros, esz ter gom–bu da pesti
ér sek, va la mint a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nö ke, Ste in bach Jó zsef re for má tus
püs pök vég zi. A li tur gi á ban a tag egy -
há zak ve ze tői is részt vesz nek.

Min den ked ves test vé rün ket sze -

re tet tel hív juk és vár juk a meg nyi tó
is ten tisz te let re, és a Szent há rom ság
egy örök Is ten ál dá sát kér jük az
ima hét or szág szer te meg ren de zen -
dő he lyi is ten tisz te le te i re. 

g A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa

„…ho g y mit k í ván tő led az Úr!”

ImahétaKrisztus-hívőkegységéért2013
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„A dél utá ni és esti kon cer tek, a zsol tár ének -
lés sel egy be kö tött fák lyásme net olyan lel ki
és ze nei él ményt ad, amely so kunk szá má ra
új ra és új ra fe lejt he tet len öröm és tá masz
min den na pi éle tünk ben.”
Aki énekel, kétszeresen imádkozik f 6. oldal

Ökumenikus
imaheti

melléklet
f 7–10. oldal
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Jé zus, a vi lág vi lá gos sá ga el rej tő zött.
Az evan gé li u mi tör té net ben azért,
hogy sza va i nak nyo ma té kot ad jon:
„Amíg ná la tok van a vi lá gos ság,
higgye tek a vi lá gos ság ban, hogy a
vi lá gos ság fi ai le gye tek!” Ak ko ri el rej -
tő zé se pró fé tai cse le ke det volt, hogy
je lez ze: kö zel az idő, ami kor a vi lág -
ban va ló je len lé te az ér zék szer vek út -
ján töb bé nem lesz ta pasz tal ha tó.
Nem sok kal ez után még ta lál ko zott
ta nít vá nya i val, hogy az utol só va cso -
ra asz ta lá nál ve gyen tény le ges bú csút
tő lük, il let ve a föl tá ma dá sa utá ni
negy ve ne dik na pon is mét el rej tőz zék
az is te ni di cső ség fé nyes fel hő jé ben.

Ez a mai evan gé li um pro fe ti kus cse -
lek mé nyé vel elő re jel zett el rej tő zé se
sem vég le ges, no ha em be ri lép ték kel
vég ér vé nyes nek tűn het, hi szen Krisz -
tus csak a mu lan dó vi lág vé gén fog a
di cső ség fel hő jé ben új ra min den ki
szá má ra lát ha tó mó don meg je len ni.
Övé i nek ad dig lá tás hí ján kell hin ni -
ük ben ne, mi ként a föl tá madt Jé zus a
„hi tet len” Ta más nak mond ja: „Mi vel
látsz en gem, hi szel: bol do gok, akik
nem lát nak és hisz nek.” (Jn 20,29)

Ám Já nos apos tol, az evan gélis ta,
aki ma ga is pró fé ta, azt is elő re lát -
ja, hogy a lá tás hí ján va ló hit e vi lág
vé gé ig tar tó új kor sza ka Jé zus ügye és
az evan gé li um szem pont já ból nem
lesz si ker tör té net. Ezt Ézsa i ás pró fé -
ci á já val ma gya ráz za: „Meg va kí tot ta
a sze mü ket, és meg ke mé nyí tet te a szí -
vü ket, hogy sze mük kel ne lás sa nak, és
szí vük kel ne ért se nek, hogy meg ne tér -
je nek, és meg ne gyó gyít sam őket.”
Mert bár Já nos ezt el ső sor ban azok -
ra ér ti, akik Jé zus föl di mű kö dé se so -
rán lát ták a cso dá it, még sem hit tek
ben ne, nem csak rá juk gon dol. Elő -

ző leg ezért idé zi Ézsa i ás má sik mon -
da tát is: „Uram, ki hitt a mi be szé -
dünk nek, és az Úr kar já nak ere je ki
előtt lett nyil ván va ló vá?”

Jé zus be szé de – egy há zá ban, ta nít -
vá nyai aj ká ról – az óta is hang zik, és
az Úr kar já nak ere je „a ke reszt igé jé -
ből” (1Kor 1,18 szó sze rin ti je len té se)
az óta is föl is mer he tő. Ám Jé zus be -
szé dé nek az em be rek több sé ge még -
sem hisz, és a Gol go ta ke reszt jé re
néz ve in kább az Úr gyen ge sé gét lát -
ják, mint ere jét. Pe dig a meg fe szí tett
Krisz tus gyen ge sé ge Is ten ere jét rej ti
– ezt azon ban csak a hit sze me ké pes
meg lát ni. De ez csak ke ve sek nek
ada tik meg.

Já nos evan gé lis ta már a pro ló -
gus ban is er re utal: „(Az igaz vi lá gos -
ság) a vi lág ban volt, és a vi lág ál ta -
la lett, de a vi lág nem is mer te meg őt:
sa ját vi lá gá ba jött, és az övéi nem fo -
gad ták be őt. Akik pe dig be fo gad ták,
azo kat fel ha tal maz ta ar ra, hogy Is -
ten gyer me ke i vé le gye nek; mind azo -
kat, akik hisz nek az ő ne vé ben, akik
nem vér ből, sem a test, sem a férfi
aka ra tá ból, ha nem Is ten től szü let tek.”
(Jn 1,10–13 ) 

Já nos a vi lág ba jött vi lá gos ság, a
test té lett Ige, Jé zus ál ta lá nos el uta -
sí tott sá gá ról be szél, majd meg szo rí -
tás sal él: azért még is lesz nek, akik be -
fo gad ják! Ők Is ten gyer me kei, vagy
ahogy a mai evan gé li um ban ol vas suk:
ők a vi lá gos ság fi ai.

Já nos nem hisz a fej lő dés ben.
Nem mond ja, hogy most ugyan még
nagy a sö tét ség a vi lág ban, de ahogy
elő re ha la dunk az idő ben, egy re vi lá -
go sabb lesz. Egy re töb ben lesz nek,
akik a vi lá gos sá got, az örök Igét be -
fo gad ják. Já nos ar ról tud, hogy a vi -

lág Jé zus má so dik meg je le né sé ig a sö -
tét ség át ká nak van alá vet ve, de az zal
a meg szo rí tás sal, hogy még is lesz nek
min dig, akik a vi lá gos sá got, Is ten
örök Igé jét be fo gad ják. A leg sö té tebb
idők ben is je len van nak, je len lesz nek
a vi lág ban Is ten gyer me kei, a vi lá gos -
ság fi ai. Azok, akik lá tás hí ján hisz -
nek. Azok, akik nem csak tes ti sze -
mük kel né zik a Krisz tus ke reszt jét, de
a hi tük sze mé vel lát ják raj ta Is ten kar -
já nak ere jét, amint Jé zus ha lá la kor
ha lá los csa pást mér a vi lá got meg ron -
tó és sö tét ség be bo rí tó go nosz ra. 

Ők azok, akik szí vük ben min den
idő ben hit tel ének lik az Is ten ha tal mát
di cső í tő éne ket, ame lyet az ősi li tur -
gia a pap és a gyü le ke zet úr va cso ra -
vé telt meg elő ző min den na pi pár be -
szé dé ben így ön tött sza vak ba: „Hó do -
lat tal ün ne pel jük Krisz tus fel tá ma dá -
sát, mert íme, a ke reszt örö möt ho zott
a vi lág ba! Áld juk a föl tá ma dott Urat,
aki el tűr te ér tünk a ke resz tet, és ha -
lá lá val el ti por ta a ha lált.” „Ó, di cső sé -
ges és szent sé ges hús vé ti Bá rány,
Krisz tus! Ó, Böl cses ség, Is ten Igé je és
Ha ta lom! Em lé kez zél meg ró lunk,
ami kor el jössz a te or szá god ba.”

Mert a rej tőz kö dő vi lá gos ság lát -
ha tó fi a it az jel lem zi, hogy Is ten nek
azt a min dent át for má ló és új já te rem -
tő ere jét, ame lyet „a ke reszt igé jét”
hall va, a Krisz tus ke reszt jé re néz ve
hi tük kel fel is mer tek és meg ra gad tak,
az úr va cso rá ban va ló ré sze se dés ál -
tal be en ge dik az éle tük be, hogy az
egész éle tü ket ve zér lő, ér zé se i ket,
sza va i kat és cse le ke de te i ket irá nyí tó
erő vé le gyen, vé gül pe dig a szá muk -
ra is el ke rül he tet len ha lált el nyel ve
örök élet re tá massza fel őket. Hi szen
a ka rá csony kor test té lett Ige di cső -

sé ge ab ban nyil vá nul majd meg a leg -
ha tal ma sab ban, ami kor övé it – aki -
kért az éle tét ad ta – Is ten jobb já nak
az ő ha lá la ál tal mun kál ko dó ere je az
ő meg di cső ült tes té hez ha son ló test -
ben örök élet re tá maszt ja majd fel.

Most azon ban ez a di cső ség még
nem lát ha tó Is ten gyer me ke in, a vi lá -
gos ság fi a in. Mert ez a di cső ség nem
a vi lág el is me ré sé ből ered, és nem is
a vi lág íz lé se sze rint va ló di cső ség.
Ezért aki a mos ta ni, sö tét ség be bo rult
vi lág ban akar ja fel lel ni és meg is mer -
ni Is ten gyer me ke it, a vi lá gos ság fi a -
it, an nak nem a vi lág el is me ré sé ben
süt ké re zők (egy há zon be lü li vagy kí -
vü li) tár sa sá gát kell ke res nie. El len ben
azok kö zé kell men nie, „akik a vi lág
sze mé ben nem elő ke lők, sőt le né zet tek”
(1Kor 1,28), „akik a vi lág sze mé ben bo -
lon dok…, akik a vi lág sze mé ben erőt -
le nek” (1Kor 1,27). 

Kö zöt tük ta lál ha tók meg azok,
akik tud ják és ér tik, sőt hit ben ta pasz -
tal ják, hogy Is ten nek a Krisz tus ke -
reszt jén ki nyi lat koz ta tott böl cses -
sé ge nem bo lond ság, és a Krisz tus ha -
lá lá ban meg nyil vá nu ló ere je nem
gyen ge ség. Ők azok, akik szá má ra „a
ke reszt igé je” Is ten böl cses sé gét és ere -
jét hor doz za, ezért en ge dik, hogy ez
az ige vi lá gí tó fénnyé te gye az éle tü -
ket a sö tét ség vi lá gá ban.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, add, hogy meg -
lás suk a vi lág sze me elől a ke reszt gya -
lá za tá ban el rej tett di cső sé ge det, és a
ben ne va ló ré sze se dést min den kor
több re be csül jük, mint az em be rek től
nyer he tő di cső sé get. Ámen.

víz k e re sz t Ün ne pe U tán U tol s Ó va sár nap – jn 12,36–43

Arejtőzködővilágosságláthatófiai
a va sárnap ig éje

b Adventelsővasárnapjaóta lé-
nyegébenmindigugyanarróla
témáról beszéltünk rovatunk-
ban:hogyanfoglalkozzunkigé-
nyesenazegyházzenével,ésmi-
lyenmódonvigyükközelértéke-
inket közösségünk tagjaihoz.
Mai,hetedikcikkünkbenlezár-
jukeztaz–egyszerzőtőlszár-
mazó–belsősorozatot.

Ér de mes eze ket az írá so kat új ra,
össze füg gé sük ben is el ol vas ni: mint
ahogy a szi vár vány szí nei a fe hér ben
egye sül nek, a cik kek úgy pró bál ják
kör be jár ni ugyan azt a kö zép pon tot.
Egy há zunk mai hely ze té ben kü lö nö -
sen is fon tos, hogy a lát szó lag je len -
tő sebb vagy sür ge tőbb té mák mi att
ne szo rul jon hát tér be az is ten tisz te -
le ti ze ne, az ének lés ügye. Idő ről
idő re szük ség van ugyan is ar ra, hogy
kin cse in ket ész re ve gyük, és va ló -
ban meg be csül jük; hogy hely ze tün -
ket ér té kel jük, és elő re mu ta tó meg -
ol dá so kat ta lál junk.

Eh hez ter mé sze te sen el en ged he -
tet len a – re mél he tő leg egy re na -
gyobb szá mú – fel ké szült egy ház ze -
nész hoz zá ér tő te vé keny sé ge. De ki
kell mon da ni: iga zán csak ak kor mű -
köd het a do log, ha az egy ház ze ne té -
ma lesz az egy há zi köz élet ben. Ha el -
éri a több ség (és az egy há zért fe le lős,
dön tés ho zó sze mé lyek) in ger kü szö -
bét. Ha egy gyü le ke zet nek igé nye éb -
red ar ra, hogy kép zett kán tort al kal -
maz zon (tud juk per sze, hogy en nek
ma anya gi kor lá tai is van nak), és
ta lál is ilyet. Ha nem mind egy, mi lyen

ének és ho gyan szó lal meg egy is ten -
tisz te le ten. Ha az or szá gos ren dez vé -
nyek szer ve zői egy al ka lom ze nei
ré szét is tu da to san meg ter ve zik.

Sok fé le ta nu lá si le he tő ség kö zül
vá laszt hat ma az ér dek lő dő fi a tal
(vagy örök if jú), ha az egy ház ze ne és
a kán to ri szol gá lat ér dek li. A fó ti
Kán tor kép ző In té zet bent la ká sos
nyá ri tan fo lya ma i nak kö zös sé gi él mé -
nye, a szom ba ti ta ní tá si na po kon
mű kö dő té li tan fo lyam el mé lyült
szak mai mun ká ja után há rom fé le
szin ten vizs gáz hat. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem kán tor sza -
kán BA dip lo mát sze rez het. A Ze ne -
aka dé mia Egy ház ze ne Tan szé kén –
öku me ni kus kö zeg ben – a leg ma ga -
sabb vég zett sé gért ta nul hat, ké sőbb
akár dok to ri fo ko za tot is el ér het.

A már szol gá lat ban ál ló kán tor a
fó ti to vább kép ző tan fo lya mo kon és
or go na kur zu so kon sze mély re szó ló
se gít sé get kap hat, ha son ló hely zet ben
lé vő kol lé gák kal oszt hat ja meg ta -
pasz ta la ta it.

A kül föl di ösz tön dí jak (el ső sor ban
a her for di Egy ház ze nei Fő is ko lán) le -
he tő sé get ad nak ar ra, hogy a hall ga -
tó ala po sab ban meg is mer je a lu the -
rá nus egy ház ze nét, és be te kint sen
más kö zös sé gek éle té be.

Las san ala kul ki az az él te tő kö zeg,
amely ben ide á lis mó don össze kap cso -
lód nak a lánc sze mek: szín vo na las,
va ló ban hasz nál ha tó vég zett sé get adó
kép zé sek; te het sé ges, el hi va tott, jól
kép zett kán to rok, kar na gyok; igé -
nyes, nyi tott, a fel ada tok mennyi sé gé -
ben és anya gi erő for rá sok ban is al kal -
mas gyü le ke ze tek. Le het, hogy ezt a
fel so ro lást ma so kan olyan fa nyar

mo sollyal a szá ju kon ol vas sák, mint
Ézsa i ás pró fé tá val ten nék: „a far kas a
bá ránnyal la kik, a pár duc a gö dö lyé -
vel he ver” (Ézs 11,6). Va ló ban, most
nem sok min den tű nik meg va ló sít ha -
tó nak sem egyik ből, sem má sik ból. De
egy részt „Is ten nek sem mi sem le he tet -
len” (Lk 1,37), más részt itt ala pos
mun ká ra és ren dít he tet len re mény -
ség re van szük ség. 

A fo lya mat ele jén ugyan is hosszú
ide ig vaj mi ke vés ered mény lát szik:
az in téz mé nyek a kez de ti ne héz sé gek
és a nem min dig meg fe le lő elő kép -
zett sé gű hall ga tók mi att szen ved -
nek; az egy ház ze nét ta nu lók nem
tud hat ják, lesz-e hol el he lyez ked ni -
ük, meg tud nak-e majd él ni. Egy há -
zunk ban (még) nem ala kult ki olyan
rend szer, amely le he tő vé ten né, hogy
min den hely re jus son kán tor, így az
el lá tott ság igen csak egye net len: van
olyan kör nyék, ahol nem ta lál nak
egyet len al kal mas sze mélyt sem, de
lé te zik olyan kö zös ség is, ahol töb ben
vál lal koz nak a szol gá lat ra (és akár ve -
tél ke dés is tá mad kö zöt tük).

Tu da to sí ta ni kell: ha va la kit a kán -
tor ság mel lett hit ok ta tás sal vagy iro -
dai mun ká val is meg bíz nak, biz to sí -
ta ni tud ják az eg zisz ten ci á ját, és a kö -
zös ség is job ban jár a fő ál lá sú mun -
ka társ sal. (A jö vő hé ten azon ke ve -
sek egyi ké nek be szá mo ló ját ol vas hat -
ják majd, aki ilyen kö rül mé nyek kö -
zött dol go zik.) A kán tor el lá tott ság ja -
ví tá sa és a gyü le ke ze tek igé nyé nek
fel éb resz té se te hát egy ide jű, egy -
mást ki egé szí tő fo lya mat (il let ve an -
nak kel le ne len nie).

Az ide á lis az vol na, ha a lel kész és
a kán tor azo nos szin tű vég zett ség gel

és szak tu dás sal ren del kez ne, így
egyen ran gú part ne rek, mun ka tár -
sak le het né nek. Ez Ma gyar or szá gon
il lú zió. Az vi szont ta lán nem az,
hogy a kán to rok fel nő nek a fel ada tuk -
hoz, a lel ké szek pe dig rá éb red nek,
hogy az is ten tisz te let mél tó meg -
for má lá sa csak együtt mű kö dés sel
le het sé ges.

A köz gon dol ko dás, ér ték rend ala -
kí tá sá nak fon tos ele me, hogy új ra
meg új ra meg ér tes sük a gyü le ke ze ti
ta gok kal és ve ze tők kel: az egy ház ze -
ne, a gyü le ke ze ti ének nem ön cé lú
dísz, ha nem – Lu ther ér ték vá lasz tá -
sa nyo mán – az is ten tisz te let, a li tur -
gia szer ves, el ma rad ha tat lan ré sze.
Mű ve lé sé nek leg fon to sabb sze mé lyi,
anya gi és tár gyi fel té te lei: a meg fe le -
lő tu dá sú, sze mé lyi sé gé ben is al kal -
mas kán tor em be ri és pénz be li meg -
be csü lé se; az or go na vagy har mó ni -
um kar ban tar tá sa; a szük sé ges kot -
ták, se géd esz kö zök be szer zé se.

Kí vá nom, hogy nap ról nap ra
mind annyi an kö ze lebb jus sunk e cél
el éré sé hez!

A víz ke resz ti idő szak utol só he té -
nek éne ke mai té mánk le zá rá sá ra is
ki tű nő en al kal mas.

„Te légy, Uram, őr ző je a nyáj nak,
/ Egy há zad nak, / Mely Krisz tust
vall ja Úr nak. / Mert bű ne in kért / On -
tott meg vál tó vért / Mind annyi un -
kért. // Itt e föl dön ma gasz tal jon té -
ged, / Míg csak él het, / Nagy buz gón
a te né ped. / Míg szem től szem ben
/ Ének lünk a menny ben / Mind nagy
öröm ben.” (EÉ 338,5–6)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Azegyházzenehelyzete
In téz mé nyek, ér ték rend, mi nő ség

[Lel kész:] Min den ha tó Is ten, sze re -
tő mennyei Atyánk! Kö szön jük, hogy
Fi ad ban ki je len tet ted éle tünk örök
igaz sá ga ként az irán tunk va ló sze re -
te te det. Kö szön jük ne ked, hogy az ő
ne vé ben bi za lom mal for dul ha tunk
hoz zád imád sá gunk ban.

[Lek tor:] Kö nyör günk, Atyánk,
ezért a vi lá gért, amely nek éle tét oly
szö ve vé nye sen fon ja át az em be ri
ön zés és fe le lőt len ség. Te lá tod,
mennyi re igaz ság ta la nul gaz dál ko -
dunk azok kal a kin csek kel, ame lye -
ket kö zös fe le lős ség vál la lá sunk ra
bíz tál. Te lá tod egye sek mér he tet len
gaz dag sá gát, de hoz zád ki ált az
éhen halt, meg fa gyott, az esz te len
há bo rúk ban meg gyil kolt em be rek
vé re is. Tisz tább, igaz sá go sabb, bé -
ké sebb vi lá got sze ret nénk ma gunk
kö rül szű kebb és tá gabb kör nye ze -
tünk ben egy aránt. Áldd meg azok
mun ká ját és éle tét, akik dön té si
hely zet ben a tisz ta sá got, az igaz sá -
gos sá got akar ják szol gál ni. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za -
dért, amely re rá bíz tad tör vé nyed és
evan gé li u mod hir de té sét. Kö nyör -
günk azért, hogy örök igéd ért he tő -
en és hi te le sen szó lal jon meg min de -
nütt a vi lág ban. Kö nyör günk azo kért
a ke resz té nye kért, akik nek éle tét
és sza bad sá gát ma ve szé ly fenyegeti
hi tük mi att, és kö nyör günk azo -
kért is, akik a kö rü löt tük lé vő sza -
bad ság ban ta lán már nem is ér zik,
hogy el hí va tá suk ke gye lem és az el -
hí vó fe lé va ló fe le lős ség. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,
aki ket mi ri asz tot tunk el a ve led va -
ló kö zös ség től; azo kért, akik nek
szen ve dé sén mi nem eny hí tet tünk,
bár te het tük vol na; azo kért, aki ket mi
nem hall gat tunk meg; azo kért, aki -
ket mi nem lá to gat tunk meg; azo kért,
akik iránt mi vol tunk kö zö nyö sek.
Csak ab ban bíz ha tunk, hogy te ta lálsz
utat min den ki hez még ak kor is, ami -
kor ép pen kö ve te id áll ják el az utat.
Ne künk pe dig se gíts, hogy hi bá ink -
ból, bű ne ik ből fel is mer jük azt, mit
kell más kép pen el vé gez nünk, és adj
erőt a meg úju lás ra. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke -
ze tün kért. Ha meg fá rad tunk meg -
szo kott gyü le ke ze ti éle tünk ben, adj
lel ke se dést és bá tor sá got, hogy új
uta kon is mer jünk el in dul ni. Ha ag -
gasz ta nak gyü le ke ze tünk, épü le te ink
gond jai, aján dé kozz meg ta lá lé kony -
ság gal és kö zös sé gün kért ér zett fe -
le lős sze re tet tel. Ha em be rek kö zötti
konflik tu sok ter he lik kö zös sé gün ket,
se gítsd meg ta lál ni a meg bo csá tás út -
ját. Urunk, ké rünk, se gíts, hogy
tisz ta, bol dog, be léd ka pasz ko dó
hit ben erős kö zös ség gé le gyünk. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö -
szön jük, hogy éle tünk min den pil la -
na tá ban a te ke gyel med be rej tet ten
élünk. Kö szön jük ne ked, hogy ke -
gyel med és sze re te ted igaz sá ga egy -
kor le győz min den igaz ság ta lan sá got,
ön zést, kö zönyt és bűnt, és tel jes ség -
re jut ta tod or szá go dat mind örök ké
a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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A mai na pon el in dul az öku me ni kus
ima nyol cad. Már nem hat az új don -
ság ere jé vel. Már nem ak ko ra szen -
zá ció. Már ke vés sé éri el „a mé dia in -
ger kü szö bét” is. Már nincs az a sod -
ró ér dek lő dés, mint ami kor el kez dő -
dött, ami kor szin te a temp lo mi csil -
lá ro kon is lóg tak az em be rek. Per sze
van nak so kan, akik öröm mel vár ják.
Van nak, akik al ka lom ról al ka lom ra fi -
gye lik, kí sé rik, vé gig jár ják.

Na gyon mé lyen be lém ivó dott egy
ta lál ko zás em lé ke. A tor da si pa ró kia
aj ta ján ko pog ta tott egy ad dig is me ret -
len fér fi. Tör del te a ke zét, fél ve hoz ta
szó ba, hogy mi ért jött. A szom széd te -
le pü lés, Mar ton vá sár plé bá no sa, Gyu -
la atya volt. Egy öku me ni kus al ka lom -
ra kí vánt meg hív ni. El mond ta, hogy
fél ve in dult hoz zánk, mert nem sok -
kal előt te egy má sik he lyen me re ven
és bán tó an el uta sí tot ták. Be hív tam, és
egy jót be szél get tünk. Ak kor még
nem gon dol tuk, hogy ez egy szol gá la ti
he lye ken is át íve lő, mély ba rát ság és lel -
ké sze ken túl mu ta tó, fe le ke zet kö zi
együtt mű kö dés kez de te lesz.

Ab ban az év ben két kö zös al kal -
mat tar tot tunk. Egyet a mar ton vá sá -
ri ró mai ka to li kus, egyet pe dig a
tor da si evan gé li kus temp lom ban.
So ha nem fe lej tem el azo kat az is ten -
tisz te le te ket. Több mint két száz éves
temp lo mok ban elő ször szólt test -
vér ként pro tes táns lel kész ka to li kus
és ka to li kus pap evan gé li kus temp -
lom ban. Hi deg volt, de a le ve gő
szin te iz zott. A szo kat lan ság, a kí ván -
csi ság, az öröm, a fur csál lás és a há -
la sa já tos ke ve ré ke volt. Meg érin tett
ben nün ket, hogy tör té nel mi ese -
mény ré sze sei va gyunk.

És ál dott foly ta tá sa is lett.
Mar ton vá sá ron élő evan gé li ku sa -

ink nak az ek kor for má ló dó test vé ri
vi szony nyo mán – ró mai ka to li kus
püs pö ki en ge déllyel – a ka to li kus
temp lom ban tart hat tuk az is ten tisz -
te le te ket. Az al kal mak után pe dig,
ami kor a kul csot vissza vit tem, rend -
sze re sen órá kig be szél get tünk Gyu -
la atyá val. Jó vissza em lé kez ni rá!

Az öku me ni kus kap cso la tok nak
szám ta lan ál dá sát él het tem, él het tük
át szer te az or szág ban és az egy ház -
ban. Év ről év re egy re ke vés bé fe szé -
lye zett ben nün ket a test vér egy há zak
temp lo ma, li tur gi á ja. Sok fel eme lő is -
ten tisz te le ten ve het tünk részt, kö zö -
sen imád koz hat tunk kö zös Urunk -
hoz, ta nul hat tuk egy más lá tás mód -
ját, teo ló gi á ját, li tur gi á ját, és test vé -
ri kap cso la tok épül tek kö zöt tünk.

Ka pos vá ron pél dá ul test vér egy -
há zi össze fo gás sal he lyi ének fü ze tet
ad tunk ki. Nem csak a ke vés va ló -
ban kö zös ének ke rült be le, ha nem
olyan éne kek is, ame lye ket a kü lön -
bö ző kö zös sé gek kin cse i ből vá lo gat -
tunk, ame lye ket egy más nak szí ve -
sen meg ta ní ta nánk, hogy köz -
kinccsé vál ja nak. 

Az ele jén még több nyi re úgy
volt, hogy a ka to li kus temp lo mok -
ban in kább ka to li kus, a pro tes táns
temp lo mok ban in kább pro tes táns
éne kek ke rül tek elő. Idő vel azon ban
ez meg for dult. Be le jöt tek a kán to -
rok is, és meg is ta nul tuk egy más -
tól az éne ke ket. A ven dég lá tó kö zös -
sé gek a sze re te tü ket is ki tud ták fe -
jez ni az zal, hogy nem a há zi gaz da
kö zös ség éne ke it tűz ték ki, ha nem
a ven dé gek irán ti sze re tet ből a ven -

dég test vé rek éne ke it. Ez to vább
erő sí tet te az ott hon ér ze tün ket egy -
más temp lo má ban.

1999-ben, a ka to li kus és evan gé li -
kus egy há zak ál tal alá írt augs bur gi
Kö zös nyi lat ko zat szig ná lá sá nak nap -
ján, a re for má ció ün ne pén Ka pos vá -
ron a ró mai ka to li kus egy ház zal
együtt em lé kez tünk.

Két év vel ké sőbb a bu da pes ti taizéi
ta lál ko zó ra Ba lás Bé la ka pos vá ri
me gyés püs pök sze mé lye sen hí vott
meg, és biz to sí tott egy he lyet a ko -
csi já ban. Együtt utaz tunk, és köz ben
na gyon jót be szél get tünk. A ba ráti
vi szony ban odá ig ju tot tunk, hogy
ami kor egy bar csi te le ví zió ad venti
be szél ge tés re hív ta meg a me gyés
püs pök urat, ő kér te a té vé sek től,
hogy a be szél ge tés re hív ják meg az
evan gé li kus es pe rest is, hi szen a ka -
rá csony kö zös ke resz tyén ün nep.
Ak kor is együtt utaz tunk a sí kos so -
mo gyi uta kon.

Fon tos ho za dé ka az öku me ni kus
kö ze le dés nek, hogy még a so mo gyi
szór vány vi dé ken is si ke rült rend -
sze res sé ten ni az öku me ni kus teo ló -
gi ai kon fe ren ci á kat. Csur gón és kör -
nyé kén ró mai ka to li kus, re for má tus
és evan gé li kus lel ké szek év ről év re
együtt gon dol kod hat tunk hi tünk
fon tos kér dé se i ről. Leg utóbb 2012
ok tó be ré ben a há rom fe le ke zet il le -
té kes püs pö ké nek és evan gé li kus
egy há zunk misszi ói lel ké szé nek rész -
vé te lé vel.

Or szá go san két ség kí vül az egyik
nagy ered mény, hogy a há rom tör té -
nel mi egy ház ve ze tői kö zös es ke té -
si ren det tud tak össze ál lí ta ni. A ve -
gyes há zas sá gok kal kap cso lat ban

van nak még ren de zen dő kér dé sek, de
az épü lő kap cso la tok nyo mán érez -
he tő en ke ve sebb a fe szült ség ezen a
te rü le ten.

