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„Ha ta lán túl zás is »elő re for má to rok ról«
szól nunk, ér de mes és ér de kes 
a »re for má ció elő tör té ne tét« bo goz ni,
mert ilyen va ló ban volt.”

Valdensek, lollardok, husziták
f 8–9. oldal

„»Ó, az in ter ne ten min dig ke res sük
a hí re ket, hogy ép pen ki kért kell
imád koz nunk« – hang zott rop pant
ter mé sze tes ség gel a ma gya rá za tuk.”

Felkészültünk a világimanapra?
f 4. oldal

Az első vallásháború f 2. oldal
Zsinati jelentés f 3. oldal
Dedinszky Gyula utca Békéscsabán f 5. oldal
Egészség – mindenáron f 6. oldal
Szlovák atyafiak f 10. oldal
Böjti bőség benső szobánkban f 13. oldal

„Mind az ál tal vall juk, hogy az igaz hit ben 
s a köl csö nös sze re tet ben a ke resz tyén há zas tár sak
olyan erőt nyer nek, amellyel a há zas ság más 
vi szo nya i ban mu tat ko zó ne héz sé ge it le tud ják győz ni.”

A házasság hete után – a házasság alapjairól
f 11. oldal

Jelen kör le ve lünk füg ge lé ké ben is mé -
tel ten köz zé tesszük a hit- és er kölcs tan -
ok ta tás vál to zó rend jé nek be ve ze té sé -
vel  kap cso la tos  ten ni va lók nap tá rát,
amely vá laszt ad a „ki, mit, mi kor” leg -
fon to sabb  kér dé se i re.  Ugyan ak kor
fon tos  tisz táz nunk:  ho gyan,  mi lyen
lé lek kel fo gad juk eze ket a vál to zá so kat. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház püs pö ki ta ná csa bá to rít ja a hit- és
er kölcs tan ok ta tás ban szol gá la tot vál -
la ló mun ka tár sa kat, hogy a meg lé vő
bi zony ta lan sá gok és vár ha tó ne héz sé -
gek mel lett min de nek előtt fe dez zük fel
a re mény te li esélyt, po zi tív le he tő sé -
get eb ben az új ki hí vás ban.
Tud juk, hogy a böj ti idő szak ban az

át la gos nál is több ige hir de tői és lel -
ki gon do zói szol gá la tunk van a gyü -

le ke ze tek ben. Ez zel együtt nyo ma té -
ko san kér jük lel ké sze in ket és mun -
ka tár sa i kat: biz to sít sa nak pri o ri tást
a hit- és er kölcs tan ok ta tás ügyé nek,
hogy a sür ge tő ha tár idők nek ele get
té ve, fe le lő sen él jünk a jö vőt épí tő le -
he tő sé gek kel.
Fel kell is mer nünk, hogy dön té si

hely zet be ke rül tünk, és rész ben még
já rat lan  utak  nyíl nak  előt tünk.  A
leg több he lyen szük sé ges sé vál hat a
hit ok ta tás  ed di gi  for má já nak  új ra -
gon do lá sa és meg vál toz ta tá sa. Mind -

ez át gon dolt elő ké szí tést, nyílt kom -
mu ni ká ci ót, öku me ni kus együtt mű -
kö dé si kész sé get, va la mint in ten zív
mun ka vég zést és pon tos ad mi niszt -
rá ci ót igé nyel.
Min den  lel kész nek he lyi  szin ten,

min den egyes cso port ese té ben fe le -
lő sen mér le gel nie  kell:  mit  vá laszt,
mennyi órát akar, il let ve tud az is ko -
lá ban vagy a gyü le ke ze ti épü le tek ben
meg tar ta ni. Ezt a fe le lős dön tést sen -
ki sem ve he ti át a he lyi lel ké szek től.
Igen fon tos, hogy az is ko la igaz ga -