Ne kem sze mé lye sen a leg meg ha -
tóbb friss él mé nyem, hogy a test vé -
ri kö ze le dés ben olyan szint re si ke rült
el jut ni, ame lyet so ha ál mom ban sem
gon dol tam vol na. A múlt év no -
vem be ré ben egy ka pos vá ri ka to li kus
temp lom (Szent Im re) száz éves ju bi -
le u mi ün ne pé re sze mé lyem ben egy
evan gé li kus püs pö köt hív tak meg
ige hir de tő nek. Két egy mást kö ve tő
es tén be szél het tem a Jé zus Krisz tus -
ban ka pott öröm ről és kö zös re -
mény sé günk ről!

Tu dom, hogy van nak olyan test vé -
rek is, akik nek fé lel mei és fenn tar tá -
sai van nak az öku me né vel kap cso lat -
ban. Ők az zal ér vel nek, hogy a kö ze -
le dés fel la zít ja a fe le ke ze ti iden ti tást.
Van nak, aki egye ne sen at tól fél nek,
hogy a fe le ke ze ti ha tá rok át já rá sá val
a mi kis evan gé li kus egy há zun kat be -
ke be le zik a na gyobb test vé rek. 

Ne kem más a ta pasz ta la tom. A
test vé rek kel ta lál koz va a sa ját iden -
ti tá sunk ban is erő söd he tünk, mi -
köz ben a test vér egy há zak gon dol ko -
dás mód ját is meg is mer het jük. Ez
sok kal mé lyebb gon dol ko dás hoz ve -
zet het el. Mi az öku me né ben evan -
gé li kus ként ve szünk részt, és nem jel -
leg te len, szín te len, szag ta lan cso -
port ként. Ab ban a ki tün te tés ben le -
het ré szünk, hogy azt a szem lé le tet
és lá tás mó dot kép vi sel het jük, ame -
lyet Is ten Lu ther és kö ve tői nyo mán
aján dé ko zott az egy ház nak. Az öku -
me né csa lád já nak szük sé ge van er re
a meg ha tá ro zó szín re! Sok eset ben a

híd sze re pét tölt het jük be, akik az
egy mást ne he zeb ben ér tők kö zött
köz ve tí tünk vagy akár tol má cso -
lunk. Köz ben per sze ta nu lunk egy -
más tól is, és egy más hi te ál tal is
épü lünk.

Van nak, akik a kö ze le dés las sú sá -
gát ki fo gá sol ják. Az ige, a szó szék és
az imád ság kö zös sé ge mel lett fáj dal -
ma san él jük meg, hogy a tel jes kör -
ben még nem kö zös az asz tal. Saj nos
ezen a fon tos te rü le ten még nem lát -
szik, hogy hol és mi kor ér het nek
össze az utak.

Amit azon ban már itt és most új -
ra meg él he tünk, az nem ke vés, az a
sze re tet kö zös sé ge. Ad jon az Úr va -
ló sá gos ta lál ko zá so kat az öku me ni -
kus ima hé ten egy más sal és ve le.
Szó lít son meg ben nün ket! Se gít sen
idén is Jé zus Krisz tus ban egy más sze -
re tet ben va ló el fo ga dá sá ra!

g Sze me rei Já nos

Nyolcnaposünnepkezdődik é gtájolÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és
Kol lé gi um ve gyes ka ra volt
az egyik fel lé pő a Ma gyar or -
szá gi Né me tek Or szá gos Ön -
kor mány za tá nak szer ve zé sé -
ben zaj lott gá lán.

A Bu da pest Kong resszu si
Köz pont ban ren de zett, ja nu ár
12-i gá la mű sor ke re té ben a
ma gyar or szá gi né me tek leg -

ma ga sabb ki tün te té sét ad ták át
azok nak, akik ki emel ke dő en
so kat tet tek a ha zai né met
nem ze ti sé gért, il let ve azok nak
a kö zép is ko lás di á kok nak, akik
a nem ze ti sé gi te rü le ten ki vá ló
tel je sít ményt nyúj tot tak.

Az idén ti zen he te dik al ka -
lom mal meg ren de zett ün nep -
ség véd nö ke dr. Mic ha el Zim -
mer mann, az Oszt rák Köz -

tár sa ság ma gyar or szá gi nagy -
kö ve te volt, ün ne pi be szé det
Erich Pia lek, az oszt rák nagy -
kö vet ség ta ná cso sa és kon -
zul ja mon dott.

A mű sor ke re té ben azok az
együt te sek lép tek fel, ame lyek
a kul tu rá lis fesz ti vá lo kon el is -
me rést sze rez tek. A bony há di
gim na zis ták ve gyes ka ra ta -
valy áp ri lis ban nyer te meg a né -

met nem ze ti sé gi ének ka rok és
ze ne ka rok Vá ros lő dön meg -
ren de zett or szá gos mi nő sí tő
ver se nyét. A ki tün te té ses arany
mi nő sí té sen, il let ve a gá lán va -
ló fel lé pés le he tő sé gén túl el -
nyer ték a ka te gó ria fesz ti vál dí -
ját és az öt ven ezer fo rin tos
kü lön dí jat is. 

A har minc két lány ból és
tíz fi ú ból ál ló kó rus Cle mens

non Pa pa művét – Ein Kind -
le in ist uns he ut ge born – és
Franz Schöggl szerzeményét –
Die la u nige For el le – énekelte.

A ta va lyi év kü lö nö sen si ke -
res volt a kó rus éle té ben, hi -
szen a kö zép is ko lá sok egyik
leg ran go sabb ver se nyén, a
Keszt he lyen meg ren de zett új -
ko ri He li koni ün nep sé ge ken is
arany mi nő sí tést sze rez tek.

Ezen kí vül rend sze re sen részt
vesz nek az evan gé li kus is ko lák
or szá gos kó rus ta lál ko zó in,
Nyír egy há zán és Sop ron ban is
si ker rel sze re pel tek. 

A kó rus kar na gya Stargl Szil -
via ma te ma ti ka–ének sza kos
ta nár, aki ti zen há rom éve szer -
ve zi és ve ze ti az is ko lai ének kart.

g Lencz né Vr bovsz ki
Judit igaz ga tó he lyet tes

Bonyhádikórus
anemzetiségigálán

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um ban ja nu ár 12-
én, szom ba ton zaj lott az a ter -
mé szet tu do má nyi csa pat ver -
seny, ame lyet a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház A ter mé -
szet tu do má nyos ok ta tás mód -
szer ta ná nak és esz köz rend sze ré -
nek meg újí tá sa a köz ok ta tás ban
cí mű, TÁM OP-3.1.3.10/1-2010-
0003 szá mú pá lyá za tá nak ke re -
té ben szer vez tek a gim ná zi um
ter mé szet tu do má nyi tár gya kat
ok ta tó ta ná rai.

A ver seny re há rom fős csa pa -
tok ne ve zé sét vár ták. A 7–8. év -
fo lya mos je lent ke zők elő ször
no vem ber ben mér het ték össze
tu dá su kat két for du ló ban. A
má so dik for du ló ból a dön tő be
ju tott di á kok bio ló gi á ból, ké mi -

á ból, fi zi ká ból és föld rajz ból
ad hat tak szá mot tu dá suk ról. A
ver seny írás be li (el mé le ti) és
gya kor la ti rész ből állt. Ez utób -
bi so rán kí sér le te ket is vé gez tek
a részt ve vők (képünkön).

Tan tár gyan ként az el ső há -
rom he lye zett ér té kes aján dé ko -

kat ve he tett át, de senki sem
ment ha za üres kéz zel. A di á kok
jó han gu lat ban és egész sé ges
ver seny szel lem ben mé ret ték
meg ma gu kat, és áll tak helyt a
nem könnyű ve tél ke dőn.

g Ti sza Dó ra 
11. osz tá lyos ta nu ló

Természettudományicsapatverseny

Ja nu ár be kö szön té vel csak nem
az összes egy ház me gyé ben
meg tar tot ták már idei el ső ülé -
sü ket a lel ké szi mun ka kö zös sé -
gek (LMK). A ha vi rend sze res -
sé gű ta lál ko zó kon a lel ké szi
kar tag ja i nak le he tő sé gük nyí -
lik meg be szél ni az előt tük ál ló
fel ada to kat, meg hall gat ni az
egy ház me gye gyü le ke ze te i nek
éle té ről szó ló hí re ket, il let ve kö -
zö sen fel ké szül ni a kö vet ke ző
va sár na pi ige hir de tés re.

Az or szá gos lel ké szi mun ka -
kö zös ség (OLMK) tag ja i ra há -
rul az a fel adat, hogy – több -
nyi re év vé gén – össze ül je -
nek, és a hoz zá juk ér ke zett
té ma ja vas la tok ról dönt se nek,
il let ve azok alap ján össze ál lít -
sák az LMK-k kö te le ző és sza -
ba don vá laszt ha tó té ma kö reit
a kö vet ke ző fél vagy egy év re. 

Az idei esz ten dő egyik leg -
ak tu á li sabb té má ja a hit tan ok -
ta tás fel me nő rend sze rű, kö te -
le ző be ve ze té se az ál la mi, il let -
ve ön kor mány za ti fenn tar tá sú

is ko lák ban. Épp ezért a ja nu -
á ri lel kész ta lál ko zók leg több -
jén ez a kér dés is na pi rend re
ke rült.

g Hu lej Eni kő fel vé te le

Újév-indítóLMK-k

Kon dor Pé ter ke let-bé ké si es pe res, OLMK-el nök és Kis Já nos helyi
lel kész a Bács-Kis kun Egy ház me gye lelkészi mun ka kö zös sé gének
ja nu ár 9-ei úr va cso rai is ten tisz te le tén, Kecs ke mé ten
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Solt vad ker ten az át la gos nál ta lán na -
gyobb ha gyo má nya van a fe le ke ze tek
kö zöt ti együtt mű kö dés nek. Bár igaz,
ami igaz: a 18. szá za di el len sé ges ke -
dé sek em lé ke még elő-elő ke rül a
disz nó vá gá sok és csa lá di be szél ge té -
sek so rán. Mert hogy a ka to li ku sok an -
no több ször is le rom bol ták a pro tes -
táns temp lo mot és az is ko lát. Per sze
a ka lo csai ér sek pa ran csá ra, de azért
a he lyi ek is ott vol tak… 

Az tán bé ké sebb év ti ze dek jöt tek: a
19. szá zad ban „már csak” meg ver ték
a má sik fe le ke zet tag ja it, ha át té vedt
a ka to li kus ne gyed be, és vi szont.
Mert hogy „min den ki ud va rol jon a sa -
ját faj tá já nak”! És mi vel a ka to li ku sok
ma gya rok vol tak, a pro tes tán sok meg
svá bok és tó tok, az el ma gya ro so dá -
sig még a nyel vi kü lönb sé gek is nagy
sze re pet ját szot tak. 

1900 kör nyé ké re még is csak eny -
hült a hely zet, a ka to li kus–pro tes táns
vi szony ban is jobb nak lát ták be tar -
ta ni a bé kés egy más mel lett élés
sza bá lya it; a re for má tus és az evan -
gé li kus gyü le ke zet kö zött a kez de tek -
től fog va test vé ri volt a kap cso lat. Kö -
zö sen tar tot ták és tart ják fenn te me -
tő jü ket, va la mint el hív ták egy mást az
ün nep sé ge ik re.

Az tán jött a „nagy há bo rú”, ami kor
együtt szen ve dett a nép. Nap mint
nap ér kez tek a be hí vók – az tán a jó,
a rossz és a még rosszabb hí rek. Aki
pe dig az ak ko ri köz ség és a kör nye -
ző ki sebb fal vak be vo nult ja i nak sor -
sát nap ló sze rű en ve zet te, az Kruttsch -
nitt An tal evan gé li kus lel kész volt. A
kéz zel írott könyv ben fe le ke ze ti ho -
va tar to zás ra va ló te kin tet nél kül
min den be vo nult ról ott áll nak a fon -
to sabb dá tu mok: be vo nu lás, szol -
gá la ti hely, se be sü lés, ki tün te tés, ha -
za jö ve tel és az eset le ges ha lál. Kü lön
össze gyűj töt te a lel kész a front ról ne -
ki kül dött tá bo ri le ve le ző la po kat,
me lyek mind a mai na pig meg van nak
a gyü le ke zet le vél tá rá ban.

A há bo rút kö ve tő en olyan ne héz
idők kö vet kez tek, ami kor szük sé -
ges volt a kö zös ki ál lás. Er re a jegy -
ző könyv ta nú sá ga sze rint a leg el ső

nagy pél da az 1919-es Ta nács köz tár -
sa ság ál do za ta i ról va ló meg em lé ke -
zés volt. Az tör tént ugyan is, hogy
1919. jú ni us 22–23-án Kis kun ha las -
ról át jött a Bács kai Vö rös Ez red egy
osz ta ga „a ku lák Solt vad kert re el len -
for ra dal má ro kat lik vi dál ni”. Az az:
né hány tiszt vi se lőt és a ko ráb bi bí rót
le lőt ték. Ki len cen hal tak meg ek -
kor, leg több jük evan gé li kus.

A köz sé gi kép vi se lő-tes tü let em -
lék ülé sé re és a te me tő ben tar tott
öku me ni kus gyász is ten tisz te let re a
kom mu nis ta ha ta lom le ve ré se utá ni
he tek ben, 1919. au gusz tus 31-én ke -
rült sor. A gyász ün ne pen a há rom
nagy fe le ke zet pap jai mel lett a már
év ti ze dek óta mű kö dő bap tis ta gyü -
le ke zet ének ka ra is köz re mű kö dött. 

Er re az össze fo gás ra más ok ból is
szük ség volt: egy re la bi li sabb lett
ugyan is a köz biz ton ság. A meg szál -
ló ro mán csa pa tok mel lett fe hér ter -
ro ris ta ma gyar kü lö nít mé nye sek
„nyo moz tak a kom mu nis ták után”. Ez
bru tá lis kín zá so kat és vé res ki vég zé -
se ket je len tett, s eb ből a köz ség la kos -
sá ga min den kép pen sze re tett vol na
ki ma rad ni. Ezért a kü lön bö ző fe le ke -
ze tek tag jai együt te sen áll tak ki a
kom mu nis ta ha ta lom el len. (Ami kor
az már ép pen meg szűnt.)

Újabb pél da volt a nem ze ti össze -
tar to zás ki nyil vá ní tá sá ra a je les ’48-
as tá bor nok, Bem Jó zsef ham va i nak
ha za szál lí tá sa. Ez 1929 jú ni u sá nak
vé gén tör tént, ami kor a Tö rök or -
szág ból Len gyel or szág fe lé ha la dó
vo nat Solt vad kert vas út ál lo má sán is
át ha ladt. 

Az evan gé li kus hir de tő könyv sze -
rint er re így ké szült a la kos ság: „Ma -
gyar or szág és né pe Bem irán ti há lá -
ját és kö szö ne tét most kí ván ja le ró -
ni. A ham va it szál lí tó vo nat e hé ten
szer dán pont ¾ 3 óra kor ér ke zik a mi
vas úti ál lo má sunk ra, és 3 perczig
áll, hogy Bem apó ham va it meg áld -
has suk, és ko por só já ra egy ko szo rút
te hes sünk. A vas út ra va ló ki vo nu lás
rend je a kö vet ke ző: a re for má tus
atya fi ak és az is ko lá sok ½ 2 óra kor in -
dul nak, akik hez mi, evan gé li ku sok a

temp lo munk előtt csat la ko zunk is ko -
lá sa ink kal. A köz ség há za előtt a köz -
sé gi elöl já ró ság, le ven ték, tűz ol tók,
pol gá ri kör, gaz da kör, a ka tho li kus
temp lom előtt pe dig a ka tho li kus hí -
vek is ko lá sa ik kal és az ipa ros kör csat -
la ko zik. Úgy vo nu lunk ki az ál lo más -
ra, majd el he lyez ke dünk, és vár juk a
vo na tot. En nek be ér ke zé se kor tisz -
tes sé get te szünk.”

A szo ci a lis ta Ma gyar or szá gon a
hat va nas évek re kon szo li dá ló dott
annyi ra a rend szer, hogy az egy há -
zak – ha mi ni má lis ke re tek kö zött is,
de – új ra szer vez het ték kö zös sé gi
éle tü ket. Er re ki vá ló le he tő ség volt az
egye te mes ima hét, mely re Solt vad -
ker ten na gyon nagy igény mu tat ko -
zott. Aho gyan Ká posz ta La jos nyu gal -
ma zott evan gé li kus lel kész me sé li, a
meg sza bott egy hét Vad ker ten há rom
hét re bő vült: min den fe le ke zet temp -
lo má ban meg tar tot ták. 

A pa pok egy más sal test vé ri ba rát -
ság ban él tek, és sok szor ta lál koz tak
az ima hé ten kí vül is. Az ak ko ri ve zér -
té mák kö zött olyan idé ze te ket ta lá -
lunk, mint „Is ten mun ka tár sai va -
gyunk”, „A re mény ség nem csal meg
töb bé”, „Ta nú im lesz tek”… Egy al ka -
lom mal olyan nagy volt a tö meg,
hogy a bap tis ta ima ház ban nem volt
elég ülő hely: úgy kel lett át hor da ni
szé ke ket a Han gu lat presszó ból…

Az idei ima hét me ne tét és ige sza -
ka sza it az in di ai ke resz té nyek ál lí tot -
ták össze. Tud juk, hogy In di á ban
ők ki sebb sé gi egy há zat al kot nak,
emel lett egy sú lyos, szá munk ra is me -
ret len tár sa dal mi prob lé má val kell
szem be néz ni ük: a szü le té si ala pon
mű kö dő kaszt rend szer rel. A da li -
tok kaszt ja, ahon nan a leg több ke -
resz tény ke rült ki, a leg tisz tá ta la nabb -
nak szá mít az ot ta ni tár sa da lom -
ban.

Az idei ima hét alap mo tí vu ma az
úton já rás: „Be szél ge tés az úton”,
„Úton a sza bad ság fe lé”, „Úton a szo -
li da ri tás ban”… Bíz zunk ben ne, hogy
idén is so kan meg le lik az utat a
temp lom fe lé ezen a hé ten.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Ökumenéhelyben
Tal ló zás a solt vad ker ti rég - és kö zel múlt em lé ke i között

Az evan gé li kus fel nőtt kép zés ről, a je -
len le gi for má já ban, kö rül be lül egy
esz ten de je be szél he tünk. A kez de tek
va la mi vel ré gebb re nyúl nak vissza, ta -
lán 2011 őszé re. Prog ra mok ter mé -
sze te sen már ko ráb ban is vol tak, de
ezek egy más tól füg get le nül lé tez -
tek. An nak az igé nye, hogy eze ken fe -
lül más al kal mak is le gye nek, hív ta
élet re ezt a for mát. 

Az el ső lé pé sek meg té te lé ben nagy
sze re pet vál lalt Bu da An na má ria
és Var ga Már ta, egy há zunk or szá gos
iro dá ja dia kó ni ai, il let ve ok ta tá si
osz tá lyá nak ve ze tő je. Az ő se gít sé -
gük kel ju tot tunk el ar ra a szint re,
hogy el mond hat juk: a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház akk re di tált
fel nőtt kép zé si in téz mény ként is mű -
kö dik. 

Az akk re di tá ci ós fel té te lek nek
nem volt könnyű meg fe lel ni, de ki -
sebb buk dá cso lás sal vé gül is si ke rült.
Fel nőtt kép zé si nyil ván tar tá si szá -
munk: 00180-2011, akk re di tá ci ós
lajst rom szá munk: AL-2785. Ez azt je -
len ti, hogy olyan kép zé se ket is tart -
ha tunk, ame lyek ál la mi lag el is mert
vég zett sé get ad nak, a mun ka erő pi a -
con is el is mer tek és hasz nálha tók. 

E nem kis mun ka mel lett az el múlt
év ben ti zen nyolc kü lön bö ző prog -

ram – tan fo lyam, kon fe ren cia, ren -
dez vény – meg va ló sí tá sá ban mű köd -
tünk köz re. Eze ken az al kal ma kon
kö zel négy szá zan vet tek részt.

A „ho gyan to vább” meg ha tá ro zá -
sá ra ad nagy le he tő sé get a feb ru ár 
6-i ren dez vény, me lyet Együtt gon dol -
ko dás az evan gé li kus fel nőtt kép zés ről
cím mel tar tunk az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men. Er re az al ka -
lom ra mind azo kat vár juk, akik akár
csak ér dek lőd nek a té ma iránt, és ter -
mé sze te sen azo kat is, akik részt kí -
ván nak ven ni eb ben a mun ká ban. 

A kép zé se ket há rom cso port ba
so rol juk: hit épí tő, kom pe ten cia épí -
tő és kö zös ség épí tő. Mind há rom
cso port tal, de más-más mó don sze -
ret nénk meg szó lí ta ni a dia kó ni á -
ban, il let ve az ok ta tás-ne ve lés ben
dol go zó kat és ter mé sze te sen a gyü -
le ke ze te ket. A kép zé sek, tan fo lya mok
nem nél kü löz he tik a spi ri tu á lis hát -
te ret, az evan gé li kus szel le mi sé get.
Pél da ként em lít he tem a Ke resz tény
ház ban dol go zom cí mű dia kó ni ai
alap kép zést. 

Fel nőtt kép zé sünk to váb bi cél ja i nak
meg va ló sí tá sá ban min den ki nek a
se gít sé gé re szá mí tok.

g Bak Pé ter 
fel nőtt kép zé si ügy in té ző

Evangélikus
felnőttképzés

együtt gondolkodás az egy há zi fel nőtt kép zés ről 
Az egy ház fel nőtt kép zé sé nek jö vő jé ről lesz be szél ge tés, együtt gon dol -
ko dás feb ru ár 6-án 10 és 15 óra kö zött az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men. Meg nyit ja Bo ro sán Be á ta, az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u -
má nak osz tály ve ze tő je.

té mák
Az egy ház szá má ra fon tos kép zé sek té mái és for mái • Az el ér ni kí vánt
cél cso por tok, el éré si le he tő sé gek • Akk re di tált és nem akk re di tált, va -
la mint sa ját és kül sős prog ra mok • Le het sé ges kép zők és elő adók

Az al ka lom ra sze re tet tel vár juk mind azo kat, akik az evan gé li kus fel nőtt -
kép zés mun ká já ban részt kí ván nak ven ni, azt tá mo gat ni szán dé koz nak,
vagy ér dek lőd nek irán ta.

prog ram
10.00: Áhí tat • 10.15: Kö szön tő (stra té gia és élet fogy tig tartó ta nu lás) • 10.30:
Be ve ze tő gon do la tok a fel nőtt kép zés ről • 10.45: Az evan gé li kus fel nőtt kép -
zés hely ze té nek be mu ta tá sa • 11.00: Szü net • 11.20: Kis cso por tos mun ka
(3 cso port) • 13.00: Bü fé ebéd • 13.30: Kis cso por tok be szá mo ló ja • 14.15: Kér -
dé sek, vissza csa to lás • 14.45: Zár szó • 14.50: Úti ál dás

Rész vé te li szán dé kát, kér jük, je lez ze ja nu ár 26-ig a fel nott kep zes@lu the -
ran.hu cí men. Ren dez vé nyünk nyil vá nos, min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk.

Erős vár a mi Is te nünk!
Var ga Már ta fel nőtt kép zé si ve ze tő
Bak Pé ter fel nőtt kép zé si ügy in té ző

Bu da An na má ria dia kó ni ai osz tály ve ze tő

A sár szent lő rin ci evan gé li kus gyü le -
ke ze tet 1981 óta fű zi test vér kap cso lat
a finn or szá gi Tam pe re vá ro sá nak Ka -
le va gyü le ke ze té hez. Az együtt mű kö -
dés Paa vo Vil ja nen, a Ka le va el ső
lel ké sze és Csep re gi Bé la volt sár szent -
lő rin ci lel kész egy más iránti sze re te -
té nek, hit test vé ri össze tar to zá sá nak
gyü möl cse. A nagy vá ro si, most ti zen -
ki lenc ezer lel ket szám lá ló, il let ve a ki -
csiny, lé lek szá má ban meg fo gyat ko zott
ma gyar fa lu si kö zös ség így ta lált egy -
más ra, és tart ja a kap cso la tot, sok
öröm mel, él ménnyel gaz da gít va egy -
más éle tét és ter ve ket sző ve a jö vő re.
(Az ál dá sok kal te li, év ti ze de ket át íve -
lő kap cso lat ról finn–ma gyar nyel vű
köny vet is meg je len tet tünk.)

A Ka le va ja nu ár 5–6-án ün ne pel -
te szü le té sé nek hat va na dik év for -
du ló ját. 1953. ja nu ár 1-jén ala kult
meg a negy ven ezer lel ket szám lá ló

tam pe rei dóm temp lo mi gyü le ke zet -
ből, má sik négy gyü le ke zet tel egye -
tem ben. (A ta go ló dás ra a rend kí vül
nagy lé lek szám mi att volt szük ség.) 

A ju bi le u mi al ka lom ra meg hí vást
kap tak a sár szent lő rin ci ek és a Var -
pa isjär vi ben mű kö dő finn test vér gyü -
le ke zet tag jai egy aránt. Ja nu ár 6-án,
va sár nap es te mind az öt gyü le ke zet
kö zös sé ge együtt em lé ke zett és ün -
ne pelt az Alek s an ter-temp lom ban. 

Sár szent lő rinc ről öt ve ze tő sé gi
tag uta zott Tam pe ré be. Jó volt meg -
ér kez ni a finn tél be: min de nütt hó,
jég, de res fák, egy szó val sze met gyö -
nyör köd te tő lát vány fo ga dott ben -
nün ket. Szí vet me len ge tő volt ta -
pasz tal ni test vé re ink ba rát sá gos sá gát,
min den kép ze le tün ket meg ha la dó
ven dég sze re te tét. Él mény volt íz lel -
get ni a kü lön fé le ta vi és ten ge ri ha la -
kat, rá ko kat. So se fog juk el fe lej te ni azt

a pil la na tot, ami kor a for ró sza u na
után meg már tóz tunk a je ges tó ban. 

Szel le münk is fel fris sült, ahogy a
mú ze um lá to ga tá son is mer ked het -

tünk vá ro suk és né pük tör té nel mé vel.
De ez csak kö rí té se volt az ün nep nek,
an nak az öröm nek, hogy részt ve he -
tünk test vér kö zös sé günk ün ne pén. 

Úgy érez tük, hogy hoz zá juk ké pest
a mi két száz ki lenc ven éves gyü le ke -
ze tünk már egy idős fa, amelynek ágai
oly kor kor had nak, de öröm mel
vesszük ész re új haj tá sa it is. Az ő gyü -
le ke ze tük pe dig if jú, mint egy fi a tal fa:
erő től duz za dó, bő ven ter mi jó gyü -
möl cse it. A he lyi ek meg is is mer tet -
tek min ket kü lön fé le ér de kes, a kor kí -
vá nal ma i hoz iga zo dó mun ka ága ik kal. 

Há lá sak va gyunk az Úr is ten nek
ezért a test vér- gyü le ke ze ti kap cso la -
tért, há lá sak va gyunk a Ka le va gyü -
le ke zet tag ja i nak hoz zánk va ló hű sé -
gü kért, irán tunk va ló sze re te tü kért. 

g Karl Já nos né 
Csep re gi Er zsé bet lel kész

(Sár szent lő rinc)

Jegestó,forrószeretet–tampereitestvér-gyülekezetitalálkozó
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evan gé li kus gim ná zi u mok nép mű vé sze ti ta lál ko zó ja
Im már ne gyed szer ren dez zük meg a ma gyar or szá gi evan gé li kus gim ná zi u mok nép mű vé sze ti ta lál ko zó ját (MEGiNT)
feb ru ár 8–9-én a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi umban (1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.).

A gim ná zi u mok szo ká sos be mu tat ko zá sa mel lett idén ven dé günk lesz a Kos suth-dí jas nép rajz ku ta tó, Kal -
lós Zol tán, a vá lasz úti szór vány kol lé gi um ala pí tó ja. Is ko lánk volt ta nu ló ja, az Er kel-dí jas nép tánc ku ta tó, Mar -
tin György em lé ké re a ne gye dik MEGiNT al kal má ból em lék szob rot ava tunk, Er dé lyi Ti bor fa fa ra gó mű vész mun -
ká ját. Rész le tes prog ram a www.megint.org hon la pon ta lál ha tó. Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lő dőt. 

A prog ra mok ra a be lé pés díj ta lan, ado má nyo kat el fo ga dunk.

HIRDETÉS
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Mi a bűn?
Min den cse le ke det, amely re bel ső ér -
zé sünk nek egy hang ja azt mond ja:

– Ne tedd!

* * *

Az a bel ső hang, amely az em bert a jó -
ra in ti, a lé lek hang ja. Az a hang,
amely a rossz ra szó lít ja, a test hang ja.

A lé lek hang ja pe dig az Is ten
hang ja.

* * *

Min den adós ság rab lánc a nya ka don
– a nya ka don, a lá ba don. Ha nem
szo rít is, nyom.

Csak egy adós ság az, amely nem
köt, ha nem ha kö tött vol tál is, meg -
sza ba dít, amely nem nyom, ha nem
föl emel – ha a go nosz nak go nosz tet -
tét ha gyod meg fi ze tet len.

* * *

Ér de kes: mennyi re áhít ják az em be -
rek a ran got, cí met, rend je let, osz tá -
lyok ban va ló fel ső grá dust, de ami
mind ezek nél fel jebb va ló: a lel ki tö -
ké le tes sé get ta lán bolt ban se, ga ra son
se ven nék meg.

* * *

Ha a tö ké le te se dés út ját lép csős nek
kép zel jük el, az egyik lép cső re (az al -
só lép cső nél már fel jebb) ez van ír va:

– Nem mon dok rosszat sen ki ről.
A kö vet ke ző re:
– Nem is gon do lok.

* * *

Nagy szen ve dést át élt em ber új szí -
vet kap az Is ten től. 

* * *

Ate is ta köny vek…
El ir tóz tat nak, mint azok a láb tör lők,
ame lye ken ez a mon dás ol vas ha tó:

Is ten ho zott!
S a ven dég az Is ten szent ne vé be

tör li a sá ros lá ba it. 

* * *

El len sé ge min den ki nek akad. Ez ter -
mé sze ti tör vény. Az em ber aka ra tát
az el len ál lás, a küz de lem acé loz za.

Mind azon ál tal va la hány szor fúj
va la ki re ánk, ves sünk szá mot ma -
gunk kal, hogy va la mely cse le ke de -
tünk-e az oka.

Ha rosszat tet tünk, en gesz tel jük
meg.

Ha nem le het, te gyünk irán ta
annyi jót, amennyi tő lünk te lik.

Van nak azon ban olyan el len sé -
ge ink is, akik nem a mi vét sé günk ből
el len sé ge ink. Ezek el len se te gyünk
rosszat. Csak paj zsot emel jünk, de ne
nyi laz zunk vissza. Az ilyen el len sé -
gek ál la ti em be rek. Hi deg nyu ga lom -
mal tart suk szem mel őket.

Ne kem a gyö nyö rű sé ge im kö zé
tar to zik az, hogy mi kor le het, az ilyen
el len sé gem nek jót te szek – a há ta mö -
gött. Ő ne tud ja meg, mert ez meg hu -
nyász ko dás len ne. A tö ké let len em ber
in kább ma rad jon el len sé gem, mint -
sem hogy ba rá tom má vál jék.

* * * 

Mi nek bi zony gat já tok, hogy Jé zus ki
volt, mi volt? Vi lá gos ság ról is mer jük
meg a na pot.

* * *

A temp lom kö ze pén az örök mécs ég.
Na pos idő ben el hal vá nyul, szin te
el tű nik a mé cses láng ja. De mi kor el -
bo rul az ég, mi kor sö tét ség száll a
temp lom ba, a láng elő vi lá gol.

Az em ber szí vé ben is van szent
örök mécs: a hit.

* * *

Bal ga tag em ber az, aki azt akar ja,
hogy min den nap de rült, na pos le -
gyen az idő.

* * *

A bol dog ta lan ság fe lé azok ha lad nak
leg bi zo nyo sabb úton, akik a bol dog -
sá got haj hásszák.

* * *

A lel ki erő gyak o lat két súly zó ja:
1. Min den nap va la mit meg ten ni, ami
a lel ki jó ra irá nyul. Rá eről tet ni az aka -
ra to mat olyas mi re, amit nem szok -
tam. Pél dá ul tü re lem, ami kor nem
va gyok tü rel mes. Nyu godt ság, ami -
kor nem va gyok nyu godt. Nyá jas
arc, ami kor ha rag szom. Ha rag el nyo -
má sa (mert a ha rag kín zó és ár tal mas
kép zet raj zo kat idéz elő) stb.

2. Min den nap va la mit meg nem
ten ni, amit a test kí ván. Pél dá ul föl -
kel ni ko ráb ban, mint a test óhaj ta ná.
Meg ta gad ni egy jó fa la tot csu pán
azért, hogy érez tes sük a test tel, hogy
nem ő pa ran csol ne künk, stb. 

* * *

Cím ké pet fes tet nél a bol tod ra?
Eredj dél ben a fes tő is ko la elé, ahol a
rajz ta ná rok és fes tő nö ven dé kek ta -
nul nak.

Szó lítsd meg, ame lyik a leg ko -
pot tabb, leg so vá nyabb.

Szebb ké pet kapsz, és ha aka rod, ol -
csób bat is, mint a cím kép gyá ros nál. És
egy em ber nél Is ten kül dött je vol tál. 

* * *

Az em ber sze re tet el ve nem azt je len -
ti, hogy min den em bert lóg ni en ged -
jünk a nya kun kon, csak azt, hogy a
szen ve dőt test vé rünk nek érez zük, és
hogy mi kor az em be ri ség ről, a nem -
zet ről vagy több em ber ér de ke i ről van
szó, szí ve sen csat la koz zunk a tő lünk
tel he tő erő vel a mun ká juk hoz.

De kö ze leb bi érint ke zés be csak
azok kal bo csát koz zunk, akik nek lel -
ki fej lett sé ge nem ala cso nyabb, mint
a mi enk. Ezt kü lön ben egy bel ső ér -
zés foly tán is meg tesszük.

* * *

Az em ber cél ja a tö ké le tes ség.
Esz kö ze rá a lel ki tisz ta ság.
A tisz ta lel kű, tö ké le tes em ber meg is -
me ri, hogy az élet alap ja a sze re tet.

Ezen a föl dön, a min den fé le tö ké -
le tes ség vi lá gá ban a sze re tet is tö ké -
let len. De fel le het ta lál ni még is a sze -
re tet leg tisz tább su ga ra it a csa lá di
sze re tet ben és a ránk su gár zó há lá ban,
amely jó  cse le ke de te ink ből szár ma zik.

A fel sőbb ren dű vi lá gok ban bi zo nyo -
san tisz tább és me le gebb a sze re tet, és
na gyobb kö rei van nak, mint a föl dön. 

For rás: Ég re né ző lé lek – Gár do nyi
Gé za fü ves köny ve 2. La zi Könyv ki adó,
Sze ged, 2004.

Életrefelkészítőtanácsok

J ANuár  2 2 .  –  A MAgyAr KuLTÚrA NAp JA

A tö re de zett kéz irat lap ta nú sá ga
sze rint Köl csey Fe renc 1823. ja nu ár 22-
én fe jez te be Szat már cse kén a Him -
nuszt. Hosszú na pok, vir rasz tó éj sza -
kák után pon tot tett a vers vé gé re, le -
tet te a tol lat egy pil la nat ra. Ta lán jó
vö rös bort ön tött met szett po ha rá ba,
és ki né zett a té li ud var ra.

Bi zo nyá ra érez te, hogy ér de mes
volt a küsz kö dés és az ál do zat: fon -
tos mű vet te rem tett. Ta lán ar ra gon -
dolt, már hol nap föl ke re ke dik, meg -
mu tat ja a le tisz tá zott pél dányt, föl -
ol vas sa leg jobb ba rá ta i nak. Ta lán az
is föl vil lant ben ne, hogy egy szer egy
zsú folt te rem ben el sza val ja egy szí -
nész a ma gyar nép zi va ta ros szá za -
da i nak meg idé zé sét.

Né zem az idő fa kí tot ta kéz írást.
Szé pen for mált, kal li gra fi kus be tűk a
nyolc so ros vers sza kok ban. Itt-ott ap -
ró dí szí té sek kel, ré gi es nyelv tan sze -
rint. Az „a’ kit” kü lönír va; az f és d be -
tű úgy, ahogy Ba bits ka nya rí tot ta. 

Az idő ör vé nyes, ka var gó pil la na -
ta i ban oly kor part ra ve tő dik egy-
egy so kak nak fon tos mű, mint a
Him nusz. Ész re vét le nül a nem zet
imád sá ga lett!

„Ami kor más né pek him nu szát
hall gat juk vagy ol vas suk – ír ja je les
iro da lom tör té né szünk, Kiss Gy. Csa -
ba –, ön kén te le nül eszünk be jut a mi -
énk. Hoz zá mér jük, ve le ha son lít juk
össze. Szem üve günk ma gyar, ott van
mö göt te múl tunk nak em lé ke ze te,
nyel vünk, szel le mi örök sé günk. Akar -
va, nem akar va ha mar a kö zös sé gi ön -
meg ha tá ro zás kér dé sé hez ju tunk.
Vég té re is: mi a nem zet, le het-e még
nem zet ről be szél ni a 21. szá zad ban?”

Foly tat va a kér dé se ket: egye te -
mes-e az em be ri kul tú ra? A kö zös -

ség csu pán vir tu á lis? Da rab ja i ra le het
szét szed ni? Nem. Hi szen nem ze -
tünk nem a sem mi ből szü le tett, ott
van mö göt te az et ni kai-nyel vi kö zös -
ség ha gyo má nya. Ott van nak sa já tos
jel ké pe ink. Föl csen dül nek a nem zeti
him nu szok, és pár be szé det kez de mé -
nyez nek. 

„Nincs még egy or szág, amely nek
him nu sza bűn tu dat tal küsz köd ne,
amely olyan ko mor s már-már re -
mény te len han got üt ne meg, mint a
mi enk” – ír ta Cso ó ri Sán dor. Imád -
ság és er kölcs, amit éne ke lünk, örök
tör té nel mi ön vizs gá lat tö ré keny re -
mény be ágyaz va. Egy ame ri kai, fran -
cia, an gol vagy orosz nem em líti
meg ma ra dá sát. A nagy ság ról és erő -
ről be szél nek. 

A len gyel him nusz így kez dő dik:
„Nincs még vesz ve Len gyel or szág…”
A cseh him nusz (Nagy Lász ló for dí -
tá sá ban): „Ó szép ha zám, te jó ha zám!
/ Völ gyek mé lyén vi zek zúg nak…”
Hor vát or szág (nyolc vers szak ban):
„Szü lő föl dünk, szép vi dé künk, / Drá -
ga ott hon, hő si rög, te, / Ősi di cső
örök sé günk, / Szent ma radj már
mind örök re…” Át a ha tá ron: „Ma ce -
dó nia fö lött kel a nap ma, / Meg vir -
rad a sza bad ság nap ja…” Egy kö ze li
nem zet: „Mon te neg ró, ki es föl dünk,
tor nyos bér cek ál ma vagy… / él jen
Mik lós fe je del münk, vi gyáz za Égi
Úr!…” Ro má nia (nyers for dí tás ban):
„Éb redj, ro mán, ha lá los ál mod ból, /
Aho vá bar bár zsar no kok ta szí tot -
tak…” Szer bia: „Igaz Is ten, ki meg men -
ted / Pusz tu lás tól ön ma gunk, / Hall -
gasd meg most sza vun kat, / Te légy
ez után gyá mo lunk…”

Foly tat hat nám to vább. Ele mez het -
ném, hogy a szö ve gek – tel jes sé gük -
ben – sok he lyen össze cseng nek. De
in kább be fe je zem, idéz ve új ból a jó -
szom szé di vi szo nyért so kat fá ra do zó
Kiss Gy. pro fesszort: „A 19. szá zad vé -
gé től egy re in kább ki kris tá lyo so dik a
nem zet leg fon to sabb ele me, a mo dern
ál lam egyik alap ve tő jel ké pe, a nem -
ze ti him nusz, mely nek sze re pe együtt
for má ló dott a nem zet ál la mok kal.”

Ren dez vé nye ken, sport ta lál ko -
zó kon, ün ne pi al kal ma kon nyi tott
szív vel hall ga tom más nem ze tek
him nu szát. És ének lem a ma gyart,
el-el csuk ló han gon, a vé gén min dig
meg könnyez ve a vég te len nek tű nő
per ce ket.

g Feny ve si Fé lix La jos

Édeshazám,holvagy?
Gon do la tok a ma gyar kul tú ra nap ján

b IdénemlékezünkGárdonyiGéza (1863–1922)születésénekszázötve-
nedikévfordulójára.Égrenézőlélek(Intelmekfiaimhoz) címűfüvesköny-
vénekelőszavábanígyír:„Ezeketajegyzeteketnektekírogattam.(…)
Azéngyermekségemcsak11éveskorigvoltvigyázatalatt,azontúlmin-
digmegkellettelőbbégetnemazujjamat,haokulásravoltszükségem.
Afelnőttemberissokszorálltétován,tanácstalanulazéletegyeskér-
déseielőtt,hátmégazifjú?Haahalálelragadközületek,ezekbenajegy-
zetekbenmegtaláljátokazénintő,őrködő,javatokragondolólelkemet.”
Amagyarkultúranapjaapropójánálljonittnéhányrészletakötetből.
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– „Amit egy köz gaz dász-ze nész
pap gye rek meg te het, azt Bö ször mé nyi
Ger gely va ló ban Ma gyar Örök ség re
mél tó mó don tet te és te szi. S hogy most
őt e meg tisz te lő cím mel ju tal maz zuk,
az zal töb bet fe je zünk ki, mint nagy -
sze rű fá ra do zá sa mél tány lá sát. Azt
mond juk el, hogy Bö ször mé nyi Ger -
gely meg ta ní tott min ket új ra sze ret ni
a zsol tá ra in kat, s meg ta ní tott ar ra is,
hogy a leg szebb do log a di cső ség
éne ke it együtt zen ge ni ” – e sza vak dr.
Bo gár di Sza bó Ist ván du na mel lé ki
re for má tus püs pök lau dá ci ó já ból
szár maz nak, ame lyet a díj át adó ün -
nep sé gen mon dott el. Ho gyan in -
dul tak a má ra már ha gyo mánnyá
vált ren dez vé nyek?

– 2000-ben Bu da pes ten volt a
ma gyar re for má tu sok vi lág ta lál ko zó -
ja. Ez ad ta az öt le tet, hogy egy olyan
ze nei CD-t ad jak ki, amely pro fesszi -
o ná lis mó don örö kí ti meg a re for má -
tus éne kes könyv éne ke it. Je nő bá tyám
az zal a – má ig ál dott – öt let tel állt elő,
hogy egy ün ne pi kon cert ke re té ben
ve gyük föl a ze nei anya got. Így ke rült
sor elő ször 2002-ben a Re for má tus
éne kek hang ver seny re, ak kor még a
Ze ne aka dé mia nagy ter mé ben. Az óta
is min den év ben meg ren dez zük az al -
kal mat, amely má ra a Kár pát-me den -
cei re for má tu sok leg na gyobb ze nei
ün ne pé vé vált. 

– Ezt a le mez el adá si ada tok is bi -
zo nyít ják.

– Öröm és büsz ke ség tölt el, ha ar -
ra gon do lok, hogy a Re for má tus éne -
kek I. és II. cí mű al bum pla ti na le mez,
a III., IV. és V. al bum pe dig arany le -
mez lett! A re for má tus éne kek a
ma gyar ze nei örök ség ré szét ké pe zik,
ezért is érez zük misszi ó nak a kon cer -
ten tör té nő elő adá su kat és CD-n, il -
let ve DVD-n va ló meg örö kí té sü ket. 

– Mit le het tud ni az elő adók ról?
– Az el ső kon cer tek nél öt-hat kó -

rus – mint egy két száz éne kes – fel -
lé pé sé ben és egy or go nis ta já té ká ban
gon dol koz tunk; per sze mind ez ezer -
fős kö zön ség előtt, il let ve né ha ve lük
együtt. Az el ső ilyen hang ver seny
igen lé lek eme lő volt, az elő adók, il -
let ve a kö zön ség egy nagy gyü le ke -
ze tet al ko tott. A majd nem két órás
kon cert a kö zön ség és az éne ke sek
öröm ki tö ré sé vel ért vé get. Sí rig tar -
tó, fe lejt he tet len ze nei él mény ben
volt ré szünk.

Má ra már há rom száz het ven főt
szám lál a le mez fel vé te len részt ve vő
Kár pát-me den cei egye sí tett re for -
má tus kó rus, amely ti zen öt meg hí -
vott ének kar tag ja i ból áll össze. Fel -

vi dék ről, Kár pát al já ról, Vaj da ság ból
és Er dély ből ugyan úgy ér kez nek ta -
gok, mint a ha zai egy ház ke rü le tek -
ből. Szá mom ra alap ve tő fon tos sá gú
a Kár pát-me den cei ma gyar ság egy
nem zet hez tar to zá sa. 

A ki tű nő kar na gyo kat, szó lis tá kat,
ka ma ra kó rust, vi lág hí rű or go nis tá kat
fel vo nul ta tó al kal mak olyan köz ked -
velt té vál tak, hogy az egy ház hoz kö -
tő dő ér dek lő dő kön kí vül egy re több
„vi lá gi” ze ne ked ve lő és kül föl di ven -
dég is lá to gat ja a 2007 óta a Mű vé -
sze tek Pa lo tá já ban meg ren de zett
kon cer te ket.

– A ma gas szín vo nal mel lett mi le -
het még a si ker tit ka?

– Ki hoz tuk az éne ke ket a temp -
lom ból, s olyan dra ma tur gi át ad -
tunk a mű sor nak, mely tel je sen új
szín ben mu tat ja őket. A kö zön ség
négy-öt al ka lom mal együtt éne kel a
kó rus sal, ami kor a kar nagy a hall ga -
tó ság fe lé for dul va ve zé nyel.

– 2004-ben szer vez ték meg elő ször
a re for má tus ze nei fesz ti vált, amely
a fő vá ros IX. ke rü le té ben, a Ba káts té -
ren és kör nyé kén hat hely szí nen – az
As si si Szent Fe renc-plé bá nia temp -
lom ban, a Ló nyay Ut cai Re for má tus
Gim ná zi um ban, a Kál vin té ri re -
for má tus temp lom ban, a Rá day ut -
cá ban és a Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye tem dísz ter mé ben – vár ja a
kö zön sé get, több nyi re má jus ban.

– A Re for má tus éne kek hang ver se -
nye i nek nagy si ke re erőt adott ah hoz,
hogy el in dít suk a re for má tus ze nei
fesz ti vált. A ren dez vény ke re tei kö zött
nem csak a re for má tus kul tu rá lis ér -
té ke ket tud juk be mu tat ni, de le he tő -
sé günk nyí lik meg is mer tet ni az ér dek -
lő dők kel a re for má tus egy ház szer te -
ága zó mű kö dé sét is a sze re tet szol gá -
lat tól egé szen akár a hit val lá so kig. 

A fesz ti vál meg szer ve zé sé hez szin -
te azon nal er köl csi és anya gi tá mo -
ga tást kap tunk a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház tól és a fe renc vá ro -
si ön kor mány zat tól. A leg több erőt
az ad ta és ad ja ma is a szer ve zés hez,
hogy si ke rült a re for má tus kö zös sé -
ge ket moz gó sí ta ni. Szá mos in téz -
mény, így pél dá ul a zsi nat, a Ge ne -
rá lis Kon vent, a gyü le ke ze tek, az
ok ta tá si in téz mé nyek, a misszi ók, a
Re for má tus Pe da gó gi ai In té zet, a
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem,
vi lá gi ol dal ról pe dig a fe renc vá ro si
ön kor mány zat sok mun ka tár sa se gí ti
mun kán kat.

– Mit kí nál nak a fesz ti vál prog -
ram jai a kö zön ség nek? 

– Az zal, hogy ki hoz tuk az ut cá ra

és ott – mond juk így – „sát ras vá sár”
for má já ban mu tat juk be re for má tus
ha gyo má nya in kat, nép raj zun kat, új -
sá ga in kat, iro dal mun kat, kép ző mű -
vé sze tün ket, kó ru sa in kat és hang sze -
res együt te se in ket, egy csa pás ra meg -
vál to zott az egy sze ri ün ne pi hang ver -
seny jel le ge. Itt a re for má tus kó ru sok
éne ke mellett jól meg fér a réz fú vó sok
ze né je és a nép ze ne, sőt a vi lág ze ne
is. Min den, ami kul tu rá lis éle tünk ben
ér ték, és va la mi kép pen – akár la zán
– kap csol ha tó kö zös sé günk höz, he -
lyet kap hat fesz ti vá lun kon.

A re for má tus ze nei fesz ti vál szer -
ve ző i ként meg ha tá ro zó nak tart juk a
ha tá ron tú li ma gyar ság ak tív rész vé -
te lét az ese mé nyen. Má ra fon tos sá vált
az is, hogy a ren dez vény az öku me né
je gyé ben zaj lik. A dél utá ni és esti
kon cer tek, a zsol tár ének lés sel egy be -
kö tött fák lyásme net olyan lel ki és
ze nei él ményt ad, amely so kunk szá -
má ra új ra és új ra fe lejt he tet len öröm
és tá masz min den na pi éle tünk ben.

– In du lá sa kor, 1993-ban a Pe ri fe -
ric Re cords a mi nő sé gi mu zsi ka mel -
lett kö te lez te el ma gát. A cég nap ja -
in kig kö zel két száz öt ven cí met je len -
te tett meg, te hát meg ke rül he tet len sze -
rep lő je a ha zai ze nei pi ac nak. A ki -
adó val együtt mű kö dő elő adók kö zött
meg ta lál ha tók több mű faj – a szín -
vo na las szim fo ni kus rock, a jazz-fu -
si on, a folk-world és a ré gi ze ne – ha -
zai ki vá ló sá gai. Mind ezek mel lett
pe dig ki emelt sze re pet töl te nek be a
Pe ri fe ric ki ad vá nyai kö zött – már
több mint tíz éve – az em lí tett Re for -
má tus éne kek hang ver se nye k ről ké -
szült CD-k és DVD-k. Mi ként ta lál -
ko zott Igaz ga tó úr a val lás sal, és ho -
gyan kap cso ló dott hoz zá a mun ká ja? 

– Őse im há rom száz éven ke resz -
tül re for má tus lel ké szek vol tak.
Ahogy apám mond ta: „Áro ni lel -
kész csa lád va gyunk…” Apai ágon a
leg több fel me nőm s anyai ágon is jó
né hány a lel ki pász to ri pá lyát vá lasz -
tot ta hi va tá sa ként. Eb ben a hit ben,
eb ben a ne ve lés ben, eb ben a kö zeg -
ben volt sze ren csém él ni és ta nul ni is.

Ami kor azon ban húsz év vel ez előtt
el kezd tem a le mez ki adást, nem az a
szem pont ve ze tett, hogy ki nek mi lyen
a hi te, vagy ki me lyik fe le ke zet hez tar -
to zik, ha nem az volt a fon tos, hogy ki -
vá ló mu zsi kus le gyen az il le tő. Az in -
du lás kor nem ke vés bé lé nye ges volt az
is, hogy a pe ri fé ri á ra ta szí tott, ér té kes
ze nék kel kezd jünk el fog lal koz ni.
Rög zít sük őket, hogy ezek az ér té kek
meg ma rad ja nak az utó kor nak. Pél da -
ként em lít het ném az Af ter Crying, a
Townsc ream, a Kor mo rán, Se bes tyén
Már ta, a Dű vő, a Ka ri kás vagy épp a
So la ris együt tes ki ad vá nya it.

Meg győ ző dé sem sze rint egy ze nei
ki adó nak ta ní ta nia, for mál nia is kell
a kul tu rá lis gon dol ko dást a ki adott le -
me zek ál tal. Le het per sze cél csu pán
a pro fit, le het egy ki adó cél ja az is,
hogy mi nél több pénzt ke res sen – de
akik klasszi kus ze nét, nép ze nét,
szim fo ni kus roc kot, vi lág ze nét vagy
egy há zi ze nét ját sza nak, azok nem er -
re tö rek sze nek el ső sor ban. A mi ki -
adónk fel ada ta az, hogy fel is mer je az
ér té ke ket, az ér té kes ze né sze ket és ze -
né ket, s mi nél szé le sebb kö zön ség hez
se gít sen el jut tat ni őket. 

g He tessy Csa ba

Akiénekel,kétszeresenimádkozik
In ter jú Bö ször mé nyi Ger gellyel, a Pe ri fe ric Re cords igaz ga tó já val

X. re for má tus ze nei fesz ti vál
(Bu da pest IX., Ba káts tér – Rá -
day ut ca): má jus 24–26. 

XII. Re for má tus éne kek hang -
ver seny (Mű vé sze tek Pa lo tá ja):
jú li us 6.

b „Kihoztukazénekeketatemplomból”–mondjaBöszörményiGergely,
aReformátusénekek hangversenysorozatésareformátuszeneifesz-
tiváléletrehívójaésszervezője,akiértékőrzőmunkásságáérttavaly
december22-énaMagyarTudományosAkadémiadísztermébenMa-
gyarÖrökségDíjatvehetettát.AhúszéveműködőPerifericRecords
lemezkiadóigazgatójánakahangversenysorozat2002óta,afesztivál
pedig2004ótaszívügye.

Ta valy no vem ber ben ke rült az üz le tek -
be a Re for má tus éne kek XI. hang ver -
seny CD-fel vé te le a Pe ri fe ric Re cords
ki adó gon do zá sá ban. A kon cert nek jú -
ni us 30-án a bu da pes ti Mű vé sze tek Pa -
lo tá já nak Bar tók Bé la Nem ze ti Hang -
ver seny ter me adott he lyet. 

A Re for má tus éne kek hang ver se -
nyek és az ugyan csak több éves múlt -
ra vissza te kin tő re for má tus ze nei
fesz ti vál fő szer ve ző je, Bö ször mé nyi
Ger gely is mét szép szá mú meg hí vot -
tat kért fel a kon cer ten va ló köz re mű -
kö dés re. A há rom száz het ven fős

Kár pát-me den cei egye sí tett re for -
má tus kó rus össze for rott, zen gő
hang gal ad ta elő a zsol tá ro kat, -fel -
dol go zá so kat. 

Még fel so rol ni sem egy sze rű a
köz re mű kö dő ket. Fel lé pett töb bek
kö zött a Deb re ce ni Re for má tus Kol -
lé gi um kán tu sa, a lé vai re for má tus
gyü le ke zet kó ru sa (Fel vi dék), a Mil -
le Do mi kó rus (Prá ga), az ung vá ri re -
for má tus ének kar (Kár pát al ja), a
kéz di vá sár he lyi Co rul Re for mat Há -
la adás re for má tus da lár da, a To -
ron tál vá sár he lyi Re for má tus Egy -
ház köz ség kó ru sa (Vaj da ság), a kas -
sai ma gyar re for má tus gyü le ke zet
Lau da te Do mi nus kó ru sa (Fel vi dék).
A kó ru sok kar na gyai – töb bek kö zött
– Arany Já nos, Ber ke si Sán dor, Cse -

ri Zsó fia, Har tyá nyi Ju dit, Ecse di
Pé ter és Ba lázs Ist ván.

A le me zen fel hang zik J. S. Bach Von
Him mel hoch, da komm ich her (BWV
700) ko rál elő já té ka is. Ifj. Szo tyo ri
Nagy Gá bor or go na mű vész szí nes
já ték kal, gaz dag hang szí nek kel ad ta
meg a kó rus hang sze res kí sé re tét,
zen get te a zsol tá ro kat. Ko loss Ist ván,
Hi das Fri gyes, Ma ros Ru dolf zsol -
tár fel dol go zá sa i nak meg szó la lá sa a
mennyei di csé re tet zen gi, össze fog va
az ün ne péllyé for rott is ten tisz te let re
za rán dok ló re for má tu so kat.

Szól nunk kell a le me zen is tö -
ké le te sen hall ha tó, eu ró pai hí rű,
ki vá ló akusz ti ká ról, amely a Bar -
tók Bé la Nem ze ti Hang ver seny -
te rem sa ját ja. Eb ben a te rem ben
ze ne hall ga tás köz ben kü lön le -
ges, komp lex akusz ti kai él ményt
él het át a kö zön ség. Inst ru men -
tá lis és vo ká lis mű vek egy aránt
pom pá san töl tik ki a te ret. Még -
is ki hí vás egy ek ko ra, több száz
fős kó rus elő adá sa, de bi zony ta -
lan ság nak nyo ma sincs. Sem ze -
nei, sem lel ki té ren: ér ző dik az
elő adók és a kö zön ség, a gyü le ke -

zet ál tal su gár zott erős hit. 
Élő, át él he tő mó don köz ve tí ti azt

a kó rus, ami re nap ja ink ban oly -
annyi ra szük sé ge van min den ki nek:
össze tar to zás ra, ta ní tás ra, a zsol tá -
rok üze ne té re. S az Úr di csé re tét hir -
det ni ha tá rok nél kül, anya nyel vün -
kön. Ezért is küz dött több száz éve
Lu ther Már ton, Szen czi Mol nár Al -
bert, a zsol tár szö ve gek ma gyar ra
for dí tó ja, s a ze ne esz kö ze i vel ezt tet -
te hi va tá sa ként Jo hann Se bas ti an
Bach egész éle té ben. 

A Re for má tus éne kek XI. CD nem -
csak a ze ne, ha nem a hí vő lé lek le nyo -
ma tá nak le me ze is egy ben, im már a
ti zen egye dik al ka lom mal hang zó
for má ban is.

g – He tessy –

Százakajkánzengő
zsoltárok

Újabb Re for má tus éne kek CD

No ha egy ház kam pány film je, és nem
rek lám ügy nök ség ké szí tet te, még is
el ső lett a ma gyar or szá gi rek lá mok
ver se nyé ben A fiú cí mű film. 

A Kre a tív cí mű ha zai PR- és rek -
lám szak lap meg le pő mó don a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház ka -
rá cso nyi kam pány film jét be vá lo gat -
ta az el múlt év ti zen há rom leg jobb
rek lám film je kö zé.

A Kre a tív gár dá ja köz tu dot tan igen
kri ti kus, az idei vá lo ga tást így jel le mez -
ték: „Nem vol tunk el ké nyez tet ve bom -
ba jó rek lá mok kal idén sem, per sze volt
ré szünk vál lal ha tó, sőt szem nek kel le -

mes szpo tok ban is. Nem volt szem -
pont ugyan ak kor az, hogy mennyi be
ke rült, mennyi re csi li vi li vagy ép pen
össze bo ru lós – a ta va lyi lis tá hoz ha -
son ló an itt is azo kat pró bál tuk meg ki -
vá lo gat ni, ame lyek leg alább egy pi cit
ki tűn tek a döm ping ből.”

Az el ső he lye zést kö zön ség sza -
va zás sal dön töt ték el, és a ma gyar
rek lám né zők – le kö röz ve az Ikea
vagy a Ma gyar Te le kom rek lám ja it –
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
ka rá cso nyi tár sa dal mi üze ne tét tar -
tot ták a leg jobb nak.

d For rás: re for matus.hu

Areformátuskampányfilmlett
alegjobbreklám2012-ben
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ÖKuMENIKuS
IMAhÉT

Részletek a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren ci a és a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
ki adá sá ban meg je len t ima fü zet anya gá ból

Az In di ai Ke resz tény Di ák moz ga lom
az zal ün ne pel te száz éves fönn ál lá sát,
hogy be kap cso ló dott az öku me ni kus
ima hét anya gá nak el ké szí té sé be; a
mun ká ra meg hí vást ka pott az In di -
ai Ka to li kus Egye te mi Szö vet ség és az
In di ai Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csa is. Az elő ké szü le tek so rán, vé -
gig gon dol va az egye te mes ima hét je -
len tő sé gét, egyet ér tet tek ab ban, hogy
– In di á ban, ab ban a kör nye zet ben,
ahol a da li tok nak sú lyos igaz ság ta lan -
sá got kell el szen ved ni ük or szá guk ban
és az egy ház ban is – a lát ha tó egy sé -
gért va ló küz de lem nem vá laszt ha tó
el a kaszt rend szer meg szün te té sé ért
va ló küz de lem től, va la mint az egy ség
olyan meg élé sé től, amely re a leg jobb
pél dát a leg sze gé nyeb bek ad ják.