tók kal és a test vér egy há zak kal jó kap -
cso la tot te remt sünk és ápol junk, olyan
lég kört, amely ben konst ruk tív hang -
vé tel ben tu dunk tár gyal ni az evan gé -
li kus hit- és er kölcs tan ok ta tás biz to sí -
tá sá nak le he tő sé ge i ről az új hely zet ben. 
Ma gá tól ér tő dő, hogy a lel ké szek -

nek sze mé lye sen kell je len len ni ük a
szü lők is ko lai tá jé koz ta tá sán. Fon tos
az evan gé li kus hit ok ta tás cél ja i nak,
tan anya gá nak  von zó  be mu ta tá sa,
amely hez  se géd anyag  tölt he tő  le  a
hit ok ta tá si  hon lap ról  (hit ok ta -

tas.evan ge li kus.hu). Jó lel ki is me ret -
tel hang sú lyoz hat juk, hogy amit sze -
ret nénk  to vább ad ni,  az  egy szer re
bib li kus és élet sze rű. Kö zel ál lunk a
gyer me kek hez, és nyi tot tak va gyunk
bár ki fe lé, aki ér dek lő dik az ál ta lunk
fel kí nált ér té kek iránt. 
Eset le ges kér dé sek kel bi za lom mal

for dul ha tunk az ok ta tá si osz tály hit -
tan re fe ren sé hez, Rozs-Nagy Szil vi á hoz.
Is ten aján dé koz zon meg min ket az

erő, a  sze re tet, a  jó zan ság  lel ké vel,
hogy böl csen és fe le lő sen tud junk él -
ni a ka pott esé lyek kel!
Erős vár a mi Is te nünk!
Bu da pest–Győr, 2013. feb ru ár 25.

Fa bi ny Ta más püs pök
Gáncs Pé ter elnök-püs pök
Sze me rei Já nos püs pök

Püs Pö ki kör le vél a hit ok ta tás vál to zó rend jé ről

Új esélyt kap tunk

Ivan Gašpar o vič a Szlo vá kia és Ma -
gyar or szág kö zöt ti dip lo má ci ai kap -
cso la tok  fel vé te lé nek  hu sza dik  év -
for du ló ja al kal má ból járt ha zánk ban.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
és  a  Szlo vá ki ai  Ágos tai  Hit val lá sú
Evan gé li kus  Egy ház  kap cso la tá ban
az  el múlt  esz ten dő  je len tett  újabb
mér föld kö vet, hi szen a két test vér egy -
ház  ta valy  Ko má rom ban  part ner -
szer ző dést kö tött. 
A feb ru ár 20-i ko szo rú zás al kal má -

val er re is utalt Gáncs Pé ter, egy há -
zunk el nök-püs pö ke, hang sú lyoz va,
hogy az evan gé li kus kö te lé kek min dig
is hi dat je len tet tek a két nép kö zött.
Ivan Gašpar o vič – aki ma ga is a két

or szág kö zöt ti híd épí tők nek ne vez te
az egy há za kat – a jö vő beli ter mé keny
együtt mű kö dés le he tő sé ge i ről szólt. 
A szomszédos ország államfője a

ko szo rú zást  kö ve tő en  bő veb ben  a
Szlo vák In té zet ben be szélt, ahol a ma -
gyar or szá gi szlo vák ság kép vi se lő i vel
ta lál ko zott. Itt el hang zott elő adá sá -
ban ki emel te, mennyi re fon tos, hogy
a  ma gyar or szá gi  szlo vák ság  nem
csu pán hi tét, ha nem iden ti tá sát és
kul tú rá ját is meg őriz te.
A Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy -

ház köz ség ben  zaj lott  ün ne pi  ese -
mény egyik szer ve ző je ter mé sze te sen
a gyü le ke zet lel ké sze, Gu lá csi né Fa -
bu lya Hil da volt, aki 2007 szep tem -
be re óta az országos szlovák evan gé -
li kus lelkészi szolgálat vezetője. 
Tisz te le tét tet te az ese mé nyen a

jó zsef vá ro si al pol gár mes ter, Sánt ha
Pé ter né is.