A da li tok azt a kö zös sé get al kot -
ják In di á ban, ame lyet úgy ne vez -
nek: „kasz ton kí vü li ek”. Őket érinti
leg fáj dal ma sab ban a kaszt rend szer,
az az egy meg cson to so dott osz tály ré -
teg ző dés, amely a ri tu á lis tisz tá ta lan -
ság és ri tu á lis tisz ta ság gon do la tá ra
épül. A kaszt rend szer ben az egyik
kaszt ma ga sabb, a má sik ala cso -
nyabb ren dű. A da li tok kö zös sé gé re
úgy te kin te nek, mint amely a leg tisz -
tá ta la nabb, s egy ben a leg szennye -
zőbb. Így a kaszt rend sze ren kí vül he -
lyez ték el és „érint he tet le nek nek”
nyil vá ní tot ták őket. Mind ezek kö vet -
kez té ben a da li tok tár sa dal mi lag
szám ki ve tet tek, po li ti ka i lag alul rep -
re zen tál tak, gaz da sá gi lag ki zsák má -
nyol tak és kul tu rá li san alá ren del tek
let tek. 

Az in di ai ke resz té nyek majd nem
nyolc van szá za lé ka da lit hátt erű.

A je len tős 20. szá za di elő re ha la dás
el le né re az in di ai egy há zak az Eu ró -
pá ból és más hon nan örö költ tan be li
meg osz tott ság ban él nek. Az in di ai
ke resz tény meg osz tott sá got ezen
túl me nő en to vább ter he li a kaszt -
rend szer. Ez ko moly ki hí vást je lent az
in di ai ke resz té nyek egy sé ge szá má -
ra, így az egy ház mo rá lis és misszi -
ós bi zony ság té te le szá má ra is, hi szen
nem tud úgy meg je len ni, mint Krisz -
tus egy tes te. 

Mint egy ház meg osz tó té nye ző, a
kasz tiz mus akut tan be li ügy. Eb ben
az össze füg gés ben hí vott min ket az
egye te mes ima hét an nak meg vizs gá -
lá sá ra, hogy mit üzen Mik 6,6–8, s így
ar ra a fő té má ra fi gyel jünk, hogy „mit
kí ván tő led az Úr”. A da li tok ta pasz -
ta la ta az az ol vasz tó té gely, amely ben
a bib li ai üze ne tek és a rá juk épü lő
teo ló gi ai meg fon to lá sok a je len ben
va ló sá gos fel hí vás sá lesz nek.

Mi ke ás az Ószö vet ség ti zen két kis -
pró fé tá já nak egyi ke. Kr. e. 737–690
kö rül pró fé tált Jú de á ban Jót ám, Áház
és Ezé ki ás jú de ai ki rá lyok ural ko dá -
sa alatt (Mik 1,1). Je ru zsá lem dél nyu -
ga ti ré szé ből, Mór eset ből szár ma zott.
Ugyan azon po li ti kai, gaz da sá gi, mo -
rá lis és val lá si kö rül mé nyek kö zött élt,
mint kor tár sa, Ézsa i ás. Ve le együtt

pró fé tált Sa má ria le rom bo lá sá ról, a
dé li ki rály ság nak az asszí rok ál tali
le ro ha ná sá ról Kr. e. 701-ben. Szo -
mo rú sá ga, amint né pe gya lá za tán
ke se reg, meg ha tá roz za köny vé nek
hang ne mét, s ha rag ját a ve ze tők és
a pa pok el len for dít ja, akik el árul -
ták né pét (2,1–5).

Mi ke ás köny ve az írott pró fé tai ha -
gyo mány ba tar to zik. Üze ne té nek
szí ve az íté let mon dás. A könyv há -
rom rész re osz lik, ki fe jez ve egy fo lya -
ma tot az ál ta lá nos íté let től (1–3. fe -
je zet) a meg sza ba du lás meg hir de té -
sén át (4–5. fe je zet) a sza ba du lás ün -
nep lé sé ig (6–7. fe je zet). 

Az el ső rész ben Mi ke ás ke mé -
nyen meg fed di a po li ti kai és val lá si
ha ta lom azon bir to ko sa it, akik vissza -
él ve ha tal muk kal meg lop ják a sze gé -
nye ket. Azt mondja róluk: „le nyúz -
zá tok az em be rek ről a bőrt” (3,2), és
„meg vesz te get ve bí rás kod nak” (3,11). 

Mi ke ás köny vé nek má so dik ré sze
za rán dok lat ra hív ja a né pet: „Jöj je tek,
men jünk az Úr he gyé re, Já kób Is te né -
nek há zá hoz! Ta nít son min ket út ja -
i ra, hogy ös vé nye in jár junk!” (4,2)

Is ten íté le te a har ma dik rész ben je -
le nik meg erő tel je sen, ame lyet azon -
ban az üd vös ség re va ló re mény tel jes
vá ra ko zás kí sér Is ten be ve tett hit tel,
„aki meg bo csát ja a bűnt, és el en ge di
né pe ma ra dé ká nak bün te té sét. Nem
tart ja meg ha rag ját örök ké, mert ab -
ban te lik ked ve, hogy ke gyel met ad.”
(7,18) Ez a re mény ség a Mes si ás ra
kon cent rál, aki ma ga lesz a „bé kes -
ség” (5,4), s aki Bet le hem ből jő ve (5,1)
hoz za a meg vál tást. 

Mi ke ás vé gül a vi lág min den né pét
meg hív ja eb be a za rán dok lat ba, hogy
osz toz za nak az igaz sá gos ság ban és a
bé ké ben, amely egy ben az ő üd vös -
sé gük.

Mi ke ás erős el hí vá sa az igaz sá gos -
ság és a bé ke mel lett a 6,1–7,7. ver sek -
ben fe je ző dik ki, s ez egy ben az ez évi
egye te mes ima hét fő té má ja. Az igaz -
sá gos ság és a bé ke fo gal mát Mi ke ás
az Is ten és az em be ri ség tör té ne lem -
ben meg je le nő kap cso la tá ba ágyaz -
za, de hang sú lyoz za, hogy ez a tör -
té net szük sé ges sé tesz és meg kö ve -
tel egy erős eti kai jel le get. 

Ha son ló an a töb bi pró fé tá hoz,
akik az iz rá e li ki rály ság alatt él tek,
Mi ke ás is em lé kez te ti a né pet, hogy
Is ten sza ba dí tot ta ki őket az egyip to -
mi rab szol ga ság ból, és ar ra a szö vet -
ség re hív ta őket, hogy egy mél tó ság -
ra, egyen lő ség re és igaz sá gos ság ra
épí tett tár sa da lom ban él je nek. Így az
Is ten be ve tett igaz hit el vá laszt ha tat -
lan a sze mé lyes ke gyes ség től és a tár -
sa dal mi igaz sá gos ság ra va ló tö rek vés -
től. Is ten nek a szol ga ság ból és na pi
meg alá zott ság ból va ló sza ba dí tá sa
nem csak is ten tisz te le tet, ál do za tot és
égő ál do za tot kö ve tel, ha nem azt,
hogy igaz sá gos sá got és sze re tő ked -
ves sé get él jünk meg, s alá zat tal jár -
junk együtt Is ten nel.

Az a tör té nel mi és tár sa dal mi
hely zet, amellyel Is ten né pe Mi ke ás
ide jé ben szem be sült, sok szem pont -
ból össze ha son lít ha tó az in di ai da lit
kö zös ség hely ze té vel. A da li tok nak is
el nyo más sal és igaz ság ta lan ság gal
kell szem be sül ni ük azok ré szé ről,
akik meg kí ván ják fosz ta ni őket jo ga -
ik tól és mél tó sá guk tól. 

Mi ke ás azok nak a kap zsi sá gáról,
akik ki zsák má nyol ják a sze gé nye -
ket, így szól: „meg et té tek né pem hú -
sát, le nyúz tá tok ró luk a bőrt, csont -
ja i kat össze tör té tek” (3,3). A pró fé ta
– vissza uta sít ván azo kat az üres rí -
tu so kat, ál do za to kat, ame lyek ből hi -
ány zik az igaz sá gos ság lel kü le te – Is -
ten nek ar ról az el vá rá sá ról be szél,
hogy az igaz sá gos ság nak val lá sunk és
rí tu sunk köz pon ti kér dé sé vé kell
len nie. 

Mi ke ás üze ne te pró fé tai erő vel
bír ab ban az össze füg gés ben is, hogy
a da li tok diszk ri mi ná lá sa val lá si ala -
pon, va la mint a tisz ta ság-tisz tá ta lan -
ság gon do la ta alap ján mi nő sül tör vé -
nyes nek. A hit asze rint nye ri vagy ve -
szí ti el je len té sét és je len tő sé gét,
hogy miként vi szo nyul az igaz sá -
gos ság hoz. A mai da li tok hely ze té ben
Mi ke ás ra gasz ko dá sa a hit mo rá lis
ele mé hez azt kí ván ja tő lünk, hogy
meg kér dez zük ma gunk tól: „Mit kí -
ván tő lünk Is ten: csu pán ál do za tot
vagy azt, hogy ve le jár junk igaz sá gos -
ság ban és bé ké ben?”

A ke resz tény ta nít vány ság ös vé nye
azt je len ti, hogy az igaz sá gos ság -
nak, az ir gal mas ság nak és az alá zat -
nak az út ján já runk. Az úton já rás ha -
son lat össze kap csol ja az ima hét nyolc
nap ját, s a ma ga ak ti vi tá sá val, fo lya -
ma tos cse le ke de té vel vi lá go san utal
ar ra a di na miz mus ra, amely a krisz -
tu si ta nít vány sá got jel lem zi. Az Egy -
há zak Vi lág ta ná csa 2013-ban a ko re -
ai Bu san ban (Pu san) ren de zen dő 10.
nagy gyű lé sé nek fő té má ja így hang -
zik: „Élet Is te ne, ve zess ben nün ket
igaz sá gos ság ra és bé kes ség re!” Ez
egy be cseng a Szent há rom ság Is ten-

ké pé vel: Is ten együtt jár az em be ri -
ség gel a tör té ne lem ben, mi köz ben
meg hív ja a né pe ket, hogy egy más sal
part ner ség ben jár ja nak. 

Az ima hét nyolc al té má ja – ame -
lyek az úton já rás kü lön bö ző mó do -
za ta i ról be szél nek – ké pes sé tesz
ben nün ket ar ra, hogy a hi te les ke -
resz tény ta nít vány ság kü lön bö ző
szem pont ja i ra for dít suk fi gyel mün -
ket, ame lyek vé gül is a he lyes ös vé -
nyen az élet re ve zet nek (Péld 12,28a).

Te kin tet tel ar ra, hogy az ez évi öku -
me ni kus ima hét az in di ai da lit kö zös -
ség re össz pon to sít, a ta nít vány ság nak
ez az út ja jel ké pe sen fo gal maz va egy
„olyan út, ame lyet a da lit do bok rit -
mu sa kí sér”. Szá mos da lit kö zös sé get
az in di ai fal vak pro fesszi o ná lis, ri tu -
á lis do bo lá sá val azo no sí ta nak. A da -
lit do bo lás nem csak az is te ni erő je -
len lé tét hív ja, ha nem a kö zös ség biz -
ton sá gos út ját biz to sít ja az ál tal, hogy
meg véd a go nosz erők kel szem ben.
Ma úgy te kin tünk a da li tok do bo lá -
sá ra, mint a da lit kul tú rá nak és ön azo -
nos ság nak az ün nep lé sé re. 

Ami kor te hát a ta nít vány ság nak
ar ról az út já ról be szé lünk, ame lyet a
da lit dob kí sér, a ta nít vány ság nak ar -
ra a for má já ra uta lunk, amely ar ra
em lé ke zik, hogy az Is ten meg tar tó je -
len lé te a ki ve tet tek kel van. A ta nít -
vány ság nak ar ra a for má já ra is em -
lé kez tet, amely el is me ri a da li tok
ön gyó gyí tó ere jét, ami kor a go -
nosszal konf ron tá lód nak, s ez zel
hoz zá já rul nak a szé le sebb kö zös ség
jó lé té hez. 

A ta nít vány ság nak egy olyan for -
má já ra nye rünk el hí vást, amely igent
mond a da lit kul tú rá ra és ön azo nos -
ság ra mint Krisz tus je len lé te meg ta -
pasz ta lá sá nak vá rat lan te ré re (Mt
25,40). Ez a ta nít vány ság fog el ve zet -
ni a ke resz tény egy ség igaz szo li da -
ri tá sá hoz és for má i hoz, ame lyek ben
nin csen igaz ság ta lan ság, diszk ri mi -
ná ció és ki ta szí tás.

A szan dál var rás egyi ke azok nak a
fog lal ko zá sok nak, ame lye ket bi zo -
nyos in di ai da lit kö zös sé gek kel tár -
sí ta nak. Nem csak a túl élé sük egyik
esz kö ze, ha nem a meg alá zó és le ala -
cso nyí tó fel té te lek kö zöt ti re mény ség
szim bó lu ma is ez a tevékenység. A
na pi imád sá ga ink ban a da li tok túl élé -
sé nek aján dé ka le gyen a mi re mény -
sé günk is. 

„A ke resz té nyek kö zöt ti, kaszt -
rend szer re em lé kez te tő min den ne -
mű elő íté let el len ke zik a hi te les hu -
mán szo li da ri tás sal, ve szé lyez te ti az
alap ve tő spi ri tu a li tást, és ko moly
aka dá lya az evan gé li zá ció egy há zi
misszi ó já nak” – mond ta II. Já nos Pál
pá pa. 

Az igaz sá gos ság nak, egy ség nek
és bé kes ség nek Is te ne te gyen ké -
pes sé ben nün ket ar ra, hogy hi te les je -
lei le gyünk az em be ri szo li da ri tás nak
az ál tal, hogy ar ra erő sít meg ben nün -
ket, hogy az ő aka ra ta sze rint él jünk.

Bevezetésazimahétbibliaigondolatkörébe

a�Krisz�tus-hí�vők
egy�sé�gé�ért
2013.�ja�nu�ár�20–27.

A te rem tett vi lág szép sé ge és
gaz dag sá ga Is ten böl cses sé gét és
jó sá gát hir de ti. Az em ber azon -
ban nem csu pán a ter mé sze tes
ész fé nyé nél ke res he ti az Al ko tót.
Tel je sebb, biz to sabb, iga zabb mó -
don is mer het jük meg őt a ki nyi -
lat koz ta tás ból. A min den ség te -
rem tő je ugyan is sze mé lyes kap -
cso lat ba kí vánt lép ni az em ber rel.

Sze re te té re vá laszt kell ad nunk
egyé ni leg és kö zös sé gi leg egy -
aránt. Tel jes szí vünk ből, tel jes
lel künk ből és min den erőnk ből
vi szont kell sze ret nünk a Min den -
ha tót. Hó do la tun kat fe jez zük ki
irán ta az is ten tisz te let vég zé sé vel,
ami kor lé lek ben és igaz ság ban
imád juk őt. De Krisz tus fel tár ta
előt tünk, hogy Is ten irán ti sze re -
te tünk meg va ló sul hat em ber tár -
sa ink se gí té sé ben is: „Amit e leg -
ki sebb test vé re im kö zül eggyel is
tet te tek, ve lem tet té tek” (Mt 25,40)
– ta ní tot ta.

Az Is ten sza ba dí tó jó sá gát
meg ér ző em ber tud ja és akar ja
sze ret ni Urát, és sze re ti em ber tár -
sát. Ez a tör vény nek és a pró fé tai
ta ní tás nak is a lé nye ge. Aki esze -
rint jár, az sza bad ság ban, sze re -
tet ben és az Úr előt ti alá zat ban
jár. Ez az alá zat azon ban nem
meg alá zó, ha nem re mény tel je sen
fel eme lő. Aki az Úr előtt hajt fe -
jet és tér det, az könnyeb ben tud
el len áll ni an nak, hogy il lú zi ók,
ön pusz tí tó in du la tok és a te rem -
tett vi lá got, ben ne az em ber tár -
sat sér tő am bí ci ók előtt hajt son
fe jet.

Vál to zó vi lá gunk ban va la mi
nem vál to zik. 2013-ban is ar ra hív
ben nün ket az öku me ni kus kö zös -
ség ben is meg szó lí tó Szent lé lek,
hogy fi gyel jünk aka ra tá ra, mert
nem mon dott le ró lunk. Nem
mon dott le a te rem tett vi lág ról
sem, s ab ban kü lön le ges sze re pet
ad ne künk.

Kül de té sünk van, amely nek
be töl té se je len ti éle tünk mél tó sá -
gát és bol dog sá gát. Er re az út ra
lép az, aki min den nap tud ni akar -
ja, hogy mit kí ván tő le az Úr, és
ah hoz iga zít ja lép te it. Így jár juk az
ima hét is ten tisz te le te it, és így él -
jük meg éle tünk min den nap ja it.

g Dr. Er dő Pé ter 
bí bo ros, prí más, 

a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia el nö ke

Ste in bach Jó zsef 
re for má tus püs pök, 

a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke

Krisz�tus�ban
kedves

Testvé�rek!
„„…mit kí ván

tőled az Úr!”
(mik 6,6–8)
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1.nap
Fő té ma: Be szél ge tés az úton

ol vas má nyok
• 1Móz 11,1–9: A bá be li tör té net, meg osz tott sá -
gunk ere de te
• Zsolt 34,11–18: „Jer tek…, fi gyel je tek”: Is ten be -
szél ge tés re hív
• Ap Csel 2,1–12: A Szent lé lek ki ára dá sa, a meg -
ér tés aján dé ka
• Lk 24,13–25: Be szél ge tés a fel tá ma dott Jé zus sal

ige ma gya rá zat
Alá za to san jár ni Is ten nel azt je len ti, hogy
egy más sal és az Úr ral be szél ge tünk, mi köz ben
na gyon tu da to san fi gye lünk mind ar ra, amit hal -
lunk. En nek meg fe le lő en az egye te mes ima hét
ün ne pét az zal a bib li ai tör té net tel kezd jük,
amely a be szél ge tés lé nye gé ről szól. A be szél -
ge tés köz pon ti ré sze az öku me ni kus moz ga lom -
nak, hi szen te ret nyit az egy más tól va ló ta nu -
lás ra, kö zös dol ga ink meg osz tá sá ra és kü lön -
bö ző sé ge ink meg is me ré sé re. 

Mai igénk A te rem tés köny vé ből, va la mint a
pün kös di tör té net ből egy részt az em ber cse le -
ke de té ről be szél, más részt Is ten nagy fel sza ba -
dí tó ter vé ről. Bá bel tor nyá nak tör té ne te elő ször
is le ír ja, hogy ahol nincs nyel vi aka dály, ott nagy
dol gok tör tén het nek. De ar ra is rá mu tat a tör -
té net, hogy ezt a nagy le he tő sé get az em be rek
ön ma guk ön ző hír ne vé nek nö ve lé sé re akar ták
for dí ta ni: „sze rez zünk ma gunk nak ne vet”. Ez volt
a kész te té sük ar ra, hogy egy nagy vá rost épít -
se nek. S a terv ered mé nye ként a be szé dük
össze za va ro dott. 

Meg ta nul hat juk eb ből, hogy igaz em ber sé -
gün ket az zal szol gál juk, ha tü rel me sen fi gye -
lünk a má sik em ber re. A Szent lé lek pün kös di
ki töl te té se – amely mö gött Jé zus Krisz tus fel -
tá ma dá sá nak ha tal ma áll – te szi le he tő vé a
meg ér tést a kü lön bö ző ség kö ze pet te is. Most
ar ra nye rünk meg hí vást, hogy osz toz zunk a be -
szél ge tés aján dé ká ban, hogy Krisz tus és az ő fel -
sza ba dí tó ere je fe lé for dul va fi gyel jünk egy más -
ra. Ar ra hí vat tunk, hogy a Szent lé lek ere jé ben
jár junk.

Az em mau si úton já ró ta nít vá nyok él mé nye
egy olyan be szél ge tés, amely a vesz te ség és a
meg hi ú sult re mény ség lel ki kör nye ze té ben
zaj lik. Ha son ló hely zet ben ta lál juk ma gun kat,
mint az olyan egy há zak tag jai, ame lyek meg -
osz tott ság ban él nek, és az olyan tár sa dal mak
tag jai, ame lye ket elő íté le tek és egy más tól va -
ló fé lel mek szab dal nak szét. Még is, ép pen ez
az a hely zet, amely ben Jé zus csat la ko zik a be -
szél ge tők höz. Nem fel sőbb ren dű ta nár ként, ha -
nem mint egy sze rű úti társ. Ré sze akar len ni be -
szél ge té se ink nek, és az a kí ván sá ga, hogy mi is
ve le akar junk ma rad ni. Akar junk ve le töb bet
be szél get ni mind ad dig, amíg egy szer csak fel -
is mer jük, hogy a fel tá ma dott Úr ral ta lál koz tunk.

imád ság
Krisz tus Urunk, öröm tel je sen vall juk meg a ben -
ned va ló azo nos sá gun kat. Kö szön jük, hogy a sze -
re tet pár be szé dé re hívsz ma gad dal és egy más -
sal. Nyisd meg szí vün ket, hogy tö ké le te sen osz -
toz zunk a tő led ta nult imád ság ban, ame lyet
mind annyi an is me rünk, s e kö zös imád ság ál -
tal kö ze lebb ke rül jünk egy más hoz. Adj bá tor -
sá got, hogy együtt te gyünk ta nú bi zony sá got az
igaz ság ról, s add, hogy a be szél ge té se ink el ér jék
azo kat is, akik a meg osz tott sá got mun kál ják.
Küldd el Lel ke det, hogy ké pes sé te gyen ben nün -
ket olyan hely ze tek meg kér dő je le zé sé re, ame lyek -
ből a mél tó ság és az együtt ér zés hi ány zik tár -
sa dal ma ink ban, or szá ga ink ban és a vi lág ban.
Élet Ura, ve zess ben nün ket igaz sá gos ság ra és bé -
ké re. Ámen.

2.nap
Fő té ma: Úton Krisz tus meg tö re tett tes té vel

ol vas má nyok
• Ez 37,1–14: „Élet re kel nek-e még ezek a cson tok?”
• Zsolt 22,1–8: Is ten ki gú nyolt és meg bán tott
szol gá ja az Úr hoz ki ált
• Zsid 13,12–16: Meg hí vás Jé zus hoz „a ka pun
kí vül”
• Lk 22,14–23: Jé zus meg tö ri a ke nye ret, s
szen ve dé se előtt ön ma gát ad ja aján dé kul

ige ma gya rá zat
Is ten nel alá za to san jár ni azt a fel hí vást je len -
ti, hogy hagy juk el ké nyel münk nek a he lye it, és
csat la koz zunk má sok hoz, kü lö nö sen is a szen -
ve dők höz.

„El szá rad tak a csont ja ink, és el ve szett a re -
mény sé günk, vé günk van.” Ezé ki el nek ezek a sza -
vai vi lá gunk tö me ge i nek él mé nyét vissz han goz -
zák. In di á ban a da lit kö zös sé gek meg tö re tett
né pének éle te szem lé le te sen be szél a szen ve -
dés ről. Ar ról a szen ve dés ről, amely ben Jé zus,
a Meg fe szí tett osz to zik. Min den idők és min -
den föl dek meg seb zett em be re i vel együtt ki ált
Jé zus az Atyá hoz: „Én Is te nem, én Is te nem, mi -
ért hagy tál el en gem?”

A ke resz té nyek így te kint se nek a ke reszt re.
A Zsi dók hoz írt le vél nem csak azt te szi vi lá gos -
sá, hogy Jé zus szen ve dé se meg vál tást hoz a tár -
sa da lom pe re mé re sod ró dot tak szá má ra is, ha -
nem ar ra hív ja a ta nít vá nya it, hogy ami kor a tár -
sa da lom olyan ki re kesz tett je i vel ta lál ko zunk,
mint pél dá ul a da li tok, is mer jük fel a Meg fe -
szí tet tet szen ve dé se ik ben. Krisz tus sal len ni
azt je len ti, hogy szo li dá ri sak va gyunk a ki re -
kesz tet tek kel.

Krisz tus nak a ke resz ten meg tö re tett tes te „ér -
ted tö re tett meg”. Krisz tus ha lál fö löt ti győ zel -
mét ün ne pel jük az eu cha risz ti á ban. Eb ben a
krisz tu si ün nep ség ben Krisz tus meg tö re tett tes -
te egy ben az ő fel tá ma dott és meg di cső ült tes -
te is. Meg tö re tett a tes te, így osz toz ha tunk éle -
té ben, és ben ne egy test le he tünk.

Ke resz té nyek ként az egy ség fe lé ve ze tő úton
gyak ran úgy lát juk az eu cha risz ti át, mint ami
meg osz tott sá gunk bot rá nyát kéz zel fog ha tó an
jel zi, hi szen tud juk, hogy ma még nem tu dunk
úgy osz toz ni eb ben a szent ség ben, mint ahogy
kel le ne. Ez a hely zet ar ra hív, hogy meg újult erő -
fe szí tés sel mun kál juk az egy más sal va ló mé -
lyebb kö zös sé get.

XVI. Be ne dek pá pa ezt mond ta az eu cha risz -
ti á ról: „Ez egy olyan szent ség, ame lyet nem csak
hin ni és ün ne pel ni kell, ha nem meg is kell él -
ni.” (Sac ra men tum Ca ri ta tis) Egyet ér tés ben az
or to dox fel fo gás sal, „a li tur gi át kö ve tő li tur gi -
á ról” el is mer jük, hogy „sem mi nem hi te le sen
em be ri”, ami nem ta lál ja meg he lyét az eu cha -
risz ti á ban.

imád ság
Együtt ér zés Is te ne, Fi ad meg halt a ke resz ten, s
meg tö re tett tes te ál tal a mi meg osz tott sá gunk
le győ zet het. És mi új ra és új ra meg fe szít jük őt
a meg osz tott sá gunk kal. Meg fe szít jük őt olyan
rend sze rek kel és gya kor la tok kal, ame lyek szem -
be he lyez ked nek a te sze re tő gon dos ko dá sod dal,
és alá ak náz zák azok irán ti igaz sá gos sá go dat,
akik ki zár at tak te rem té sed aján dé ka i ból. Küldd
el Lel ke det, hogy éle tet és gyó gyu lást le hel jen a
mi össze tört ál la po tunk ba, s ez ál tal együtt te -
hes sünk ta nú bi zony sá got Krisz tus igaz sá gá ról
és sze re te té ről. Jöjj ve lünk az úton a fe lé a nap
fe lé, ami kor meg tud juk osz ta ni az egy ke nye -
ret és az egy po ha rat a kö zös asz ta lon. Élet Ura,
ve zess ben nün ket igaz sá gos ság ra és bé ké re.
Ámen.

3.nap
Fő té ma: Úton a sza bad ság fe lé

ol vas má nyok
• 2Móz 1,15–22: A hé ber bá bák in kább Is ten tör -
vé nyé nek en ge del mes ked nek, mint a fá raó pa -
ran csá nak
• Zsolt 17,1–6: Az őszin te imád ság ra fi gyel az Úr
• 2Kor 3,17–18: Is ten gyer me ke i nek di cső sé ges
sza bad sá ga Krisz tus ban
• Jn 4,4–26: A be szél ge tés Jé zus sal a sa má ri ai
asszonyt sza ba dabb élet re ve ze ti

ige ma gya rá zat
Az Úr ral alá za to san jár va min dig a sza bad ság
fe lé me gyünk, ame lyet ő nyit meg min den em -
ber előtt. Ezért ün nep, ha ve le já runk. 

Em ber te len pa ran csok és fel té te lek ha tá ro -
zott vissza uta sí tá sa – olya no ké, ame lye ket
pél dá ul a fá raó adott a rab szol ga sor ban élő zsi -
dó nép bá bá i nak – oly kor je len ték te len cse le -
ke det nek tűn het. Ugyan ak kor gyak ran ezek
azok a cse le ke de tek, ame lyek a he lyi kö zös ség
sza bad sá ga fe lé ve zet nek vi lág szer te. Így gon -
dol junk a da lit kö zös sé gek re is.

Az az uta zás, amely lé pés ről lé pés re az elő -
íté letességből és az előítélet okozta igaz ság ta -
lan meg kü lön böz te té sek ből va ló sza ba du lás fe -
lé visz, Jé zus nak ab ból a tör té ne té ből táp lál -
koz hat, amely ben ta lál ko zik a sa má ri ai
asszonnyal a kút nál. Jé zus vál lal ja a be szél ge -
tést a ma ga gya kor la ti szük ség le te alap ján – ne -
ve ze te sen, hogy az asszony se gít sé gé re szo rul,
mert szom jas – és an nak alap ján is, hogy nem
tö rő dik az zal a tár sa dal mi elő íté let tel, amely
meg kér dő je le zi en nek a se gít ség nyúj tás nak a
meg va ló sí tá sát. 

Lé pés ről lé pés re egy sza ba dabb élet kör vo -
na la zó dott az asszony előtt, amint éle té nek
össze tett va ló sá ga új meg vi lá gí tás ba ke rült
Jé zus sza vai ál tal. Vé gül ezek a sze mé lyes
meg lá tá sok vissza té rí tet ték a be szél ge tést ab -
ba a me der be, hogy azon, ami meg oszt ja az em -
be rek nek ezt a két cso port ját – te hát hogy hol
kell is ten tisz te le tet tar ta ni –, fe lül emel ked tek.
„Lé lek ben és igaz ság ban” kell imád ni az Urat.
Eb ből meg ta nul hat juk, ho gyan sza ba dul ha tunk
meg azok tól az erők től, ame lyek vissza tar ta nak
az együtt élés től és az élet tel jes sé gé től.

A Krisz tus ban va ló sza ba dabb élet re szó ló
meg hí vás egy mé lyebb kö zös ség re va ló meg -
hí vást je lent. E kö zös ség ben azok a dol gok,
ame lyek el vá lasz ta nak – mint ke resz té nye ket,
akik az egy sé gért dol goz nak, és mint em be re -
ket, aki ket igaz ság ta lan ha gyo má nyok és egyen -
lőt len sé gek vá lasz ta nak el egy más tól –, fog ság -
ban tar ta nak, és el rej te nek egy más elől, lé nye -
gü ket vesz tik. Sza bad sá gunk a Krisz tus ban –
ame lyet úgy is mond ha tunk: új éle tünk a
Szent lé lek ben – fel sza ba dít ben nün ket ar ra,
hogy fe det len arc cal áll junk együtt az Is ten di -
cső sé ge előtt.

Eb ben a di cső sé ges fény ben lát juk egy mást
iga zán, amint nö vek szünk krisz tu si lé tünk ben
a ke resz tény egy ség tel jes sé ge fe lé.

imád ság
Sza ba dí tó Is te nünk! Kö szön jük azok nak a re -
mény tel jes hi tét és ki tar tá sát, akik mél tó sá gért
és az élet tel jes sé gé ért har col nak. Tud juk, hogy
fel eme led azo kat, akik el ve tet tek, és meg sza ba -
dí tod azo kat, akik meg kö tö zöt tek. Fi ad, Jé zus
ve lünk jár, hogy meg mu tas sa ne künk a hi te les
sza bad ság ös vé nyét. Add, hogy meg be csül jük
mind azt, amit kap tunk, s hogy elég erő sek le -
gyünk mind an nak le győ zé sé re, ami be lül ről tesz
rab szol gá vá. Küldd el Lel ke det, hogy az igaz ság
meg sza ba dít son ben nün ket, s így egye sí tett
hang gal tud juk hir det ni a vi lág irán ti sze re te -
te det. Élet Ura! Ve zess ben nün ket igaz sá gos ság -
ban és bé ké ben! Ámen.

4.nap
Fő té ma: Úton a föld gyer me ke i ként

ol vas má nyok
• 3Móz 25,8–17: A föld a kö zös jót és nem a sze -
mé lyes nye re sé get szol gál ja
• Zsolt 65,5b–13: Az Is ten ke gyel mé nek gyü möl -
csö ző ki töl te té se a föl dön
• Róm 8,18–25: Az egész te rem tés só vár gá sa a
meg vál tás ra
• Jn 9,1–11: Jé zus gyó gyí tá sa: sár, tes tek és víz

ige ma gya rá zat
Ha az Úr ral alá za to san já runk, min dig tisz tá -
ban va gyunk az zal, hogy ré szei va gyunk a te -
rem tés nek, és el fo ga dói az Is ten aján dé ka i nak.
A mai vi lág ban egy re nö vek szik an nak el is me -
ré se, hogy el ső he lyen kell sze re pel nie sa ját kis
vi lá gunk jobb meg is me ré sé nek.

Ke resz té nyek kö zött kü lö nö sen is nö vek szik
a kör nye zet- és te rem tés vé de lem tu da ta, amely
szer ves ré sze az Is ten nel mint Te rem tő vel va -
ló alá za tos já rás nak. Hi szen mind az, amink van,
Is ten aján dé ka a te rem tés ben, és nem te he tünk
meg ve le bármit. Ezért szü le tett az a dön tés,
hogy szep tem ber 1-je és ok tó ber 4-e kö zött a
ke resz té nyek a te rem tést ün ne pel jék. Ez az ün -
nep egy re több egy ház ban vá lik gya kor lat tá. 

1989-ben I. Dimi t ri osz egye te mes pát ri ár ka
hir det te meg szep tem ber 1-jét a kör nye ze tért
va ló imád ság nap ja ként. Az or to dox egy ház li -
tur gi ai éve ezen a na pon kez dő dik, ame lyen Is -
ten vi lág te rem tő tet té re em lé kez nek.

Krisz tus tör té ne te az egész te rem tés meg vál -
tá sá ról szól. Ez a te rem tés nek a sa ját tör té ne -
te. A hit, amely sze rint Jé zus ban Is ten em be -
ri sze méllyé lett egy adott he lyen és idő ben, köz -
pon ti hit el ve min den ke resz tény nek. Min den
ke resz tény vall ja, hogy a meg tes te sü lés, az in -
kar ná ció alap ve tő el is me ré se a te rem tés fon -
tos sá gá nak. Jé zus en nek a vi lág nak tel je sen ré -
szé vé lett.

Vi lág szer te – több nyi re – a leg sze gé nyebb
em be rek dol goz nak a föl de ken, azok, akik
ma guk nem ré sze sed nek mun ká juk gyü möl csé -
ben. In di á ban a da lit kö zös sé gek gon dos kod -
nak a föld meg mű ve lé sé ről, így ők ezt nap mint
nap ta pasz tal ják.

A föld ről va ló gon dos ko dás ma gá ban hor -
doz za azt az alap ve tő kér dést is, hogy az em -
be rek nek mi mó don kell él ni ük a te rem tés sel,
és mi az a mód, amely iga zán em be ri min den -
ki szá má ra. Ami kor a föld mű ve lé se és tu laj don -
lá sa gyak ran a gaz da sá gi egyen lőt len ség nek és
a mun ka le be csü lé sé nek a for rá sa, ak kor a ke -
resz té nyek együtt emel jék fel ez el len a sza vu -
kat. A ki zsák má nyo lás nak ezek re a ve szé lye i -
re hív ja föl a fi gyel met Mó zes har ma dik köny -
ve alap ján az ez évi öku me ni kus ima hét be ve -
ze té sé ről gon dos ko dó in di ai di ák szö vet ség. 

A föld és an nak gyü möl cse nem ar ra ada tott,
hogy né me lyek előnyt sze rez ze nek, ha nem
ar ra, hogy min den ki nek a ja vá ra le gyen. Ez
nem csak egy val lá sos esz me, ha nem na gyon is
va ló sá gos gaz da sá gi és üz le ti meg fon to lá sa
an nak, ho gyan kell gon doz ni, ven ni és el ad ni
a föl det.

imád ság
Élet Ura! Kö szön jük a föl det és a föld mun ká -
sa it. Se gít sen ben nün ket a Szent lé lek, az élet
adó ja an nak fel is me ré sé ben, hogy mi is ré szei
va gyunk a te rem tés nek és a te rem tés kap cso lat -
rend sze ré nek. Ta nul juk meg a föld gon dos
ápo lá sát, s fi gyel jün k a te rem tés sza vá ra. Hogy
iga zán Jé zus nyom do ka i ban jár junk, s ez zel gyó -
gyu lást hoz zunk a föld se be i re, to váb bá igaz sá -
gos el osz tá sát mind an nak, amit a föld te rem.
Élet Ura! Ve zess ben nün ket igaz sá gos ság ban és
bé ké ben. Ámen.

ANyoLcNAp    
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  TE MATI KáJA
5.nap

Fő té ma: Úton Jé zus ba rá ta i ként

ol vas má nyok
• Éne kek 1,5–8: Sze ret ni és sze re tett nek len ni
• Zsolt 139,1–6: Meg vizs gálsz, és is mersz en gem
• 3Jn 2,8: Ven dég sze re tet Krisz tus ban
• Jn 15,12–17: Ba rá ta im nak ne vez lek ben ne te ket

ige ma gya rá zat
Az Is ten nel va ló alá za tos já rás nem je lent
egye dül lé tet. Sok kal in kább azt je len ti, hogy
azok kal já runk, akik Is ten köz tünk va ló je len -
lé té nek éle tes bi zo nyí té kai – te hát a ba rá ta ink -
kal. A sze re tet sza bad sá gá ban ké pe sek va -
gyunk ba rá to kat vá lasz ta ni, és ar ra is ké pe sek
va gyunk, hogy min ket ba rát juk nak vá lassza nak
má sok. „Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem
én vá lasz tot ta lak ki… ti te ket” – mond ja Jé zus
mind nyá junk nak. Jé zus ba rát sá ga át ala kít ja
és meg ha lad ja csa lá di és tár sa dal mi kap cso la -
ta in kat. Is ten mind annyi unk irán ti mély és tar -
tós sze re te té ről be szél.

A Bib lia sze rel mi köl te mé nye, az Éne kek éne -
ke leg több ször azt az ér tel me zést nye ri, hogy
az ab ban le ír tak sze rint sze re ti Is ten Iz rá elt vagy
Krisz tus az egy há zat. A könyv egy mást sze re -
tők szen ve dé lyé ről tesz bi zony sá got, amely túl -
lép a tár sa dal mat mes ter sé ge sen el vá lasz tó fa -
la kon. 

A da li tok tud ják, hogy ami kor Is ten vizs gál -
ja őket, ezt szen ve dé lyes sze re tet tel te szi. Ami -
kor Krisz tus azt mond ja a da li tok nak: „ba rá ta -
im nak mon da lak ti te ket”, ez ab ból az em ber -
te len és igaz ság ta lan hely zet ből va ló sza ba dí -
tás nak egy for má ja, ame lyet a kaszt rend szer
eről tet rá juk. Ma In di á ban egy da lit szá má ra
drá ga do log Krisz tus ba rát já vá vál ni.

Mit kí ván az Úr azok tól, aki ket ar ra hív, hogy
ba rá ta i ként jár ja nak ve le? In di á ban ez meg hí -
vást je lent ar ra, hogy egyen ér té kű ba rá ta ik ként
ka rol ják föl a da li to kat. A fel hí vás, hogy le gyünk
Jé zus ba rá ta i nak a ba rá tai, egy má sik mód ja a
ke resz tény egy ség meg ér té sé nek, ame lyért
ezen a hé ten imád ko zunk. 

Ke resz té nyek vi lág szer te meg hí vást nyer nek,
hogy le gye nek mind azok nak a ba rá tai, akik a
meg kü lön böz te tés és az igaz ság ta lan ság el len
har col nak. 

imád ság
Jé zus, szü le té sünk pil la na tá tól fel aján lot tad
szá munk ra ba rát sá go dat. A te sze re te ted min -
den né pet át ölel, kü lö nö sen azo kat, akik ki ve -
tet tek, el uta sí tot tak az em be rek ál tal fel ál lí tott
kaszt rend szer vagy fa ji meg kü lön böz te tés mi att.
Ben ned va ló tel jes mél tó sá gunk kal és bi zal munk -
kal hadd jár junk egy más irán ti szo li da ri tás ban,
és ölel jük át egy mást a Lé lek ben mint Is ten gyer -
me kei. Élet Is te ne, ve zess ben nün ket igaz sá gos -
ság ban és bé ké ben. Ámen.

6.nap
Fő té ma: Úton – aka dá lyo kon át

ol vas má nyok
• Ruth 4,13–18: Ruth és Bo áz utó da
• Zsolt 113: Is ten a szük ség ben lé vők se gí tő je
• Ef 2,13–16: Krisz tus le bont ja az el vá lasz tó fa -
la in kat
• Mt 15,21–28: Jé zus és a ká na á ni asszony

ige ma gya rá zat
Is ten nel alá za to san jár ni azt je len ti, hogy az Is -
ten gyer me ke it el vá lasz tó és sér tő aka dá lyo kon
túllé pünk. In di á ban a ke resz té nyek tisz tá ban
van nak meg osz tott sá guk kal. A da li tok hoz va -
ló vi szo nyu lás egy há zak ban és egy há zak kö zött
meg osz tó, és el árul ja an nak az egy ség nek a bib -
li ai ví zi ó ját, ame lyért ezen a hé ten imád ko zunk. 

Pál apos tol át él te az ős egy ház ban a zsi dó és
a po gány ke resz té nyek kö zöt ti meg osz tott sá -
got. Er re az aka dály ra és min den eb ből kö vet -
ke ző re Pál apos tol azt mond ja, hogy Krisz tus
a mi bé kes sé günk, „aki a két nem zet sé get
eggyé tet te, és az ő tes té ben le bon tot ta az el vá -
lasz tó fa lat”. Más hol Pál ezt ír ja: „Akik Krisz -
tus ba ke resz tel ked te tek meg, Krisz tust öl töt té -
tek ma ga tok ra. Krisz tus ban te hát nincs zsi dó,
sem gö rög, nincs szol ga, sem sza bad, nincs fér -
fi, sem nő, mert ti mind nyá jan egyek vagy tok
a Krisz tus Jé zus ban.” (Gal 3,27–28) Krisz tus -
ban az óko ri vi lág összes ko moly aka dá lya –
és azok mai meg fe le lői – meg sem mi sült, mert
a ke resz ten Jé zus ön ma gá ban egy új em ber sé -
get te rem tett.

Ab ban a vi lág ban, amely ben a val lá si aka dá -
lyo kat na gyon ne héz át hi dal ni, azok a ke resz -
té nyek, akik az in di ai sok val lá sú tár sa da lom -
ban egy el enyé sző ki sebb sé get al kot nak, em -
lé kez tet nek a val lás kö zi pár be széd és együtt -
mű kö dés fon tos sá gá ra. 

Má té evan gé li u ma ar ról be szél, hogy mi lyen
ne héz még Jé zus szá má ra is – és ter mé sze te -
sen a ta nít vá nyai szá má ra is – át hi dal ni a val -
lá si, a kul tu rá lis és a ne mek kö zöt ti aka dá lyo -
kat, ami kor ta lál ko zott egy ká na á ni asszonnyal,
aki azt kér te tő le, hogy gyó gyít sa meg a le á nyát.
A ta nít vá nyok első reflexét, hogy el küld jék őt,
és Jé zus pró bá ra té vő el ső gon do la tát is le győz -
te az asszony nagy hi te és nagy szük sé ge. 

De er re lá tunk pél dát már az Ószö vet ség ben
is. Ruth köny ve – egy más kul tú rá ba és val lás -
ba tar to zó mó á bi asszony tör té ne te – az zal fe -
je ző dik be, hogy meg em lí ti a zsi dó Bo áz tól szü -
le tett utó dát. Fi uk, Óbéd Isa i nak, Dá vid ap já nak
lett az ap ja. Az ősi Iz rá el hős ki rá lyá nak le szár -
ma zá sa azt tük rö zi, hogy Is ten aka ra tá nak tel -
je sü lé sé hez az em be rek nek oly kor át kell lép ni -
ük a val lá si és kul tu rá lis aka dá lyo kat.

Az Is ten nel va ló já rás meg kö ve te li, hogy le -
győz zük azo kat az aka dá lyo kat, ame lyek a ke -
resz té nye ket el vá laszt ják egy más tól és a más
val lá sok kö ve tő i től. A ke resz tény egy ség fe lé
va ló ha la dás meg kö ve te li, hogy Is ten nel jár va
fe lül emel ked jünk a ben nün ket el vá lasz tó aka -
dá lyo kon.

imád ság
Atyánk, bo csásd meg ne künk a kap zsi ság, az elő -
íté let és a le ke ze lés gát ja it, ame lye ket fo lya ma -
to san új ra épí tünk, és ame lyek el vá lasz ta nak
ben nün ket egy há zon be lül és egy há zak kö zött.
To váb bá el vá lasz ta nak a más val lá sú ak tól és
azok tól, akik re úgy te kin tünk, mint akik ke vés -
bé fon to sak, mint mi. Szent lel ked ad jon bá tor -
sá got, hogy át lép jük eze ket az aka dá lyo kat, és
le tör jük azo kat a fa la kat, ame lyek el vá lasz ta -
nak egy más tól. Krisz tus sal bát ran lép jünk is -
me ret len te rü le tek re, s hir des sük az ő sze re tő el -
fo ga dá sá nak üze ne tét és az egész vi lág egy sé gét.
Élet Is te ne, ve zess ben nün ket igaz sá gos ság ban
és bé ké ben. Ámen.

7.nap
Fő té ma: Úton – szo li da ri tás ban

ol vas má nyok
• 4Móz 27,1–11: A le á nyok örök ség jo ga
• Zsolt 15: Ki tar tóz kod hat az Úr szen té lyé ben?
• Ap Csel 2,43–47: A ta nít vá nyok nak min de nük
kö zös volt
• Lk 10,25–37: Az ir gal mas sa ma ri tá nus

ige ma gya rá zat
Alá za to san jár ni Is ten nel azt je len ti, hogy szo -
li dá ri sak va gyunk mind azok kal, akik az igaz -
sá gos sá gért és a bé ké ért küz de nek. Ebből egy
kér dés következik mind azok  számára, akik a ke -
resz té nyek egy sé gé ért imád koz nak ezen a hé -
ten: mi az az egy ség, amelyet ke re sünk? 

A Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott ság – amely -
nek tag jai az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak tag egy -
há zai, va la mint a ró mai ka to li kus egy ház – az
egy sé gen az „egy hit ben és egy eu cha risz ti á ban
részt ve vők lát ha tó egy sé gét” ér ti. Az öku me -
ni kus moz ga lom ar ra vál lal ko zik, hogy le -
győz ze a krisz tu si a kat el vá lasz tó tör té nel mi és
je len ko ri gá ta kat. Mind ezt an nak a lát ha tó egy -
ség nek a lá to má sá ban kép ze li, amely együtt lát -
ja az egy ház ter mé sze tét és kül de té sét az em -
be ri ség egy sé gé ért va ló szol gá lat ban és ab ban
a küz de lem ben, amely mind az el len har colt,
ami az em be rek mél tó sá gát sér ti, és kö zé jük áll. 

Az in di ai egy há zak ban sok pél dát lá tunk er -
re a gyó gyí tás ra és meg bé kí tés re. A da lit ke resz -
té nyek em lé kez tet nek ben nün ket azok ra az
igaz ság ta lan sá gok ra, ame lyek től szen ved nek,
és azok ra a le he tő sé gek re, ame lyek kel ezek az
igaz ság ta lan sá gok le győz he tők. 

A kö zel múl tig In di á ban az örök lé si tör vény
meg fosz tot ta a le á nyo kat az örök lés jo gá tól. Az
egy há zak tá mo gat ták en nek az ide jét múlt tör -
vény nek a vissza vo ná sát. Ce lof hád le á nya i nak
tör té ne tét, amely ben Mó zes Is ten hez for dul
igaz sá gért a le á nyok örö kö sö dé si jo ga i nak
ügyé ben, se gít sé gül hív ták a nők jo gai ér de ké -
ben. Így a da lit ke resz té nye ket bib li ai bi zony -
ság té tel is mo ti vál ta az igaz sá gos sá gért va ló küz -
del mük ben. Szö vet sé get kö töt tek más val lá sú
da li tok kal, sze ku lá ris kö zös sé gek kel és tár sa -
dal mi moz gal mak kal In di á ban és vi lág szer te,
hogy szem be száll ja nak az igaz ság ta lan sá gok kal.
A da li tok az igaz sá gos sá gért va ló küz del mük ben
lel ke sí tést kap tak más, szin tén tár sa dal mi re for -
mo kért küz dő moz gal mak pél dá i ból.

Az egy ház bib li ai ké pe, amely az el nyo mot -
tal va ló kö zös ség vál la lást mu tat ja, Jé zus pél dá -
za ta az ir gal mas sa ma ri tá nus ról. Ha son ló an a
da li tok hoz, az ir gal mas sa ma ri tá nus is egy meg -
ve tett és le né zett kö zös ség ből szár ma zott.
Még is ő az, aki gond ját vi se li az út szé len ha gyott
em ber nek, és cse lek vő szo li da ri tás sal hir de ti az
evan gé li um re mény sé gét és erős sé gét.

Az út a ke resz tény egy ség hez fel té te le zi, hogy
alá za to san együtt jár junk Is ten nel, szo li dá ri san
mind azok kal, akik szük sé get szen ved nek ked -
ves ség ben és igaz sá gos ság ban.

imád ság
Szent há rom ság Is ten, igaz éle ted ben egye dül -
ál ló pél dá ját adod az egy más ra utalt ság nak, a
sze re tet kö zös ség nek és a szo li da ri tás nak. Egye -
síts ben nün ket, hogy mi is így él jünk. Ta níts ben -
nün ket, hogy meg osszuk a re mény sé gün ket,
ame lyet azok ban az em be rek ben ta lá lunk,
akik az éle tért küz de nek vi lág szer te. Az ő ki tar -
tá suk lel ke sít sen ben nün ket, hogy le győz zük sa -
ját meg osz tott sá gun kat, hogy szent egyet ér tés -
ben él jünk egy más sal, s hogy egy más sal szo li -
da ri tás ban jár junk. Élet Is te ne, ve zess ben nün -
ket igaz sá gos ság ban és bé ké ben. Ámen.

8.nap
Fő té ma: Ün ne pel ve az úton

ol vas má nyok
• Hab 3,17–19: Ün nep lés a ne héz sé gek ide jén
• Zsolt 100: Is ten tisz te le te az egész vi lá gon
• Fil 4,4–9: „Örül je tek az Úr ban min den kor!”
• Lk 1,46–55: Má ria éne ke

ige ma gya rá zat
Alá za to san jár ni az Úr ral azt je len ti: ün nep lés -
ben jár ni. Az In di á ba lá to ga tó kat meg rá zó él -
ménnyel töl ti el a da li tok igaz ság ta lan sá gok kal
ter helt éle te és küz del me ik. Ugyan ak kor múl -
ha tat lan re mény sé gük és ün nep lé sük is. 

Volt egy nyo mor ne gyed Ban ga lo ré hez kö zel,
amely ben túl nyo mó részt da li tok és olyan al sóbb
osz tá lyok hoz tar to zó em be rek él tek, akik Ta -
mil Na du ból érkeztek még az in di ai füg get len -
ség ki ví vá sa előtt, hogy a vas út épít ke zé se ken
dol goz za nak. Az a ve szély fe nye get te őket az
1980-as évek ele jén, hogy a vas út tár sa ság el űzi
őket ott ho na ik ból. Ek kor a kö zös ség – a nők
ve ze té sé vel – össze fo gott, meg szer vez te ma gát,
új föl det ta lál tak, ame lyen sa ját erő ből ál lan dó
ott hont tud tak ma guk nak épí te ni kö zel ez ren.
2011-ben köl töz tek új ott ho na ik ba. Ez egy
szép pél dá ja an nak az igaz ság ta lan ság el le ni
harc nak, ame lyet nagy re mény ség gel si ker re vit -
tek, és amely ün nep lés re hív.

Mai bib li ai ol vas má nya ink ban is a re mény -
ség és az ün nep lés együtt jár. Haba kuk pró fé -
ta ör ven de zik az Úr ban a szá raz ság és a ter mé -
ket len ség ide jé ben. Ez a tör té net is bi zony ság -
té te l arról, hogy Is ten né pé vel együtt van a meg -
pró bál ta tá sok ban is. 

Az ál dott Szűz Má ria el lá to gat Er zsé bet
ne vű uno ka test vé ré hez. El ének li a Mag ni fi ca -
tot, amely a re mény ség éne ke gyer me ké nek
meg szü le té se előtt. Pál apos tol a bör tön ből ar -
ra hív ja a fi lip pi be li ke resz té nye ket, hogy ün -
ne pel je nek: „Örül je tek az Úr ban min den kor!”
A Bib li á ban az ün nep lés szo ro san kap cso ló dik
az Is ten hű sé gé be ve tett re mény ség hez.

A da lit kul tú ra ün ne pi vo ná sai ha son ló bi -
zony sá got tesz nek az evan gé li um hi te és re -
mény sé ge mel lett, ame lyet a túl élé sért és a mél -
tó sá gért foly ta tott küz del mük ol vasz tó té ge lyé -
ben edzet tek. 

Bi zal munk a ke resz té nyek egy sé gé ben ab ban
a re mény ség ben gyö ke re zik, hogy Krisz tus
egy sé gért va ló imád sá ga meg hall ga tás ra ta lál
– úgy és ak kor, amint azt Is ten jó nak lát ja. Há -
lánk ab ban gyö ke re zik, hogy az egy ség Is ten
aján dé ka, és az egy ség el is me ré sé ben azt ta pasz -
tal juk, hogy Jé zus ba rá tai va gyunk. Ezt fe je zi
ki az egy ke reszt sé günk. 

Ün nep lé sünk ab ban a meg győ ző dés ben is
gyö ke re zik, hogy Is ten mind nyá jun kat az egy -
sé gért va ló mun ká ra hív, és hogy Is ten mind -
annyi unk igye ke ze tét fel hasz nál ja. Pál apos tol
biz ta tá sát ma gunk ra vesszük: „…imád ság ban
és kö nyör gés ben min den kor há la adás sal tár já -
tok fel ké ré se i te ket Is ten előtt…”

imád ság
Ke gyel mes Is te nünk! Szent Lel ked tölt se meg kö -
zös sé ge in ket öröm mel és ün nep lés sel, hogy él -
vez hes sük azt az egy sé get, ame lyet már hor do -
zunk, és buz gón foly tas suk a lát ha tó egy ség irán -
ti tö rek vé se in ket. Azok nak a né pek nek a hi té -
ben és re mény sé gé ben ör ven de zünk, amelyek
nem en ge dik mél tó sá guk csök ke né sét. Lát juk
ben nük cso dá la tos ke gyel me det és a sza bad ság
ígé re tét. Ta níts, hogy osz toz zunk örö mük ben, és
meg ta nul juk hű sé ges ki tar tá su kat. Éleszd ben -
nünk a re mény sé get, és tartsd meg ben nünk az
el szánt sá got, hogy Krisz tus ne vé ben együtt jár -
junk sze re tet ben. A di cső í tés nek kö zös hang ját
hal las suk, és együtt éne kel jük di cső sé ged him -
nu szát. Élet Is te ne, ve zess ben nün ket igaz sá gos -
ság ban és bé ké ben. Ámen.

„…mit kí ván tőled az Úr!”
(Mik 6,6–8)
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In di á ban az egy há zak tör té ne te meg -
le he tő sen gaz dag és össze tett. A ke -
resz tény né pes ség je len tős részt vál -
lal a nem zet éle té ben a köz fel ada tok
el lá tá sá ban, kü lö nö sen is az ok ta tás
és az egész ség ügy te rü le tén. Ez a fel -
adat vál la lás az 1500-as évek ben kez -
dő dött ke resz tény misszi ói moz ga -
lom örök sé ge. Eze ken a szol gá la to kon
és a ke resz tény ség re va ló át té ré se ken
ke resz tül a misszió nem mel lé kes
ered mé nye, hogy ké pes sé tet te az in -
di ai tár sa da lom kü lön bö ző ré te ge it
mél tó sá guk és ön be csü lé sük meg élé -
sé re.

A ke resz tény ség In dia har ma dik
leg na gyobb val lá sa, meg kö ze lí tő leg
24 mil lió kö ve tő je van. A 2001-es
nép szám lá lá si ada tok alap ján az 1,2
mil li ár dos in di ai la kos ság 2,3 szá za -
lé kát te szik ki a Krisz tus-kö ve tők. A
2011-es nép szám lá lás ada ta i nak fel -
dol go zá sa még nem fe je ző dött be, de
tud ha tó, hogy az in di ai ke resz té -
nyek szá ma cse kély mér ték ben nö -
vek szik.

Nem ré gi ben vi ta folyt ar ról, ho -
gyan is kel le ne az In di á ban élő egy -
há zak tör té ne tét meg raj zol ni, mi vel
azok a nyu ga ti misszi ói moz gal mak -
ban gyö ke rez nek. Egyes vé le mé nyek
sze rint az el múlt évek ben a ke resz -
tény ség kö zép pont ja „dél fe lé mo zog”.
Ni nan Koshy ír ja: „Azok, akik cso dál -
koz va ál lít ják, hogy a dé li ke resz tény -
ség nap ja vir rad fel, nyil ván va ló an el -
fe lej tet ték azt a tényt, hogy a ke resz -
tény ség haj na la ere de ti leg is dé len jött
el… Ami most tör té nik, az nem egy
nyu ga ti val lás ki ter jesz té se, ha nem
egy val lás re ne szán sza, amely ere de -
té ben és tör té ne té nek ko rai sza ka szá -
ban ázsi ai volt.”

A Ta más-egy ház ha gyo má nya sze -
rint Ta más apos tol hir det te az igét a
Ker ala ál lam be li Ma la bar-par ton,
Dél nyu gat-In di á ban. Min den osz -
tály be li em ber nek pré di kált, és kö rül -
be lül ti zen hét ezer em bert té rí tett
meg, akik kö zött a négy fő kaszt tag -
ja it is meg ta lál juk. A le gen da sze rint
Szent Ta más Chen na i ban halt már -
tír ha lált, és a sír ja he lyén ma ga so dik
a mai Szent Ta más-szé kes egy ház.

Koshy K. M. Pa nikkar tör té nészt
idé zi, aki ezt mond ta: „A ke resz tény -
ség már az egé szen ko rai idők től lé -
te zett Per zsia, In dia és Kí na kü lön -
bö ző ré sze in. A ma la bar egy ház
apos to li egy ház nak vall ja ma gát.
Szent Ta más ra ve ze ti vissza ere de tét,
és lé te zé sét Kr. u. 182-ből ob jek tív,
kül ső for rás iga zol ja. Azo kat a ko rai
in di ai ke resz té nye ket, akik a ke let-szí -
ri ai–per zsa ha gyo mánnyal ke rül tek
kap cso lat ba, ma a Ke let egy há zá nak
vagy káld egy ház nak hív ják. Ké sőb -
bi bi zo nyí té kok sze rint a nesz to ri á -
nus ke resz té nyek, akik vi rág zó kö zös -
sé gek ben él tek Per zsi á ban, a 7. szá -
zad ban ér tek el Kí ná ba.”

Eb ből ar ra is le het kö vet kez tet ni,
hogy a nesz to ri á nus ke res ke dők és
misszi o ná ri u sok – más szí rek kel
együtt – azok ban a ko rai szá za dok -
ban jöt tek In di á ba. Ez az in di ai or to -
dox egy há zak ere de te, je len lé tük In -

di á ban az óta is erős és tö ret len. Az
ezt kö ve tő év szá za dok ban más szír,
per zsa és ba bi ló ni ai cso por tok nö vel -
ték a ke resz tény je len lé tet, míg az el -
ső ró mai ka to li kus misszi o ná ri us,
Jor da nus Ca ta lo ni a 14. szá zad ele -
jén lét re ho zott egy egy ház me gyét.

a misszió tör té ne te 
és az öku me ni kus moz ga lom
csí rái
Az in di ai ke resz tény ség má sik fő
áram la ta az új ko ri misszi ó hoz kö tő -
dik, amely a gyar ma to sí tó po li ti ká val
és az eu ró pai ha tal mak In di á ban va -
ló meg je le né sé vel esett egy be. A ró -
mai ka to li kus misszió te vé keny sé ge
a por tu gál gyar ma to sí tók alatt kez -
dő dött a ké ső 15. szá zad ban, és olyan
sze mé lyek foly tat ták to vább, mint
Xa vé ri Szent Fe renc és je zsu i ta test -
vé rei.

Bár az el ső pro tes táns misszió
csak 1706-ban ér ke zett Tran qu e bar -
ba, a 19. szá zad ban a pro tes táns
misszió je len tős fej lő dés nek in dult,
és nagy ban hoz zá já rult In di á ban a ke -
resz tény ség nö ve ke dé sé hez.

A misszió tör té ne te In di á ban mo -
za ik ként ír ha tó le, nem utol só sor ban
az or szág ha tal mas mé re te és a
misszi ói szer ve ze tek so ka sá ga mi att,
ame lyek itt akar ták a lá bu kat meg vet -
ni. Mind egyik sa ját el kép ze lés sel és
más-más ta ní tás sal ér ke zett.

Ezek a misszi ói szer ve ze tek az
evan gé li um hir de té sé vel kezd ték
mun ká ju kat. Ha mar rá jöt tek azon -
ban, hogy fel ada tot kell vál lal ni uk a
he lyi la kos ság ok ta tá sá ban és szak -
kép zé sé ben is. Ugyan ak kor fog lal koz -
ni uk kel lett azok nak a lel ki-szel le mi
fej lő dé sé vel is, akik a ke resz tény hit -

re ké szül tek át tér ni. A misszi ói moz -
ga lom ko rai egész ség ügyi erő fe szí té -
sei pe dig mo dell ként szol gál tak az or -
szág egész ség ügyi rend sze ré nek ki -
épí té sé hez, mi u tán In dia 1947-ben el -
nyer te füg get len sé gét.

A misszi ók ok ta tá si prog ram ja i nak
tá mo ga tá sán ke resz tül a gyar ma ti
kor mány ren de zett és fe gyel me zett
ál lam pol gá rok ne ve lé sé re tö re ke -
dett, aki ket a köz igaz ga tás ban hi va -
tal nok ként al kal maz ha tott. A misszi -
ói ige hir de té sek és a kö zös ség épí tés
azon ban együtt járt az em be ri jo gok
hang sú lyo zá sá val is. Ki ala kult egy
olyan in di ai né pes ség, amely ké pes
volt bí rál ni a fenn ál ló rend sze rt, és til -
ta koz ni tu dott a gyar ma ti ura lom
igaz ság ta lan sá gai el len. A til ta ko zás
a gyar ma ti ura lom tól va ló meg sza ba -
du lá sért foly ta tott küz de lem ben te -
tő zött.

Fon tos meg em lí te nünk a ke resz -
tény ség el ké pesz tő mér té kű tér nye -
ré sét és az észak ke let-in di ai egy há -
zak meg ala pí tá sát. Hét ál lam ról van
szó Bang la des től észak ra és ke let re.

A gyar ma ti ural ko dók tá mo ga tá -
sá val az ame ri kai bap tis ta misszió és
a wale si pres bi te ri á nus/re for má tus
misszió 1816 kö rül kezd te el mun ká -
ját ezen a te rü le ten a dön tő en tör zsi
ke re tek kö zött élő la kos ság kö ré -
ben. A ró mai ka to li kus misszi o ná ri -

u sok 1850-ben ér kez tek ide, és az év -
szá za dok so rán nagy ban hoz zá já -
rul tak a te rü let ok ta tá si inf ra struk tú -
rá já nak ki ala kí tá sá hoz.

A má so dik vi lág há bo rú után pün -
kös di és ha son ló jel le gű cso por tok és
misszi ók ér kez tek, és je len tős be fo -
lyást gya ko rol tak ezek nek az ál la mok -
nak az is ten tisz te le ti és spi ri tu á lis éle -
té re. A benn szü lött egy há zi struk tú -
rák fej lő dé se az zal, hogy az in di ai kor -
mány ki zár ta a kül föl di misszi o ná ri -
u so kat a po li ti ka i lag ér zé keny te rü -
le tek ről, biz to sí tot ta a benn szü lött
né pek kul tú rá já ban gyö ke re ző ke -
resz tény ség fej lő dé sét. Az Észak ke -
let-in di ai Ke resz tény Ta nács és az In -
di ai Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
hoz zá já rult a te rü let öku me ni kus
erő fe szí té se i hez.

Egy má sik ál lam, ahol igen erős a
ke resz tény je len lét, Ker ala. Itt a né pes -
ség nek kö rül be lül húsz szá za lé ka ke -
resz tény, kö zü lük majd há rom mil lió
hí vő az or to dox egy ház hoz tar to zik.
Ezek a ke resz té nyek a 4. szá zad tól kap -
cso lat ban áll tak An ti ó khia szír pat ri -
ar chá tu sá val. Így ala kult ki In di á ban
a szír or to dox fe le ke zet nyu gat-szí ri -
ai li tur gi ai és egy há zi rend je.

az öku me ni kus moz ga lom 
in di á ban
Azt mond hat juk, hogy a misszió In -
di á ban két fé le mó don ha tott az öku -
me ni kus moz ga lom ra. Egy részt meg -
nö vel te az egy ség irán ti és a kö zös
cse lek vés utá ni vá gyat az egy há zak -
ban. Töb bek kö zött lét re jött a dél-in -
di ai egy ház 1947-ben, né hány év vel
ké sőbb pe dig az észak-in di ai egy ház
ala kult meg.

Más részt a misszió fej lett fe le ke -
ze ti iden ti tá so kat is ma gá val ho zott
In di á ba. A szo mo rú tény az, hogy mi -
előtt a fi a tal egy há zak a misszi ós hely -
zet ben hit val ló egy há zak le het tek
vol na, olyan fe le ke ze ti ke re tek kö zé
kény sze rí tet ték őket, amelyek nem
voltak a sa ját jaik. Mi előtt Krisz tus kö -
zös sé gé vé vál hat tak vol na, már azt
su gall ták ne kik, hogy le gye nek pres -
bi te ri á nu sok, lu the rá nu sok, me to dis -
ták vagy ang li ká nok.

1965-ben a II. va ti ká ni zsi nat új
szel le mi sé gű pár be szé det kez de mé -
nye zett a ró mai ka to li kus egy ház és
a töb bi egy ház kö zött, és ez In di á ban
is az együtt mű kö dés ki szé le se dé sé -
hez ve ze tett.

Az In di ai Ka to li kus Püs pö ki Kon -
fe ren cia szo ro san együtt mű kö dik az
In di ai Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csá val, kü lö nö sen is a kor mánnyal
va ló kap cso lat te rü le tén. Ma nap ság
együtt lob biz nak a kor mány köz be -
lé pé sé ért, ami kor a ke resz té nyek he -
lyi za var gá sok cél pont ja i vá vál nak. A
tör vény ho zás ban is együtt dol goz nak,
hogy a ki sebb sé gi jo go kat – be le ért -
ve a da lit ke resz té nyek jo ga it – és a
val lás sza bad sá got meg véd jék.

Ami kor a ke resz té nyek a 2013-as
ima hét meg tar tá sá ra ké szül nek szer -
te a vi lá gon, In di á ban az egy há zak egy
fon tos sa ját öku me ni kus mér föld kő -
ről is meg em lé kez nek. 1912-ben kezd -
te el mun ká ját az In di ai Ke resz tény Di -
ák moz ga lom, az in di ai egye te mis ták
leg ré geb bi if jú sá gi öku me ni kus szer -
ve ze te. A moz ga lom a di á kok, ta ná -
rok és idő sebb ba rá tok kö zös sé ge ként
szol gál ab ban az el kö te le zett ség ben,
hogy a ke resz tény hi tet a gya kor la ti
élet be ül tes sék át. Ti zen há rom föld -
raj zi te rü le ten meg szer ve ződ ve a
pusz ta lé té vel is ar ra ins pi rál ja a di á -
ko kat, hogy részt ve gye nek az egy ház
és a tár sa da lom át ala kí tá sá ban. Az In -
di ai Ke resz tény Di ák moz ga lom az
öku me niz must, az egy sé get, az igaz -
sá gos sá got és a bé két tart ja a leg főbb
ér té kek nek.

A 2013-as ima hét anya gá nak elő -

ké szí té sé ben az In di ai Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak if jú sá gi
rész le ge volt a má sik fon tos part ner.
Ez a szer ve zet az in di ai pro tes táns és
or to dox egy há zak kö zös sé ge, amely
ti zen há rom mil lió ke resz tényt kép vi -
sel szer te az or szág ban.

Az or to dox ke resz té nyek kulcs sze -
re pet ját szot tak az in di ai öku me ni -
kus moz ga lom ban. Az In di ai Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa 2014-ben
ün nep li alapításának cen te ná ri u mát.
A ta nács if jú sá gi bi zott sá ga nem zeti
szin ten tá mo gat ja, se gí ti az öku me -
ni kus és val lás kö zi te vé keny sé ge ket.

Az ima hét anya gá nak elő ké szí té -
sé ben a har ma dik part ner az 1915-ben
ala kult In di ai Ka to li kus Egye te mi
Szö vet ség.

az egy há zak szü le té se in di á ban
Két kri ti kus kér dés re kell a ke resz -
tény ség nek vá laszt ta lál nia In di á -
ban: a kaszt rend szer és az iden ti tás
kér dé sé re.

A kaszt rend szer – az egy há za kon
be lül és kö zöt tük is – ko moly ki hí vást
je lent In di á ban a ke resz té nyek egy sé -
gé nek és az egy ház mint Krisz tus
tes té nek mo rá lis ta nú ság té te le szem -
pont já ból. A kaszt rend szer – mi vel az
egy há zat meg osz tó kér dés – fo lya ma -
to san ége tő ta ní tás be li prob lé ma. Kö -
vet ke zés kép pen ezt a té mát vá lasz tot -
ták ki hang sú lyo zan dó nak az igaz sá -
gos ság és bé ke irán ti vá gyat ki fe je ző
öku me ni kus imád sá gok ban.

A misszi ók ál tal ala pí tott egy há zak
azért küz döt tek, hogy el sza kad ja nak
misszi o ná ri u si múlt juk tól, és in di ai
egy ház ként sa ját iden ti tá su kat és hí -
vá su kat erő sít sék. Az In di á ban élő egy -
há zak meg pró bál ták meg fo gal maz ni,
hogy mit je lent ez az ő éle tük ben és ta -
nú ság té te lük ben egy olyan sok val lá sú
kör nye zet ben, ahol a ke resz tény ség egy
na gyon ki csiny ki sebb ség.

A nagy élő vi lág val lá sok kö zött az
in di ai ke resz té nyek so kat tet tek az -
zal, hogy kép zett ve ze tő ket ad tak, és
teo ló gi ai fris ses sé get hoz tak az öku -
me ni kus meg be szé lé sek be a más
val lá sú em be rek kel va ló dia ló gu sok
és együtt mű kö dés so rán.

az egy ház tör té ne lem 
ér tel me zé se az egy ház 
több sé gé nek szem pont já ból
Ami a ke resz tény ség re va ló át té rést il -
le ti, a misszi ói moz ga lom leg je len tő -
sebb ered mé nye az volt, ahogy az in -
di ai sze gé nyek és szám ki ve tet tek át -
él ték: Krisz tus hoz va ló meg té ré sük
egy ben a val lá si és ri tu á lis meg kü lön -
böz te tés től va ló meg sza ba du lást is je -
len ti szá muk ra. Egy nem ré gi ben meg -
tar tott kon fe ren ci án prof. dr. Su susie
Tha ru író és tár sa da lom tu dós ki je len -
tet te, hogy az in di ai egy ház szel le mi
ere de ti sé ge a da li tok ban rej lik.

Azt mond ják, az in di ai egy ház
nyolc van-ki lenc ven szá za lé ka da lit
ere de tű. In dia né mely ré sze in a ke -
resz té nyek száz szá za lék ban da lit
meg tér tek.

Fon tos tud nunk, hogy ki a da lit In -
di á ban. 

A hin du iz mus ban a kaszt rend -
szer hi e rar chi kus fel épí té sű, és négy
szint ből áll: bráhma nák (pa pi kaszt),
ksat ri ják (har co sok), va is ják (ke res -
ke dők), súdrák (szol gá lók). Az el ső
há rom kaszt ba tar to zók ri tu á li san
tisz ták, és tár sa dal mi, gaz da sá gi hely -
ze tü ket te kint ve ural ko dók. A ne gye -
dik kaszt tag jai ri tu á li san tisz tá ta la -
nok, és tár sa dal mi lag, gaz da sá gi lag
alá ve tet tek.

Ezen a rend sze ren kí vül csak In di -
á ban 160-180 mil lió em ber él még,
aki ket szám ki ve tett nek, ki kö zö sí tett -
nek vagy érint he tet len nek te kin te nek,
ők al kot ják az úgy ne ve zett kül ső
kasz tot. Ők az el nyo mot tak, a pá ri -
ák vagy da li tok, a meg tört em be rek.

Az In di á ban élő da li tok szá má ra a
hin du iz mus ból va ló meg té ré sük egy -
ben az el kü lö nü lés és el len ál lás fon -
tos for má ja is.

Az el ső vi lág há bo rú kez de tén az
In di á ban élő ke resz té nyek kö zül egy -
mil lió volt da lit, ma kö zel hu szon -
négy mil lió. A ke resz tény ség re va ló át -
té rés – ami gyak ran ma guk nak az el -
nyo mott, szám ki ve tett cso por tok -
nak a pa ran csá ra tör tént – nem -
csak a ma ga sabb kaszt ban élő hin duk
szá má ra je len tett ki hí vást, de a ke -
resz tény ség re át tért ma ga sabb osz tá -
lyok be li hin duk és a misszi o ná ri u sok
szá má ra is. Saj ná la tos mó don ez a
tör té net ke vés fi gyel met ka pott. A da -
lit-ke resz tény tör té ne lem csak egy ki -
csiny ke mel lék ese mény volt a misszi -
ók vagy egy há zak sok kal je len tő -
sebb tör té nelmé ben.

A da li tok to vább ra is el nyo mot -
tak, és olyan mér té kű ki re kesz tett -
ség ben él nek, hogy ön azo nos sá gu -
kat és kö zös küz del mü ket job ban
meg tud ják ér tet ni a más hi tű da li -
tok kal, mint ke resz tény hit test vé re -
ik kel. Mint a dél-af ri kai fa ji meg kü -
lön böz te tés, az aprt heid, úgy a
kaszt rend szer is ki hí vást kell, hogy
je lent sen min den ke resz tény szá má -
ra. Eb ből a szem pont ból is el kell
gon dol kod nunk a ke resz tény egy ség
irán ti el kö te le zett sé günk kor lá ta i ról
és tisz tes sé gé ről.

Öku me ni kus ima he ti össze ál lí tá sunk
az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak Hit és
Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga és a Ke -
resz tény Egy sé get Elő moz dí tó Pá pai
Ta nács szer kesz té sé ben meg je lent
ima he ti fü zet ma gyar vál to za ta alap -
ján ké szült. A se géd anyag a Ma gyar
Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia és a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa kö zös ki ad vá nya ként je -
lent meg.
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„Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge
meg lát szik raj tad.” (Ézs 60,2)

Víz ke reszt ün ne pe után az utol só hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi a
meg di cső ült Krisz tus sze mé lyét s
(ön)ki je len té se it ra gyog tat ják fel előt -
tünk. Ő egy lé nye gű az Atyá val; vi lá gos sá gul jött el e vi lág ba, és éle tet ho zott
az em be rek nek. „Föl sé ges min den né pek fö lött az Úr.” (GyLK 746) „Is ten gyúj -
tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben, hogy Jé zus Krisz tus ar cán fel is mer jük az
ő di cső sé gé nek ra gyo gá sát.” (2Kor 4,6; LK) So li Deo Glo ria! – Egye dül Is te -
né a di cső ség! „Mert meg je le nik az Úr di cső sé ge, lát ni fog ja min den em ber
egy aránt.” (Ézs 40,5) S a meg di cső ü lés ma gas he gyén Jé zus ra rá ra gyo gott az
Úr Is ten di cső sé ge: „ar ca fény lett, mint a nap, ru há ja pe dig fe hé ren ra gyo -
gott, mint a fény”. Szó zat hal lat szott a fé nyes fel hő ből: „Ez az én sze re tett Fi -
am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas sa tok!” (Mt 17,2.5) S né künk sem ada -
tott csak Jé zus egye dül. Pál s min den ko ri kö ve tői csak őt di cső í tik meg éle -
tük kel. A cse rép edény tes tünk ben la kó Úr „Jé zus ha lá lát min den kor tes tünk -
ben hor doz zuk, hogy Jé zus éle te is lát ha tó vá le gyen tes tünk ben” (2Kor 4,10).
Krisz tus a Szent lé lek ál tal vá lik je len va ló vá szá munk ra is: „…és ahol az Úr
Lel ke, ott a sza bad ság. Mi pe dig… mind nyá jan, ugyan ar ra a kép re for má ló -
dunk át az Úr Lel ke ál tal di cső ség ről di cső ség re.” (2Kor 3,17–18) Így tesz min -
ket Atyánk ha son ló vá Fia ké pé hez (lásd Róm 8,29). Akik már meg ta lál ták a
Mes si ást, és hisz nek az Is ten Fi á ban, nagy dol go kat is lát hat nak: „…meg lát -
já tok a meg nyílt eget és az Is ten an gya la it, amint fel száll nak, és le száll nak
az Em ber fi á ra.” (Jn 1,51; lásd 1Móz 28,12) Meg hall ják az Úr ki je len té sét is: „Az
Atya sze re ti a Fi út, és ke zé be adott min dent. Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök
éle te van…” (Jn 3,35–36) Lu ther sze rint: „Krisz tus nem tesz egye bet, csak evan -
gé li u mot hir det, hogy hin ni kell jen ben ne, ha va la ki örök éle tet akar. Az Atya
ta nú ság te vő je ő, s igé je bi zony ság te vés Is ten ke gyes szán dé ká ról, mellyel az
em bert bűn, ha lál és ör dög ha tal má ból meg vált va üd vö zí te ni akar ja.” Já nos
hall hat ta a fel ma gasz talt Krisz tus, a hű ta nú ki nyi lat koz ta tá sát a menny ből:
„Íme, el jön a fel hő kön, és meg lát ja min den szem…” S az örök Va gyok ön ki -
je len té sét: „Én va gyok az Al fa és az Óme ga – így szól az Úr Is ten, aki van, és
aki volt, és aki el jö ven dő: a Min den ha tó.” (Jel 1,7.8) Az Úr Jé zus e föl dön el -
hang zott ön ki je len té sét mi is meg hall hat juk: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá -
ga: aki en gem kö vet, nem jár sö tét ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá -
ga.” (Jn 8,12) Mi vel a test té lett örök Ige az em be rek vi lá gos sá ga, és őben -
ne élet volt, így akik őt már be fo gad ták, Is ten gyer me ke i vé let tek (lásd Jn
1,4.12). Az egy há zi év e most zá ru ló ka rá cso nyi ün nep kö ré nek öröm hí re ez:
azért jött Jé zus, „hogy aki hisz őben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen”
(Jn 3,16). Is ten gyer me kei az ő ál dá sá nak is örö kö sei. Jé zus ban: „Ra gyog tas -
sa rád or cá ját az Úr, és kö nyö rül jön raj tad!” Ő meg ígér te: „én meg ál dom őket”
(4Móz 6,25.27), ezért kérd: „Áld jon meg té ged az Is ten / A Si on ról ke gyel -
me sen…” (EÉ 46,3)

g Ga rai And rás

hETI ÚTrAVALÓ

„»Mi Atyánk, aki a…« Mi vel ez az
imád ság a mi Urunk tól szár ma zik,
min den két sé get ki zá ró an ez a leg főbb,
a leg ne me sebb és a leg jobb ima, mert
ha a mi ir gal mas és hű Mes te rünk tu -
dott vol na en nél job bat is, azt is meg -
ta ní tot ta vol na ne künk. Ezt kell te hát
meg ér te nünk, és nem kell el ítél ni az

összes töb bi imát, amely ben nin cse nek meg ezek a sza vak, mert Krisz tus szü -
le té se előtt is imád ko zott már sok szent, akik nem hal lot ták még eze ket a sza -
va kat. Azon ban min den más olyan imá nak gya nús nak kell len nie szá munk -
ra, amely nem tük rö zi vagy ra gad ja meg en nek az imád ság nak a tar tal mát és
je len té sét. Mert a zsol tá rok is jó imád sá gok, ám nem fe je zik ki olyan vi lá go -
san en nek az imá nak a lé nye gét, jól le het tel jes mér ték ben hor doz zák. Ép pen
ezért té vely gés más imá kat eh hez az imád ság hoz ha son lí ta ni, vagy elő tér be he -
lyez ni, fő leg olya no kat, ame lye ket pi ros tin tá val ír tak és dí szí tet tek, és csu pán
ar ra a kí ván ság ra épül nek, hogy Is ten itt a föl dön ad jon ne künk egész sé get,
hosszú éle tet, ja va kat és tisz te le tet, de en ged je el a bün te té sün ket is, stb. (vagy -
is ame lyek ben job ban ke res sük sa ját aka ra tun kat és di cső sé gün ket, mint Is -
ten aka ra tát és di cső sé gét). Így Szent Bri git ta ti zen öt imád sá ga, a ró zsa fü zér,
a ko ro na, a zsol tár könyv és az ef fé lék na gyon nép sze rű ek let tek, és job ban tisz -
te lik őket, mint a Mi atyán kot ma gát. Nem mint ha el ítél ném őket, csu pán az
ve lük a gond, hogy túl nagy hang súlyt fek tet nek az ön ál ló imád ko zás ra, és emi -
att az iga zán lel ki, bel ső és iga zi Mi atyán kot le né zik. Pe dig min den bűn bo csá -
nat, nye re ség és ado mány, vagy is mind az, ami re az em ber tes té nek, lel ké nek
bár hol szük sé ge van, az eb ben az imá ban bő sé ge sen meg ta lál ha tó. Ezért jobb
len ne, ha szív bé li vá gyó dás sal és a sza vak át ér zé sé vel imád koz nál el egyet len
Mi atyán kot, és ez ál tal job bá vál na az éle ted, mint ha min den ima bűn bo csá -
na tát el nyer néd.” 

d Lu ther Már ton: A Mi atyánk né met ma gya rá za ta 
(Bel lák Er zsé bet for dí tá sa)

se mper refor m anda

Szerda délután. Hosszú ut ca, a
vég ál lo más. Né zem a vá ra ko zó kat,
a mun ká ba in du ló kat. Fá radt ar cú,
csen des tár sa ság, hall ga ta gon ül -
nek a hi deg ko csi ban. A Pe tő In té -
zet előtt so kan áll nak, tol ják a je ges
jár dán a vas tag ke re kű ko csi kat,
ben nük a nagy be teg gye re ke ket.
Rég óta is me rik egy mást, az egy re
ne he zebb ke resz te ket. Az után to -
vább, a Széll Kál mán té ren nyüzs gő
em ber pi ac, a mun ká ban re mény ke -
dők itt vár ják, hát ha va la me lyik
épít ke zé sen ro bo tol hat nak. A né -
gyes, ha tos vil la mo son lan gyos ság,
ta lán ezért ül itt a leg több haj lék ta -
lan; ko pott gú nya raj tuk, min den
por ci ká juk ban resz ket nek, össze -
koc can a fo guk. Pár óra re mény, de
ez is cse kély vi gasz. Nagy szo mo rú -
ság van Ma gyar or szá gon.

* * *

JelenitsIstván.A pi a ris ta szer ze tes,
Szé che nyi-dí jas teo ló gus, ta nár, író
nyolc van éves. Hosszú ide ig a rend
ma gyar or szá gi tar to mány fő nö ke volt;
több fel ső fo kú ka to li kus in téz mény -
ben ta ní tott. Ezek a szá raz élet raj zi
ada tok. 

Az iga zi, a fá rad ha tat lan fér fi ő,
aki nek Bib lia-elő adá sa it öku me ni kus
kö zön ség hall gat ta, aki iro da lom -
sze re tet re ne vel te lel kes di ák ja it. És
per sze Pi linsz ky: ő tet te leg töb bet
nagy köl tőn kért, hogy No bel-díj ra is
föl ter jesz tet ték. 

Ke rek szem üve gé vel messzi re lá -
tott, szi go rú mo so lyá val leg dü hö -
sebb el len fe le it is le csil la pí tot ta. Mert
volt ilyen a ne héz zsar no ki idő ben, és
lesz a jö vő ben is, tá ma dás az is te nes
em be rek el len! A vé let len úgy hoz ta,
hogy tár sa ság ban a kö ze lé ben le het -
tem, fá rad tan, pesszi mis ta han gu lat -
ban. De biz ta tó, bölcs sza va i ból min -
dig erőt me rít het a rá szo ru ló. Nyu ga -
lom, bé kes ség, ren dít he tet len hit bal -
zsa moz za be a ná la ven dé ges ke dőt.

* * *

Ökumené.Több ször meg ta pasz tal -
tam a meg ér té st. Az együtt mű kö dést
és együtt gon dol ko dást. Re mény ke -
dem, hogy az új év ben is meg ma rad,
s ha le het, ész re vét le nül nö ve ked ni is
fog. Ked ves köl tőm, Va sa di Pé ter
szép üze ne te élő vé, ele ven né vá lik:
„Rá ta lál ni egy más ra Krisz tus ban. S
ahogy föl egye ne se dünk a le haj lás ból,
vég re föl fe de zem, hogy a te hi ted, a
te val lá sod em be ri lé nyed, lé nye ged
és szép sé ged leg fon to sabb ele me.
Ha te ör ven de zel a te val lá sod ban, en -
gem is ör ven dez ni ta ní tasz az én val -
lá som ban… Nincs töb bé hu za vo na,
in nen oda és on nan ide, kéz nyúj tás
van. Sőt olyan szen ve dé lyes öle lés,
mint nem rég Augs burg ban, ahol a lu -
the rá nus el nök és a va ti ká ni bí bo ros
alá ír ta az egy há zi ira to kat a köl csö -
nös meg bo csá tás ról. Ne fe led jé tek el
azt a na pot.”

g Fenyvesi Félix Lajos

Jegyzetlapok

Is ten hez imád ko zunk, aki ben Krisz -
tus ál tal hi szünk. Imád sá gunk en nél -
fog va so ha sem le het ké re ge tés Is ten -
től, töb bé nincs szük sé günk ar ra,
hogy mu to gas suk ma gun kat előt te.
Sza bad tud nunk, hogy tud ja, mi re
van szük sé günk, még mi előtt kér -
nénk. Ez ad imád sá gunk nak ha tár ta -
lan bi zal mat és vi dám bi zo nyos sá got.
Nem a for ma, nem a sza vak szá ma,
ha nem a hit ra gad ja meg Is ten atyai
szí vét, aki rég óta is mer ben nün ket. 

Az iga zi imá dság so ha sem a tel je -
sít mény gya kor lá sa, ke gyes ma ga tar -
tás, ha nem a gyer mek nek az Atya szí -
vé hez in té zett ké ré se. Az imád ság
ezért so ha sem ma ga mu to ga tó sem Is -

ten, sem ön ma gunk, sem má sok előtt.
Ha Is ten nem tud ná, hogy mi re van
szük sé gem, ak kor kel le ne ar ról el mél -
ked nem, ho gyan mond jam meg Is ten -
nek, mit mond jak ne ki, va jon meg -
mond jam-e ne ki. Ezért a hit, amellyel
imád ko zom, ki zár min den la tol ga tást,
min den ma ga mu to ga tást.

Az imád ság tel je sen el rej tett. Min -
den ho gyan el len té te a nyil vá nos ság -
nak. Aki imád ko zik, töb bé már nem
is me ri ma gát, ha nem csak Is tent, akit
hív. Mi vel az imád ság nem a vi lág ra
hat, ha nem egye dül Is ten re irá nyul,
ép pen ezért a leg ke vés bé be mu ta tó
jel le gű cse lek vés.

(Di et rich Bon hoef fer: Kö ve tés)

Elrejtettimádság
Bó dás Já nos

Énsem
vagyokjobb,
mintmás

Sok szor vad, lá za dó sza vak
sis te reg nek az aj ka mon.
Ha ki mon da nám, vért, vi lá got
gyúj ta na föl egy-egy da lom.

Fel dúl nak sok szor en gem is
li dér ces, ször nyű ál mok, vá gyak,
lel kem sö tét bo zót ja közt
in du la tok csor dái jár nak.

Sok szor pa ráz na a sze mem,
gon do la tom. Szennyes az ál mom,
rút em ber-sze mét domb va gyok,
és ma ga mat gyak ran utá lom.

Úgy szé gyen lem, ha jó nak lát tok,
ne mes nek, tisz tá nak, igaz nak,
s nem hall já tok, hogy ben nem is zug
ős er de je hí nár nak, gaz nak.

Úgy ret te gek, mi lesz, ha egy szer
ki tör be lő lem ron tás, átok?
Hogy fut nak majd ir tóz va tő lem
szü lők, fi ak, hí vek, ba rá tok!

Jaj, nem va gyok se jó, se tisz ta!
Ne vár ja tok sem mit se tő lem.
Ha nem fog na a Ke gye lem,
rég átok lett vol na be lő lem.

Ne csal jon meg, ha „szép, sze líd,
s tisz ta fe hér” min den da lom:
ami rossz ben nem, Va la ki
nem en ge di ki mon da nom.

Va la ki, Aki úgy akar ja,
hogy sze líd vi rá got te rem jek,
s rom lott, go nosz vol tom ban is
hir de tő je le gyek a menny nek.

Ha Ő nem vol na, be lő lem is
ki tört vol na ré gen az ál lat…
Ke gye lem csak, ha jó nak lát szom,
rosszabb va gyok, Test vér, te ná lad!



Ez a ma dár a ma gas észa kon, Skan -
di ná via és Orosz or szág leg észa kibb
tá ja in, a taj ga nagy feny ve se i ben fész -
kel. Ti pi kus in vá zi ós ma dár: egyes
évek ben – va ló szí nű leg táp lá lék hi ány
mi att – óri á si tö meg ben re pül dél fe -
lé, és el áraszt ja egész Kö zép-Eu ró pát.

Nagy csont tol lú-in vá zi ók vol tak a
múlt szá zad öt ve nes éve i ben, ami kor
Bu da pes ten is több ez res csa pa tok ban
tűntek fel a madarak. A Nép li get ben
és a Vá ros li get ben az os tor fák bo gyóit
et ték, a Nor ma fa kör nyé kén a sár ga
fa gyöngy bok ro kon lát tam őket, de
rá jár tak a ber ke nyé re és a ja pán akác
ter mé sé re is. Bi zal mas ter mé sze tű ek,
könnyű volt meg fi gyel ni őket. 

Se re gély nagy sá gú, zö mök ma da -
rak, tol la za tuk fa héj szí nű, he gyes
bó bi tá juk és nagy fe ke te to rok folt juk
van. Rö vid far kuk vé gén szé les sár -
ga sza lag dísz lik.

A zárt csa pat ban gyor san re pü lő
ma da rak se re gé lyek re em lé kez tet nek,
a fá kon és le ve gő ben egy aránt fo lya -
ma to san hal lat ják ci ri pe lő, „szri i ii”
hang ju kat.

A nagy in vá zi ók ide jén sok csont -
tol lút gyű rűz tek meg Bu da pes ten.
Eb ben kü lö nö sen Csó ka bá csi, a ma -
dár ta ni in té zet kül ső mun ka tár sa
je les ke dett. Né hány szor el kí sér tem,
és se gí tet tem ne ki. Azt hasz nál ta ki,
hogy a csont tol lú ak rend kí vül víz igé -
nye sek, ha te he tik, sű rűn isz nak,
ke mény hi deg ben az ága kon a ha vat
csi pe ge tik.

Csó ka bá csi az egyik li ge ti víz csap -
nál ál lí tot ta fel a nagy há lót. A ki ol -
dó zsi nórját meg húz va egy erős ru -
gó rán totta át és bo rí totta a kis tó -
csá nál to lon gó ma da rak ra. Több
száz csont tol lú ült a fán, és ami kor
a víz cso bog ni kez dett, már eresz -
ked tek is le fe lé, szin te le foly tak a fa
ága i ról. Csó ka bá csi meg vár ta, amíg
már va la mennyi en a víz nél vol tak,
az tán meg húz ta a kioldó zsi nórt. 

A há ló vil lám gyor san át csa pott, és a
sok ma dár alat ta ma radt.

Majd le fagy tak az uj ja ink, amíg a
jég hi deg víz ben pan csol va egyen ként
ki szed tük és meg gyű rűz tük őket.
Nem na gyon ijed tek meg, so kan már
tíz perc múl va új ra a víz nél vol tak. 

Ami kor az os tor fák ról el fo gyott a
bo gyó, a csa pa tok to vább re pül tek dél
fe lé. A gyű rű sök ről sok vissza jel zés ér -
ke zett. Ki de rült, hogy Fran cia-, Olasz-

és Gö rög or szá gig el ju tot tak, sőt egye -
sek Tu né zi á ba is át re pül tek.

Az idei té len de cem ber ben lát tam
az el ső ki sebb csa pa to kat, de le het,
hogy még so kan kö ve tik őket. Ha fi -
gyel tek, ta lán ti is ta lál koz tok ve lük. Az
os tor fák kis bar na bo gyó i ért akár a te -
le pü lé sek belső területeit is felkeresik.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Hon nan ered a ma dár fur csa ne ve?
2. Mit gon dolsz, mi ből épí tik a fész -
ke i ket?
3. Va jon hány fi ó kát ne vel nek?

csonttollú

Vá la szok: 1. a má sod ren dű eve ző tol -
lak he gyén lát ha tó hosszú kás, élénk -
pi ros, sza ru ne mű le mez kék ről; 2.
zuz mók ból és mo há ból; 3. né gyet-ha -
tot, több nyi re ötöt.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

me sélnek az áll atok
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Jé zus el ső cso dá ját egy la ko da lom ban
tet te Ká na vá ro sá ban. Má ria egyik ro -
ko na há za so dott, és Má ria is ott
volt a me nyeg zőn. Jé zust is meg hív -
ták a ta nít vá nya i val együtt.

Miközben a násznép mulatott, a
ven dég lá tók kal nagy szé gyen esett
meg: el fo gyott a bo ruk. Ezt ak kor
még nem so kan tud ták, de Má ri á hoz
el ju tott a hír. Oda si e tett Jé zus hoz, és
el mond ta ne ki, mit hal lott:

– El fo gyott a bo ruk.
A fia ek kor na gyon fur csán vá la szolt:
– Va jon ez rám tar to zik? Vagy rád?

Nem jött még el az én órám.
Má ria nem is igen ér tet te, hogy mit

mond Jé zus. Egyet azon ban meg ér -
zett anyai szí ve: a fia se gí te ni fog.
Ezért így szólt a szol gák hoz:

– Bár mit mond nek tek, te gyé tek
meg!

Jól sej tet te: Jé zus ha ma ro san cso -
dát tett! A be já rat nál volt hat kő ve -
der, ame lyek be egyen ként két vagy
há rom mét ré ta fért. Az ezek ben tá -
rolt víz zel mos ták le ma guk ról az út
po rát a ház hoz ér ke zők.

– Tölt sé tek meg a ved re ket víz zel!
– mond ta Jé zus a szol gák nak.

Mi u tán a szol gák ezt meg tet ték,
Jé zus azt kér te tő lük, hogy me rít se -
nek be lő lük, és vi gye nek a nász -
nagy nak.

Mi re el ju tott a nász nagy hoz, a víz
bor rá vál to zott. Ő per sze mind er ről
sem mit sem tu dott. Meg kós tol ta a
ser le gé be ön tött italt, majd ma gá hoz
hív ta a vő le gényt.

– Min den em ber elő ször a jó bort
te szi az asz tal ra, és ami kor már meg -
it ta sod tak a ven dé gek, csak ak kor kí -
nál ja a rosszabb mi nő sé gű in ni va lót.
Te pe dig pont for dít va csi ná lod?!

Ez volt Jé zus el ső cso dá ja. A ta nít -
vá nyai, akik tud tak ar ról, ami tör tént,
hit tek ben ne.

Végezzétekelakiskorsókonlátha-
tó számtani műveleteket! A ka-
potteredményekethúzzátokkia
nagykővedrentalálhatószámhá-
lóból!Ahálóbaneggyeltöbbszám
van.Ezaszámmutatjaazátvál-
tást a liter és a métréta között,
vagyisennyiliteregymétréta.Ezt
aszámotküldjétekbe!

Jézuscsodatételei
b MostindulósorozatunkbanJézuscsodatételeiközülelevenítünkfel
ötöt.Mindegyikrészheztartozikegy-egyfeladatis.Ezekhelyesmeg-
fejtéseitküldjétekelösszegyűjtveasorozatvégénszerkesztőségünk
címére(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.)!
Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.

1.

g ye r me kvár

Vi dé ki pá lya ud va ron kér de zi egy
em ber a vas utas tól:

– Mond ja, mi kor megy a kö vet ke -
ző vo nat Bu da pest fe lé?

– A gyors vo nat öt perc múl va ér -
ke zik, a sze mély vo nat pe dig más fél óra
múl va. Én még is azt ta ná csol nám,
hogy a sze méllyel men jen.

– Mi ért? Az las sabb, és ké sőbb is jön!
– De a gyors vo nat nem áll meg itt.

* * *

– Ki az ab szo lút las sú?
– Aki a csi gát stop pol ja.

* * *

Két szál lí tó mun kás egy ha tal mas zon -
go rát ci pel fel a ti ze dik eme let re. A lift
nem mű kö dik. Mi kor már a ki len ce -
di ken van nak, meg szó lal az egyik:

– Te Jó zsi, van egy jó meg egy rossz
hí rem. Me lyi ket mond jam előbb?

– Na, mondd a jót!
– Már a ki len ce di ken va gyunk.
– És mi a rossz?
– Az, hogy egy má sik ház ba kel lett

vol na szál lí ta ni a zon go rát.

hUm or z sák
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El jött-e Is ten a vi lág ba? – szólt a ta -
nár úr nak cím zett kér dés, mely re
igen bő sé ges és – a pi a ris ták ra jel lem -
ző – de rűt sem nél kü lö ző vá lasz ér -

ke zett más fél órá ban. Az igen tá gan
ér tel mez he tő kér dés kört Je le nits Ist -
ván to váb bi kér dé sek kel egé szí tet te
ki min den fé le pa pír nél kül tar tott sza -
bad elő adá sá ban: „Eb ben a kér dés ben
van egy bur kolt, ki nem mon dott ki -
je len tés is el rejt ve: hogy nem na gyon
lát szik meg a vi lá gon, hogy Is ten el -
jött. Ha pe dig el jött, ak kor fel me rül -
het, mi ért nem na gyobb erő vel avat -
ko zott be le a vi lág sor sá ba.” 

Jel lem ző a ta nár úr gon do lat me ne -
té re a já té kos ság, ugyan ak kor va la mi -
fé le lep le zet len őszin te ség is: nem kí -
ván ja a ke resz tény sé get tör té nel mi
ter he i től meg sza ba dí ta ni, nem ál lít -
ja, hogy az egy ház tö ké le te sen vég -
zi szol gá la tát, túl zott op ti miz mus
sem jel lem zi az em be ri ség lel ki fej -
lő dé sét il le tő en, még is na gyon po zi -
tív, élet igen lő, az éle tet eset len sé gé -
ben, eset le ges sé gé ben is sze re tő em -
ber ként nyil vá nul meg. Ahogy tő le
meg szok hat tuk, sem re to ri kai fo gá -
sok, sem sem mi fé le pá tosz vagy
nagy sza vak nem jel lem zik be szé dét,
ere je a ki fe je zés egy sze rű sé gé re va -
ló tö rek vés ben, a köz ért he tő ség ben
és köz vet len ség ben áll. 

A ki fe je zés pon tos sá ga még is sok -
szor igen ha tá sos, és mint egy tu da -
to sít ja a hall ga tó ban a mon dan dó
mély sé gét: „Az egyet len Is ten egyszer,
egyet len gesz tus sal tes te sült meg,
és lépett kö zénk.” En nek a kö zénk lé -
pés nek a nyo ma it ku tat ta és vi lá gí tot -
ta meg Je le nits Ist ván ezen az es tén. 

Reflek tál va a 21. szá za di ság ra, pa -
ro di zál va kis sé az Is ten-em ber vi -
szony hoz va ló em be ri es-ki csi nyes
hoz zá ál lást ve tet te fel Jelenits István
a kö vet ke ző ket: „Ta lán azt aján lot tuk
vol na Is ten nek, hogy ha a vi lág ba
akar jön ni, er re al kal ma sabb időt
vá lasszon, ami kor mond juk az Is ten
Fia ta lált vol na olyan hír köz lő esz kö -
zö ket, ami lye ne ket mi már is me -
rünk és min den nap hasz ná lunk: rá -
dió be szé det tart ha tott vol na, a te le -

ví zi ók ka me rái előtt nyi lat koz ha tott
vol na, vagy vo na tok ra, re pü lő gé pek -
re száll ha tott vol na, és rö vid éle te
alatt is föl ke res het te vol na a vi lág kü -

lön bö ző köz pont ja it, meg szó lít ha tott
vol na nem csak egy né pet, ha nem a
vi lág nak akár min den fon to sabb né -
pét és kul tú rá ját is.” 

Iz gal mas nak mond ha tó ez a min -
den fé le dog ma ti kát mel lő ző, kép ze let -
re ha gyat ko zó el mél ke dés, a „ta lán
más képp is tör tén he tett vol na”. Az „Is -
ten té koz lón bánt az idő vel, míg Jé zus
ve lünk volt” ki je len tés is szo kat lan nak
mond ha tó egy gya kor ló pap szá já ból.
Ha son ló an iz gal mas – bár nem oly
szív de rí tő – a rosszal va ló szem be né -
zés fel vál la lá sa is. „Is ten nem akart
könnyű, a koc ká za tok tól, fáj da lom tól
men tes vi lá got te rem te ni, pe dig meg -
te het te vol na” – ál lí tot ta Je le nits Ist ván.

A go noszt olyan sár kány ként áb rá -
zol ta a hall ga tó ság nak, amely nek ha
le vág ják is az egyik fe jét, rög tön ket -
tő nő he lyet te. Még is, ez a vi lá got
meg osz tó, sa nyar ga tó du a liz mus az,
amely ből a sze re tet mély sé ge is le ve -
zet he tő. „Ha a meg vál tás nyo mán a
rossz el tűnt vol na, könnyű vol na sze -
ret ni egy mást” – mond ta a ta nár úr.

A ke resz tény ség vi lág for má ló ere -
jét ki sebb tör té nel mi tú rá val il luszt -
rál ta: a Ró mai Bi ro da lom ban meg -
szü le tett dia kó ni ai szol gá lat tól a kö -
zép kor kul tú ra őr ző és -te rem tő szer -
ze tes sé gén át egé szen az új ko ri ta lál -
má nyo kig ju tott el gon do lat me ne té -
ben. „Va la mit meg ta nult a vi lág a ke -
resz té nyek től, amit nem fe led het el”
– szö gez te le. 

Ami a ke resz tény örök sé get il le ti,
Je le nits Ist ván ma gát az igét emel te
ki: „Jé zus sza vai ránk ma rad tak, meg
nem fo gyat ko zó erő vel, friss üze net -
ként je len nek meg éle tünk ben, mint -
ha teg nap mond ták vol na őket, ma is
ugyan úgy ér vé nye sek.”

Elő adá sá nak be re kesz té sé ben nem
adott kü lö nö sebb fel ol dást, nem
ígért könnyebb sé get, el len ben küz -
del met an nál in kább – a tő le meg szo -
kott, ke rek oku lá rés so moly gás sal.

g Ki nyik Ani ta

Világbavésődőnyomok
Je le nits Ist ván elő adá sa 
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– Tu do má som sze rint több szál lal
kö tő dik a győ ri Öreg temp lom hoz és
kör nye ze té hez. 

– Eb ben az év ben pon to san öt ven
éve lesz, hogy az In su la Lu the ra na, a
győ ri evan gé li kus szi get a szín te re az
éle tem nek. Ek kor lett édes apám –
Plachy La jos – győ ri lel kész. Mai is -
ko lánk előd jé ben foly tat tam Ta tán
meg kez dett ta nul má nya i mat. Az
Öreg temp lom ban kon fir mál tam je -
len le gi igaz ga tóm mal, Hall ga tó né
Haj nal Ju dit tal együtt. Itt kö töt tem
há zas sá got is, és itt ke resz tel te édes -
apám a gyer me ke met. Eb ben az ud -
var ban nőt tem fel, in nen kí sér tem
szü le i met utol só út juk ra.

Ide já rok most már ti zen hat éve
min den nap a több mint húsz éve
nyílt evan gé li kus óvo dá ba dol goz ni,
és – em be ri szá mí tás sze rint – negy -
ven év pe da gó gu si szol gá lat után itt
is fo gom be fe jez ni ak tív óvó női pá -
lya fu tá so mat. 

– Úgy tu dom, az óvó nő kép zőt ki -
tün te tés sel vé gez te el. Mi lyen bel ső in -
dít ta tás ból vá lasz tot ta ezt a pá lyát?

– Nem volt „ro man ti kus” in dít ta -
tá sú a pá lya vá lasz tá som, nem mond -
ha tom, hogy min dig óvó nő nek ké -
szül tem, nem mond ha tom, hogy ha -
son ló pél da állt előt tem a csa lád ban.
Egy sze rű en egy ál mos va sár nap dél -
után szü le tett, bá tor ta lan
el ha tá ro zás volt, hogy az
óvó nő kép ző be je lent kez -
tem. Itt azon ban olyan
sze re tet tel fo gad tak az ok -
ta tó im, kü lö nö sen cso -
port ve ze tő ze ne ta ná rom,
Ko vács Sán dor, hogy et től
szár nya kat kap tam, és
egy re job ban rá érez tem,
mek ko ra je len tő sé ge van
a kis gyer mek kor nak az
éle tünk ben. 

– És a vá lasz tott pá lya
nem oko zott csa ló dást…

– Sze ren csém volt, hi -
szen az elő ző – egy ben az
el ső – mun ka he lye men is
min den tá mo ga tást meg -
kap tam tö rek vé se im hez.
Ki vá ló ve ze tőm volt, aki
nyi tott gon dol ko dá sá val,
fe le lős ma ga tar tá sá val és
gon dos fi gye lem mel, le he -
tő sé gek biz to sí tá sá val kí -
sér te te vé keny sé ge met.
Tisz tá ban volt ke resz tyén
ér ték ren dem mel, és so ha
nem aka dá lyo zott ab ban,
hogy en nek meg fe le lő en
vé gez zem a mun ká mat. 

Ne héz volt on nan az
el sza ka dás. Nem is si ke rült el ső re, bár
ami kor elő ször hív tak az evan gé li kus
ok ta tá si köz pont óvo dá já ba, ko moly
lel ki is me re ti kér dés volt szá mom ra
el dön te ni, hogy igent vagy ne met
mond jak-e. De az ak ko ri mun ka he -
lyem baj ban volt, szük ség volt ott a
se gít sé gem re. Bi zony könnyes re si ke -
rült a vissza uta sí tás…

Pár év vel ké sőbb az tán is mét hív -
tak az evan gé li kus óvo da meg üre se -
dett óvo da ve ze tői he lyé re. Ek kor
már nem tud tam és nem is akar tam
ne met mon da ni. Ennyi vel tar toz -
tam szü le im nek is, akik nem kis

csa ló dás sal, bár meg ér tés sel fo gad ták
ko ráb bi dön té se met.

– 1997 óta ve ze tő je a győ ri evan gé -
li kus óvo dá nak. Ezek ben az évek ben
gya ra po dott, bő vült az in téz mény,
má ra ko moly el is me rést szer zett nem -
csak az egy há zon be lül, de a vá ros ban
is. Éven te jó val több gyer mek je lent -
ke zik ide, mint ahá nyat fel tud nak
ven ni. Mi lyen ter vek kel kezd te meg
mun ká ját an nak ide jén az óvo dá ban?

– Azon a nyá ron szá mom ra min -
den az új mun ka hely ről szólt. Va jon
mi lyen kol lé ga nők vár nak? Ho gyan
kell jó egy há zi, evan gé li kus óvo dát
mű köd tet ni, mit kell vál toz tat nom
ad dig ra már ki ala kult gya kor la to -
mon? Mit vár nak tő lem? Ké pes le -
szek-e meg fe lel ni sa ját és kör nye ze -
tem el vá rá sa i nak? Tu dom-e hi te le sen
él ni a min den na po kat úgy, hogy egy
va gyok az óvó nők kö zül, ugyan olyan
na pi prob lé mák kal, sok szor ne héz
ne ve lé si hely ze tek so ka sá gá val? –
ezek a kér dé sek fog lal koz tat tak.

A gyer mek tisz te le te, okos sze re -
te te, el fo ga dá sa már ak ko ri ban alap -
ve tő el vá rá sa im kö zé tar to zott, mind
ön ma gam mal, mind pe dig le en dő
kol lé gá im mal szem ben. A jó lég kör
meg te rem té se a gyer mek- és a fel -
nőtt kö zös ség szá má ra, a kö zös mun -
kál ko dás egy má sért az el ső lé pé sek
kö zé tar to zott. Meg kel lett ezen kí vül
ta lál ni azo kat az el ve ket, azt a fog lal -
koz ta tá si mó dot, szer ve ze ti ke re te ket,
na pi idő be osz tást, me lyek alap ján a
min den na pi együtt élés gyü möl csö -
ző, gör dü lé keny, ter mé sze tes és él ve -
ze tes, él mé nyek ben gaz dag és hi te -
les le het. Amely ál tal e fog lal koz ta -
tá si mód a fej lő dés, érés ter mé sze tes
fo lya ma tát ész re vét le nül tá mo gat ja,
a gyer me kek élet ko ri sa já tos sá gait
min dig szem előtt tart ja. Di va tos

mód sze rek ol tá rán nem ál doz za fel.
A szü lői és pe da gó gu si am bí ci ó kat
he lyes me der be te re li. 

Mind eze ket vé gig gon dol va ke res -
tem óvo dai ne ve lé si prog ra mot, és ta -
lál tam rá az Óvo dai ne ve lés já ték kal,
me sé vel cí mű prog ram ra, mely nek el -
mé le ti és mód szer ta ni ki dol go zó ja
egy ko ri, mé lyen tisz telt ta ná rom,
Zi la hi Jó zsef né.

Na gyon fon tos volt szá mom ra,
hogy ne ve lé si prog ra munk ke resz -
tyén el ve ken nyu god jon, és a leg ki -
vá lóbb ma gyar ne ve lé si ha gyo má -
nyok ra épül jön. Ezért vá lasz tot tuk a

kol lé gák kal ezt a csa lád min tá já ra
szer ve ző dő, ru gal mas, nyi tott, be fo -
ga dó és el fo ga dó szem lé le tű prog ra -
mot, mely nek lé nye ge rö vi den Pál
apos tol sza va i val így fog lal ha tó össze:
„Min den sza bad ne kem, de nem
min den hasz nál”, min den sza bad ne -
kem, de nem min den épít.

Éle tünk bi za lom lán co lat ra épül.
Bi za lom ra el ső sor ban ab ban, hogy a
fej lő dés ti tok za tos, az érés nem be -
fo lyá sol ha tó, azt ma ga sabb erők irá -
nyít ják, de a tá mo ga tás a mi dol gunk.
Bi za lom ab ban, hogy a leg ha té ko -
nyabb ne ve lő eb ben az élet kor ban a
hi te les min ta. Bi za lom ab ban, hogy
nem va gyunk egye dül. Bi za lom ab -
ban, hogy ha egész nap jó kat ját -
szunk, min den nap me sét hall ga tunk
szép ma gyar nyel ven, so kat éne ke -
lünk, igye ke zünk egy más ra te kin tet -
tel len ni, és ezt so ha nem pa rancs szó -
ra, ha nem a de rűs és meg ér tő, biz -
ton sá got nyúj tó óvó né ni kí nál ta
min tát kö vet ve tesszük, ak kor mind -
ezek ál tal a kis gyer me kek elég sé ges
út ra va lót kap nak a ta risz nyá juk ba
éle tük el kö vet ke ző fel ada ta i hoz…

Nem utol só sor ban pe dig bi za lom
ab ban, hogy mind er ről meg tud juk
győz ni azo kat is, akik fe le lő sek az in -
téz mény mű kö dé sé ért. Há lá val tar -
to zom ezért a bi za lo mért ko ráb bi
igaz ga tóm nak, Jan csó Kál mán né -
nak és a fenn tar tó Győ ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség nek. Bi zal mat kap tunk
a szü lők től is. Öröm lát ni, hogy kez -
de ti szo ron gá suk ha ma ro san mi ként
ol dó dott fel, és hogy mennyi en ke res -
nek min ket. Mun kánk leg fon to sabb
e vi lá gi mi nő sí tői ők és a gyer me kek.
Együtt mű kö dé sük biz tos je le an nak,
hogy jó úton ha la dunk. 

Sze ret ném, ha mi nél több, in téz -
mé nyünk kel kap cso lat ban ál ló csa lád

– az itt fo lyó be fo ga dó ke -
resz tyén élet ha tá sá ra –
akár ná lunk, akár sa ját val -
lá si kö zös sé gé ben rá ta lál -
na a gyü le ke ze ti élet meg -
tar tó ere jé re.

– Az évek so rán vég zett
ered mé nyes mun ká ja gyü -
möl cse ként ki vív ta kol lé gái,
a szü lők, gyer me kek tisz te -
le tét, sze re te tét. Szak mai
tu dá sát messze me nő en el -
is me rik. Sze mé lyes pél da -
mu ta tá sa, éle te tisz te le tet
éb reszt nem csak köz vet len
kör nye ze té ben, ha nem az
or szág evan gé li kus in téz -
mé nye i ben dol go zó kol lé -
gák kö ré ben is. Ho gyan fo -
gad ta a ran gos el is me rést?

– A Pé ter fy-díj óri á si és
vá rat lan meg le pe tés volt.
Nagy meg tisz tel te tés ként
és a Győr ben fo lyó, kol lé -
gá im ál tal hosszú évek óta
vég zett, ki egyen sú lyo zott,
év ről év re gaz da go dó ne -
ve lő mun ka, a ke resz tyén
kis gyer mek ne ve lés te rén
tanúsított ál do za tos és hi -
te les szol gá lat el is me ré se -
ként te kin tek rá. 

Kü lö nös, ked ves és meg ka pó él -
mény volt a díj át adó es tén – me lyet
ve ze tő tár sa im sze re tet kö zös sé gé ben
Rév fü lö pön töl töt tem –, hogy hit tan-
mun ka kö zös sé günk ve ze tő je, Huj ber
Ist ván né egy szer csak be top pant a ké -
sői órán. Egy tré fás me sét ho zott
aján dék ba ne künk, me lyet nagy iz ga -
lom mal, óri á si gya kor lat tal, ízes ma -
gyar nyel ven adott elő min den ki
gyö nyö rű sé gé re és nem kis büsz ke -
sé gem re. 

Kö szö nöm min den köz ben já ró nak
ezt az es tét és az el is me rést!

g JH

hitelesmintávalnevelni
Be szél ge tés Ács György né vel, a Pé ter fy-díj 2012. évi ki tün te tett jé vel
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A Pes ti Nyolc bib lia is ko lá já nak má so dik fél évi nyi tó elő adá sán, feb ru ár 
5-én, ked den 19.30-kor a jó zsef vá ro si gyü le ke zet lesz a ven dég lá tó; a hely -
szín az or szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). 
Dr. Bé res Ta más, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rend sze res Teo -
ló gi ai Tan szé ké nek do cen se A rej tőz kö dő Is ten cím mel tart elő adást.
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V. Lász ló; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. Po ni csán
Er zsé bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Bö rön te Már -
ta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Ha lász Ale xand ra; Mátyásföld,
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Összeállította: Balla Mária

Leg alább is Kis kő rö sön így ala kult:
meg ja vult a zsar nok föl des úr a Lú das
Ma tyi elő adá sá nak vé gé re. A tör té ne -
tet is mer jük: „Há rom szor ve ri ezt
ken den Lúd as Ma tyi vissza!” A kis kő -
rö si Szil vesz ter Szín ját szó Kör tag jai
azon ban egy ki csit át ír ták a da ra bot.

Pe tő fi szü lő vá ro sá ban több egy -
ház köz sé gi és is ko lai szín ját szó cso port
is mű kö dik, ezek tag ja i ból áll össze
min den év ben az a csa pat, amely de -
cem ber 31-én – és az utá na kö vet ke -
ző na pok ban – egy-egy klasszi kus, vi -
dám iro dal mi mű vet va rá zsol szín pad -
ra. A szer ve ző, Sup ka Éva a he lyi ka -
to li kus egy ház köz ség tag ja, emel lett
szá mos evan gé li kus ese mé nyen is
kon fe rál, sza val vagy éne kel. 

Hogy a ke resz tény gon do lat ki -
dom bo rod jék, ké zen fek vő volt, hogy
a mű nek eb ben a ver zi ó já ban a há rom
„le vo nás”, az az meg ve re tés után Döb -

rö gi úr meg fog ja vul ni. És va ló ban: az
utol só el pá ho lás után ki állt a „vá sár né -
pe” elé, és ki nyi lat koz tat ta, hogy ez -

után csak annyi adót fog szed ni,
amennyi szük sé ges, nem töb bet…

g Ifj. Ká posz ta La jos fel vé te lei

Szilvesztericsoda:Döbrögimegjavult

ál lás hir de tés
A pest szent lő rin ci Fecs ke fé szek Evan gé li kus Óvo da óvó -
nő ket és daj ká kat ke res.

A Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is -
ko la és Gim ná zi um Fecs ke fé szek egy cso por tos óvo dá -
ja (1185 Bu da pest, Hám án Ka ta lin ut ca 39.) 2013.
szep tem ber 1-jé vel há rom cso por tos sá bő vül. Új épí té -
sű, mo dern óvo dánk ba ke re sünk gya kor lott, ke resz tény
el kö te le zett sé gű óvó nő ket és daj ká kat. 

Lel ké szi aján lás, evan gé li kus gyü le ke ze ti tag ság
előny, de nem fel té tel. Vár juk óvo da pe da gó gu si, il let -
ve daj ka kép zett ség gel ren del ke ző mun ka tár sak je lent -
ke zé sét. Be lé pés egy óvó nő szá má ra azon nal, a töb bi
ese té ben au gusz tus 20-ával. Je lent ke zés és in for má ció:
szteh lo tit karsag@gmail.com.

HIRDETÉS

az evan gé li kus.hu vi de ó it ajánl juk
A www.evan ge li kus.hu, egy há zunk in ter ne tes por tál ja szá mos új vi deo -
film mel gaz da go dott az utób bi idő ben. Eze ket sze ret nénk ol va só ink fi -
gyel mé be aján la ni.

Bol dog új Élet! – Óri á si bu li ra ké szül tek, de egy gáz rob ba nás ráz ta meg
a há zat. Egy asszony meg halt, a töb bi ek sú lyos sé rü lé sek kel kór ház ba ke -
rül tek. Ze ku rics Jo lán éle té ben ez után nem egy bol dog új év, ha nem egy
bol dog új élet kö vet ke zett. „Nyo mo rú sá gom ban az Úr hoz ki ál tot tam, se -
gít sé gért ki ál tot tam Is te nem hez. Meg hal lot ta han go mat temp lo má ban,
ki ál tá som a fü lé be ju tott.” (Zsolt 18,7) Vi deó: Zá ke us Mé dia cent rum, ope -
ra tőr: Győ ri And rás Ti mó the us.

http://www.evan ge li kus.hu/cikk/bol dog-%C3%BAj-%C3%A9let

Fecs ke fé szek épül Pest szent lő rin cen: http://you tu.be/gQmltlHqmYU
Já ték – nem já ték!: http://you tu.be/6K7AXuX__RA
Légy csend ben, hogy meg lásd a Fényt!: http://you tu.be/815eVQtvLJY

A 34. né met pro tes táns egy há zi na po kat (Kirchen tag)
2013. má jus 1–5. kö zött ren de zik meg Ham burg ban. A
ko ráb bi évek től el té rő en a he lyek kor lát lan szám ban
áll nak ren del ke zés re. A rész vé te li díj ke let-kö zép-eu -
ró pai részt ve vők nek 24 eu ró. Az utat min den ki ma ga
szer ve zi, de egy há zunk rész le ges úti költ ség-tá mo ga -
tást tud ad ni a ké rel me zők nek.

Idén min den ki nek ön ál ló an kell je lent kez nie in ter -
ne ten ke resz tül, ahon nan le tölt he tő a je lent ke zé si
for ma nyom tat vány nem zet kö zi ven dé gek nek (für in -
ter na ti o nale Gäs te). Fon tos, hogy ezen a nyom tat vá -
nyon je lent kez ze nek a ma gyar részt ve vők is. El ér he -
tő: http://www.kirchen tag.de/be-in vol ved/re g istra ti -
on/re g istra ti on-se lect.html.

Kér jük, hogy a Tic kets fel irat nál a För der kar te cím -

szót je löl jék be. A szál lás nál (Un terbrin gung) vagy pri -
vát, vagy kö zös sé gi (tor na te rem) szál lást ér de mes be -
je löl ni, ezért ne künk nem kell fi zet ni, de a köz le mény -
be ír ják be né met vagy an gol nyel ven: kér jük a szál lás -
dí jat el en ged ni.

A nyom tat vány ki töl té sé re vo nat ko zó to váb bi ta ná cso -
kat az Evan gé li kus.hu hon la pon meg ta lál ják. Aki nem bol -
do gul az on-line je lent ke zés sel, an nak egy há zunk öku me -
ni kus és kül ügyi osz tá lyá nak mun ka tár sai elő ze tes idő -
pont-egyez te tés után szí ve sen se gí te nek. El ér he tők a ku -
lugy@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/620-3751 és a
20/824-9703 flot tás szá mo kon. 

Je lent ke zé si ha tár idő szál lás igény lé se ese tén: 2013. feb -
ru ár 15. To váb bi in for má ció a www.kirchen tag.de/da bei-
se in.html hon la pon ta lál ha tó.

HIRDETÉS

A Bó dás Já nos összes ver sei című könyv
kor lá to zott pél dány szám ban még kap ha -
tó. A néhai re for má tus lel kész kö tete
meg ren del he tő az Arany pe ga zus Könyv -
ki adó cí mén (1029 Bu da pest, Hu ba ve zér
u. 14.), e-mail ben (bj22222@t-on line.hu)
vagy az 1/376-9295-ös te le fon szá mon. 
A könyv ára 3800 Ft + pos ta költ ség.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

kirchen tag 2013 – ham burg
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Ja nu ár ele jén ér de kes hír jár ta be a vi -
lág saj tót: a Wi ki pé dia on-line en cik -
lo pé dia ol da lán egy olyan há bo rú le -
írá sát ta lál ták meg, amely va ló já ban
nem is tör tént meg. A szó cikk sze rint
1640–1641-ben a por tu gá lok az in di -
ai Ma rat ha Bi ro da lom el len vív tak rö -
vid há bo rút, és ezek a hi va ta los had -
üze net nél kü li ese mé nyek vé gül Bi -
cho lim-konflik tus né ven vo nul tak
be a tör té ne lem be. 

Il let ve a Wi ki pé dia ré vén az ál tör -
té ne lem be. Ugyan is amint – öt év vel
és öt hó nap pal a szó cikk lét re ho zá sa
után – ki de rült, a rend kí vül össze sze -
det ten és ala po san meg írt anyag tel -
jes egé szé ben fan taz ma gó ria. Még pe -
dig annyi ra jól si ke rült ki ta lá ció, hogy
a Wi ki pé dia leg job bak nak já ró „good
ar tic le” je lö lé sét is meg kap ta, amely va -

ló já ban csak a tel jes szó cikk ál lo mány
kis há nya dá nak jut osz tály ré szé ül.

A Bi cho lim-konflik tus ha mis vol tá -
ra egy ShelfS ke wed be ce ne vű „Wi ki pé -
dia-nyo mo zó” hív ta fel a fi gyel met, és
je löl te tör lés re a szó cik ket ta valy de -
cem ber 29-én, mi u tán pró ba kép pen
el len őriz te a for rá sa it. Ek kor de rült ki,
hogy az em lí tett Wi ki pé dia-szó cikk
ho ax, az az min den va ló ság ala pot nél -
kü lö ző írás, ugyan is a fő for rás ként
em lí tett könyv, Mark Thomp son Mist -
rust Bet ween Sta tes cí mű kö te te (Ox -
ford Uni ver sity Press, Lon don, 1996)
szin tén tel je sen lég ből ka pott adat. A
szó cik ket az óta tö röl ték is.

A Wi ki pé dia tör té ne té ben ez az eset
a he te dik leg to vább lé te zett ha mis
szó cikk. A http://en.wi ki pe dia.org/wi -
ki/Wi ki pe dia:List_of_hoa xes_on_Wi -
ki pe dia ol da lon ta lál ha tó lis tá ban még
jó pár ho ax sze re pel. Pél dá ul a má so -
dik leg hosszabb időt meg élt ko hol -
mány Chen Fang har var di egye te -
mis ta ne vé hez fű ző dik, aki ép pen a
Wi ki pé dia hi á nyos sá ga i ra akar ta fel -
hív ni a fi gyel met az zal, hogy ma gát egy

kí nai vá ros pol gár mes te re ként tün tet -
te fel. A nyer tes azon ban Ga i us Fla vi -
us An to ni nus fiktív szócikke lett nyolc
év vel és egy hó nap pal: a nem lé te ző
sze mély Ju li us Cae sar egyik me rény -
lő je volt – ki ta lá lói sze rint.

Az ilyen ese tek szá ma el ha nya gol -
ha tó a Wi ki pé dia tel jes ál lo má nyá hoz
ké pest, ugyan ak kor új ra és új ra fel -
ve ti azt a prob lé mát, hogy va jon
mennyi re le het meg bíz ni az in ter ne -
ten ta lál ha tó, kö zös ség ál tal szer kesz -
tett in for má ci ók ban.

Ré geb ben az in for má ci ó kat kép -
zett „ka pu őrök” véd ték. A könyvkia -

dás és a sajtó fel ada ta nem csak az
információk el ér he tő vé té te le volt,
ha nem ne kik kel lett gon dos kod ni uk
ar ról is, hogy ezek hi te le sek és tel je -
sek le gye nek. Az in ter net el kö zös sé -
gi e se dé se azon ban az zal járt, hogy ez
a sze rep kör szét fosz lott, és az ada tok
el len őr zé sé ért-ja ví tá sá ért fe le lős sze -
mé lyek és in téz mé nyek le ma rad tak
a kü lön fé le azon na li üze net meg osz -
tó szol gál ta tá so kat hasz ná lók kal ví -
vott ver seny ben. Túl gyor san ér kez -
nek a hí rek. 

Ép pen ez je len ti a mai mé dia egyik
rák fe né jét: az ádáz hír ver seny ben a
gyor sa ság szá mít, az ada tok el len őr zé -
sé re ezért nem igen jut már idő. Az
okos te le fo nok kal jár ká ló em be rek
egy sze mé lyes hír köz lő rend szer ré vál -
tak, az ál ta luk lá tot tak ból vagy a ve lük
tör tén tek ből pil la na tok alatt Twit ter-
vagy Fa ce book-be jegy zés lesz. Az ol -
va sók rá adá sul a hí re ket fel töl tők sze -

mé lyes érin tett sé ge mi att na gyobb
hi telt is tu laj do ní ta nak ezek nek az ál -
lí tá sok nak, no ha sok eset ben a döb be -
net szül te be jegy zé sek erő sen túl zó ak.

Aman da Za mo ra, a Ni eman Lab
mun ka tár sa sze rint (www.nieman -
lab.org/2012/12/from-re al-ti me-to-

slow-so ci al/) ép pen itt len ne az ide -
je a las sí tás nak. Az ame ri kai el nök -
vá lasz tás ered mé nye vagy egy ter mé -
sze ti ka taszt ró fa ér te lem sze rű en
meg kí ván ja az azon na li tá jé koz ta tást,
de a ki sebb je len tő sé gű té mák ese tén
ér de mes len ne mé lyebb, elem zőbb
anya go kat össze ál lí ta ni vagy akár
olyan összeg ző fe lü le te ket ki ala kí ta -
ni, ame lye ket egy na gyobb lé leg zet -
vé tel lel le het csak át te kin te ni, és ez -
zel az ol va só men te sül at tól a kény -
szer től, hogy fo lya ma to san kö ves se
a hír adá so kat.

2013 még in kább az okos te le fo nok
és min dig min den hon nan el ér he tő
in for má ci ók éve lesz. Ma gunk nak
kell ma gun kat rá szok tat ni ar ra, hogy
ne csak ro han vást fo gyasszuk a hí re -
ket, mert a mi nő sé gi új ság írás és tar -
ta lom ké szí tés igény li, hogy „mi nő sé -
gi időt” tölt sünk a be fo ga dá suk kal is.

g N. B.

hamissáletthírek
e g yh áz é s vil ág h álÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Megrendelőlap

EzennelmegrendelemazEvangélikusÉletet

negyed évre: 3575 fo rin tért              fél év re: 7150 fo rin tért              egy év re: 14 300 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

Afentielőfizetésidíjakbelföldre(illetveRomániaésSzlovákiaterületén)érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.

AJÁNDÉ KOZ Z ON EVAN GÉ LIKUS É LETET!fel vé te l és tájékoztató a deák téri gimnáziumban
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) fel vé telt hir det nyolc osz tá -
lyos és négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2013/2014-es tan év re olyan, je len leg 4., il let ve 8. osz tá lyos
ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind
a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Kol lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni. A je lent ke zé si la pot
és mel lék le te it feb ru ár 11-ig kér jük el jut tat ni az is ko lá ba, le he tő leg sze mé lye sen.

A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ók el ér he tők az is ko la hon lap ján (www.de ak te ri.hu),
vagy a fel vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he lyet tes től, Vic tor Mó ni ká tól kér he tők.

A 2013/2014-es tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra feb ru ár 1-jén, pén -
te ken 16 óra kor meg is mé tel jük a 2012 szep tem be ré ben már egy szer meg tar tott fel vé te li tá -
jé koz ta tón kat. Ezen az al kal mon az in téz mény igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű -
kö dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe dig di ák ja ink se gít sé gé vel
is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ta nu ló kat szü le ik kel együtt – el -
ső sor ban azo kat, akik le ma rad tak a szep tem be ri al ka lom ról.

HIRDETÉS

Az Evangélikus Élet 2005–2011. évi lap számai 
PDF formá tumban 
letölt he tők a www.evangelikuselet.hu címről.

A tar ta lom ból:
Amaireformáció cím mel ol vas ha -
tó a lap egyik szer kesz tő bi zott sá gi
tag já nak, Fáb ri György észa ki egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő nek az írá sa. 
Istenszereteténekünnepe – Né -

meth Pál nak, a Mo hács–Ma gyar -
bóly–Sik ló si Tár sult Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké szé nek az írá sa a
lapszám  lel ki út ra va lója.
MáriaaII.vatikánizsinattaní-

tásában– Az Is ten mű he lye ro vat ban
je lent meg Pus kás At ti la ró mai ka to -
li kus pap nak, a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem pro fesszo rá nak a ta -
nul má nya.
Máriaamaievangélikusteoló-

giában – Reuss And rás, az Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye tem pro fes -
sor eme ri tu sa e sza vak kal ve ze ti be
írá sát: „Az evan gé li kus teo ló gia és az
evan gé li kus ke resz tyén em ber nem
azért fog lal ko zik Má ri á val, mert a ró -
mai ka to li ku sok és a ke le ti ke resz -
tyén ség is ezt te szi. Nem azért, mert
ők úgy fog lal koz nak ve le, aho gyan.
Egyet len oka, kény sze rí tő oka a Má -
ri á val va ló fog lal ko zá sunk nak csak az
le het, hogy az evan gé li u mok sze rint
a Meg vál tó Jé zus Krisz tus any ja a ná -
zá re ti Má ria volt.” 
Uralkodónakszánttükör– Fa -

bi ny Ti bor, a Ma gyar or szá gi Lu ther
Szö vet ség el nö ke ta nul má nyá ban
Lu ther Mag ni fi cat-kom men tár ját
elem zi. 
A katolikus restauráció korá-

nakMária-képe – Bar na Gá bor, a
Sze ge di Tu do mány egye tem pro -
fesszo ra cik ké ben töb bek kö zött a
Má ria-tisz te let ről és an nak sa já tos
vo ná sa i ról – a tö rök- és pro tes táns -
el le nes ség ről –, va la mint a ma gyar
szen tek ről, a Reg num Ma ri a num ról
és a né pi val lá sos ság ról ír.

ARegnumMarianumeszméje
és a protestánsok aHorthy-kor-
szakban cím mel ol vas ha tó Gi czi
Zsolt nak, a Sze ge di Tu do mány egye -
tem ad junk tu sá nak ta nul má nya.
Retorika és szerkezet Bach

Magnificatjában – Kot ták kal gaz -
da gon il luszt rált elem zés Kamp Sa -
la mon egye te mi do cens nek, a Lu the -
rá nia ének- és ze ne kar kar na gyá nak
tol lá ból.
AMária-paradoxon–SzűzMá-

riametaforikus ésmetonimikus
megjelenése a magyar irodalom
néhányalkotásában cím mel ol vas -
ha tó Valacz ka And rás iro da lom tör -
té nész ta nul má nya a Szó bi ro da lom
ro vat ban. 

„Maculanonestinte”–
AzÚr szolgálóleányátólMa-
gyarországNagyasszonyáig:
Mária-oszlopokMagyaror-
szágon – A Tárgy-Kul tú ra cí -
mű ro vat el ső cik ke ként Zász -
ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet -
tör té nész nek, a Cre do fő szer -
kesz tő jé nek fo tók kal il luszt rált
ta nul má nyát köz li a lap.
Mária-ábrázolások a ma-
gyarországi evangélikus
templomokban – Har ma ti
Bé la Lász ló mű vé szet tör té -
nész nek, az Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um igaz ga tó já -
nak össze fog la lá sa a Tárgy-
Kul tú ra ro vat má sik írá sa.

Az Idé ző jel ro vat ban Mol nár
Krisz ti na Ri ta és Ker tész Esz ter ver -
sei ad nak lel ki út ra va lót.
Négytézisavallásszabadságról

– Hel mut Da vid Ba er, a te xa si evan -
gé li kus egye tem pro fesszo ra egy év -
vel ez előtt je len te tett meg nagy vi tát
ka va ró esszét e cím mel. A Cre do négy
hoz zá szó lást kö zöl a Mo dus vi ven di
ro vat ban.
Fantázia,meggyőződéséshit –

Ha lász Bé la ana tó mus, aka dé mi -
kus, a Sem mel weis Egye tem pro fes -
sor eme ri tu sa ta valy ok tó ber ben elő -
adást tar tott a száz év vel ez előtt
szü le tett Szent ágot hai Já nos or vos
aka dé mi kus ról. A De ák té ri gyü le ke -
zet nagy ter mé ben el hang zott elő adás
szö ve ge ol vas ha tó a Te rem tett vi lág
ro vat ban. 

Cre do evan gé li kus fo lyó irat – 2012/3–
4. szám. Fő szer kesz tő: Zász ka licz ky
Zsu zsan na. Lu ther Ki adó, Bu da pest.
Ára: 580 fo rint. A Di gi tal stand.hu ol -
da lon meg vá sá rol va egy lap szám
ára 320 fo rint.

Folyóirat-ajánló
Meg je lent a Cre do evan gé li kus fo lyó irat 2012/3–4. szá ma
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
9.00/M1
A Biblia a magyar
költészetben
9.15/M1
Református magazin
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
9.45/M1
Rát Mátyás
Keveházi László
egyháztörténész emlékezése
10.20/DunaWorld
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Munkácsy Mihály

HÉTFŐ

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Goldmark: Sába királynője
9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/PaxTv
Händel: Messiás (koncertfilm)
13.05/Kossuthrádió
A zenélő angyal
Molnár Ferenc regényének
rádióváltozata
19.49/Kossuthrádió
A téli tücsök meséi
Írta: Csukás István
23.00/Bartókrádió
Live Jazz
Az Al Di Meola Band
koncertje
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)

KEDD

19.00/DunaTv
A Fölszállott a páva
gálaműsora 
a magyar kultúra napján
Élő közvetítés két részben 
a Hagyományok Házából
21.30/Kossuthrádió
Szegény Sudár Anna
Jókai Anna regényének
rádióváltozata
15/1. rész
21.35/DunaTv
Gyerekek vagy egyebek
(francia játékfilm, 2008) (89’)
22.00/PaxTv
Invocatio musicalis
(egyházzenei műsor)
22.20/DunaWorld
Rokonok + tíz év
(magyar dokumentumfilm)
23.20/DunaTv
Talentum
Cseh Tamás

SZERDA

10.30/DunaTv
Gróf Széchenyi Zsigmond –
Pályarajz egy vadász íróról
(magyar dokumentumfilm)
19.35/Bartókrádió
Az Ulsteri zenekar
hangversenye
Rimszkij-Korszakov: 
Nagy orosz húsvét (Nyitány)
21.00/M1
Nemzeti álmok –
Magyarország búcsúja
Európától?
(osztrák dokumentumfilm,
2012)
21.00/DunaTv
4 hónap, 3 hét, 2 nap
(román játékfilm, 2007) (113’)
22.30/DunaWorld
Harcsa Veronika Quartet
22.55/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

CSÜTÖRTÖK

5.15/M1
Hajnali gondolatok
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Vivaldi: A négy évszak
11.30/DunaTv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Magyar Posta
15.25/DunaTv
Magyar Teátrum 
díjátadó gála 2012
19.35/Bartókrádió
A genti Collegium Vocale
hangversenye
Bach: 125. és 46. kantáta
21.05/DunaTv
Köntörfalak
(magyar játékfilm, 2010) (80’) 
22.45/M1
Rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora

PÉNTEK

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Zemlinsky: 83. zsoltár
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
19.30/DunaWorld
Talentum
Bartók Béla 
Kárpát-medencéje
20.15/M1
Egy bolond százat csinál
(magyar filmvígjáték, 2006)
(96’)
22.10/DunaTv
Ádám almái
(dán játékfilm, 2005) (90’)
23.00/Bartókrádió
Dzsesszkoncertek
A losonci Traditional 
Jazz Band játszik

SZOMBAT

6.30/DunaTv
Szentföldi szent helyek üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Boldogság hegye
8.20/DunaTv
Élő egyház 
(vallási híradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
14.55/M1
Műkorcsolya-Európa-
bajnokság
Élő közvetítés Zágrábból
18.30/Kossuthrádió
Regényes történelem
Királyválasztás a Duna jegén
20.15/M1
Félix és Lola
(francia romantikus film,
2001) (89’)

VASÁRNAP

7.35/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
10.00/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
10.30/M1
Baptista ifjúsági műsor
15.05/Bartókrádió
Jubilate Deo
Évszázadok egyházi
muzsikája
19.30/Kossuthrádió
Micimackó
A. A. Milne meseregényének
rádióváltozata folytatásokban
20.15/M1
Gettómilliomos
(angol–amerikai filmdráma,
2008) (115’)

ja nu ár 20. (va sár nap)
Ha te hát fel tá mad ta tok a Krisz tus sal, azo kat ke res sé tek, amik oda fent van -
nak, ahol a Krisz tus van, aki az Is ten jobb ján ül. Kol 3,1 (Zof 2,3a–b; Mt 17,1–
9; 2Kor 4,6–10; Zsolt 40) A ha lál olyas va la mi, amit nem le het „meg úsz ni”.
Itt nin cse nek kis ka puk, sem mi lyen ügyes ke dés ál tal nem há rít ha tom el a sa -
ját ha lá lo mat. Az örök élet nem olyas va la mi, ami „oda át” vár ránk, ha nem
már a mi énk most is – Krisz tus ban el rejt ve. Er re az élet re te kint ve élünk már
most, és most is csak annyi ban élünk, amennyi ben az örök ké va ló ság ra ké -
szü lünk. Azt je len te né ez, hogy nem fog lal koz ha tom föl di, a min den na pi élet -
hez tar to zó dol gok kal? Nem hi szem. In kább ar ról van szó, hogy az új élet,
amely nö vek szik ben nem Krisz tus ál tal, fon to sabb kell, hogy le gyen, mint
az át me ne ti dol gok. Krisz tus és az én éle tem ben ne: örök.

ja nu ár 21. (hét fő)
Jé zus Krisz tus mond ja: „De egyet len haj szál sem vész el a fe je tek ről.” Lk 21,18
(Dán 3,28a; 2Kor 3,/9–11/12–18; Lk 6,17–26) Jé zus ak kor biz tat ja így a ta nít -
vá nya it, ami kor ar ról be szél, hogy a vi lág nagy nyo mo rú ság ba ke rül, és Krisz -
tus ta nú it ke gyet le nül ül döz ni fog ják. Va jon ar ra gon dolt, hogy az em be rek
nem bánt hat ják a ke resz té nye ket? Az Atya szá mon tart ja szer zett se be in ket,
el ej tett könnye in ket, de még a fe jünk ről le hul ló haj szá la kat is! Mi lyen cso -
dá la tos ez! Hi szen én még azt sem tu dom, a reg ge li fé sül kö dés kor hány szál
ha jam hul lik ki. Is ten szá mon tart ja a fáj dal ma in kat, és alig vár ja, hogy ke -
gyel mé vel be gyó gyít sa eze ket a sé rü lé se ket. A go nosz ság el ér he ti Jé zus ta -
nít vá nyát, és akár meg is öl he ti. Még sem ké pes di a dal mas kod ni raj ta, mert
az Úr, aki ben nünk van, erő sebb a bűn, a ha lál és a po kol min den ere jé nél.

ja nu ár 22. (kedd)
Ta nul ja tok jót ten ni, tö re ked je tek igaz ság ra, té rít sé tek jó út ra az erő sza kos -
ko dót! Ézs 1,17a (Zsid 13,3; Jn 1,43–51; Lk 6,27–35) Könnyeb ben megy a rossz,
mint a jó – egye te mes em be ri ta pasz ta lat. Ta lán azért van a vi lá gon min de -
nütt ne ve lés, mert min den kul tú ra fel is me ri, hogy a jó ra ta ní ta ni kell az em -
bert. A meg té rés a Bib li á ban gyö ke res vál to zást je lent: a bűn nek há tat for -
dít va Is ten fe lé kö ze led ni. Ézsa i ás sza vai ar ra fi gyel mez tet nek, hogy ezt nem
te het jük üres val lá sos for mu lák kal, nem „fi zet het jük le” Is tent. Ő tel jes vál -
to zást akar: a rossz ból jó vá for mál ni min ket.

ja nu ár 23. (szer da)
Hi szen nem kí vá nom én a bű nös em ber ha lá lát – így szól az én Uram, az Úr –,
ha nem azt, hogy meg tér jen út já ról, és él jen. Ez 18,23 (Lk 15,23b–24a; Jn 3,31–36;
Lk 6,36–42) „Bű nös va gyok, tu dom, de Is ten / nem a ha lá lo mat akar ja, / ha nem,
hogy meg tér ni se gít sen, / s él jek a jó úton ha lad va. / Ir gal ma győz ni még se hagy -
ja / vé gül a bűnt meg a ha lált. / Ha a meg bá nás kín ja mar ja / lel ke met, Is ten meg -
bo csát.” (François Vil lon) Egy szer re csak egy úton le het men ni. Ha meg akar juk
ta lál ni az élet út ját, le kell tér nünk a rossz út ról, amely a ha lál ba ve zet, és kö vet -
nünk kell Jé zust, aki a vi lá gos ság ös vé nyét mu tat ja a sö tét ben.

ja nu ár 24. (csü tör tök) 
Mert áll ha ta tos ság ra van szük sé ge tek, hogy az Is ten aka ra tát cse le ked jé tek,
és így be tel je sül jön raj ta tok az ígé ret. Zsid 10,36 (Péld 10,28a; Jel 1,/1–2/3–
8; Lk 6,43–46) Könnyű Is ten nek hin ni, ami kor a dol gok rend ben men nek.
A hit iga zi pró bá ja ak kor kez dő dik, ami kor az ég be bo rul, és a tör té né sek lát -
szó lag ép pen ar ról győz nek meg min ket, hogy Is ten – ha van is – nem áll a
hely zet ma gas la tán. Csak hogy Is ten min dig a hely zet ma gas la tán áll – hi szen
ő az Is ten. Ígé re tei nem por ba hul ló sza vak, ha nem olya nok, mint a kő szik -
la, amely re bát ran le het ala poz ni. Vi szont az ígé ret a jö vő ről szól. A hí vő pe -
dig az ígé ret és an nak be tel je se dé se kö zöt ti fe szült ség ben él. En nek a fe szült -
ség nek az el vi se lé se az áll ha ta tos ság, amely re az apos tol buz dít. Tart sunk ki,
imád koz zunk to vább, ha ne héz is a hely ze tünk!

ja nu ár 25. (pén tek)
Ó, Is ten gaz dag sá gá nak, böl cses sé gé nek és is me re té nek mély sé ge! Mi lyen meg -
fog ha tat la nok az ő íté le tei, és mi lyen ki ku tat ha tat la nok az ő út jai! Róm 11,13
(Zsolt 77,14a; Jn 8,12–20; Lk 6,47–49) Nem ér tem Is tent. Olyan ez az ér zés,
mint kis lány ko rom ban, ami kor a sakk táb la előtt áll tam, ahol két mes ter küz -
dött egy más sal. Én nem fog tam fel a lé pé sek je len tő sé gét, egy ál ta lán nem ér -
tet tem, ho gyan visz kö ze lebb egyik vagy má sik lé pés a győ ze lem hez. Így va -
gyok a vi lág gal is. Hi szek a vi lá gos ság győ zel mé ben, és imá dom Is ten di cső -
sé gét, mert tu dom, hogy min den lé pés ér tel met fog nyer ni ab ban a pil la nat -
ban, ami kor vég leg mat tot ad a go nosz nak.

ja nu ár 26. (szom bat)
A csú fo ló dó kat az Úr meg csú fol ja, az alá za to sak nak pe dig ke gyel met ad. Péld
3,34 (Mt 20,26; 4Móz 6,22–27; Lk 7,1–10) Gye rek ko runk ban azért csú fo lód -
tunk, mert szük sé günk volt cél táb lá ra, aki el te rel te a fi gyel mün ket sa ját tö -
ké let len sé günk ről. Va jon fel nőtt ként si ke rül-e meg ér te nünk, hogy sa ját éle -
tünk kel Is ten szí ne előtt ál lunk, ben ne min den folt tal és csúf ság gal, s ha ő nem
sze ret ne min ket olyan na gyon, könnyű szer rel csú fot űz het ne be lő lünk? Vagy
to vább ra is elő sze re tet tel kö szö rül jük a nyel vün ket má so kon, be huny va a sze -
mün ket a má sik ban rej tő ző Krisz tus előtt? Előbb-utóbb min den ki tér det hajt
Is ten fen sé ge előtt. De ha ezt most, ön ként tesszük, ő gyógy írt ken a se be -
ink re, és ke gyel mé vel el tör li mind azt, ami csúf és szé gyen le tes ben nünk.

g Se ben Gló ria

Újnap– újkegyelem
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a lep ra misszió
tisztújí tó nagy gyű lé se

A lep rá sok vi lág nap ján, ja nu ár
27-én ün ne pi ren dez vényt és
tiszt újí tó nagy gyű lést tart a Lep -
ra misszió a Budapest VI II. ke rü -
let, Sa lét rom u. 5. alat ti re for má -
tus temp lom ban. Sze re tet tel
vár ják a misszió mun ka tár sa it,
tá mo ga tó it és az ér dek lő dő ket.
(A hely szín meg kö ze lít he tő a
4-es, 6-os vil la mos Rá kó czi té -
ri meg ál ló já tól gya log.)

evan gé li kus mű sor a ma gyar te le ví zi ó ban
Ja nu ár 20-án, va sár nap az M1-en 9.45-kor az el ső ma gyar nyel vű új ság
szer kesz tő jé re, Rát Má tyás győ ri evan gé li kus lel kész re em lé ke zik Ke ve -
há zi Lász ló egy ház tör té nész.

HIRDETÉS

pest er zsé be ti ifi ca fé
A pest er zsé be ti ifi ca fé so ro zat feb ru ár 9-én, szom ba ton 18 órai kez det -
tel ter ve zi az Evan gé li kus ének szer zők CD le mez be mu ta tó ját a gyü le ke -
ze ti nagy te rem ben (Bu da pest XX. ker., Ady End re u. 89.). A ter vek sze -
rint je len lesz nek: Ba kay Pé ter, Ben ce Im re, Győ ri Gá bor, Hu szák Zsolt,
Ko czor György, Ko czor Ta más és dr. Var ga Gyön gyi. A hely biz to sí tá sa
mi att elő ze tes be je lent ke zést ké rünk a 20/824-5855-es mo bil szá mon.

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !

meg hí vó
A nők vi lág ima nap já nak elő ké szí tő kon fe ren ci á ját tart ják ja nu ár 26-án
dél előtt 10 órá tól dél után 4 órá ig a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa (ME ÖT) szék há zá ban (Bu da pest XI. ker., Ma gyar tu dó sok
krt. 3.). Az al ka lom ra sze re tet tel hív ja és vár ja a nő test vé re ket a ME ÖT
Női Bi zott sá ga.
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