g K. A.

f Összeállításunk a 10. oldalon

Szlo vák ál lam fő 
a Lu ther-ház ban

b Az el múlt hé ten rangos vendég tette  tisz tel etét fő vá ro sunk Szlo vák Aj -
kú Evan gé li kus Egy ház köz sé gében. Mint is me re tes, ki lenc év után elő -
ször lá to ga tott Bu da pest re szlo vák köz tár sa sá gi el nök, és IvanGašpar-
ovič feb ru ár 20-án prog ram já ba ik tat ta a száz öt ven éves gyü le ke zet Rá -
kó czi úti szék há zá nak fel ke re sé sét is. Mi előtt be szé det mon dott vol na
a kö ze li Szlo vák In té zet ben, az ál lam fő a Lu ther-ház elő csar no ká nak
fa lán meg ko szo rúz ta JánKollár evan gé li kus lel kész, köl tő és nyelv tu -
dós ta valy de cem ber ben fel ava tott em lék táb lá ját (képünkön).

2013. feb ru ár 28-ig
A lel kész/hit ta nár jel zi az egy ház -
köz ség  te rü le tén  ta lál ha tó  ál la mi
ál ta lá nos  is ko lák nak  hit ok ta tá si
szán dé kát, és meg ad ja el ér he tő sé geit
(cím, e-mail cím, te le fon szám). 
A  lel kész/hit ta nár  egyez tet  a

szom szé dos lel ké szek kel és hit ta ná -
rok kal,  va la mint  más  fe le ke ze tek
kép vi se lő i vel is a fel ada tok eset le ges
meg osz tá sa ér de ké ben.

2013. már ci us 1–14. kö zött
A  lel kész/hit ta nár  írás ban  át ad ja
(pél dá ul  e-mail ben  meg kül di)  az
evan gé li kus hit- és er kölcs tan ok ta -
tás  do ku men tu ma it  (tan terv,  tan -
anyag, tan könyv, mód szer tan stb.),

va la mint  konk rét  szer ve zé si  ada -
to kat (ki tart ja a hit- és er kölcs tan -
órát,  mi lyen  el ér he tő sé ge ken  ér -
dek lőd het nek a szü lők, stb.).
Az  is ko lák  igaz ga tói  ki je löl nek

egy-egy na pot a le en dő el ső és ötö -
dik osz tá lyos di á kok és szü le ik tá jé -
koz ta tá sá ra. Ezt a dá tu mot leg alább
tíz nap pal előbb meg kül dik a lel ké -
szek nek/hit ta ná rok nak a ko ráb ban
meg adott  el ér he tő sé ge ik re.  A  lel -
kész/hit ta nár részt vesz a tá jé koz ta -
tón, és se géd anya go kat mu tat az ér -
dek lő dők nek. Ha a lel kész/hit ta nár
sze mé lye sen nem tud je len len ni, ak -
kor az ál ta la meg kül dött írott anya -

gok  meg is me ré sé re  az  igaz ga tó  a
szü lők nek le he tő sé get biz to sít.

2013. már ci us 16–31. kö zött
Az  igaz ga tók  az  is ko la hon lap ján,
hir de tő táb lá ján és egyéb fó ru mo kon
nyil vá nos ság ra hoz zák a lel kész/hit -
ta nár ál tal meg kül dött írott in for má -
ci ó kat.

2013. áp ri lis folyamán
A le en dő el ső osz tá lyos di á kok szü -
lei a be irat ko zás kor vá lasz ta nak az
er kölcs tan és a hit- és er kölcs tan órák
kö zül. A lel kész/hit ta nár je len le het
a be irat ko zás nál, és/vagy pa pír ala -

pú  do ku men tu mo kat  vi het  be  a
szü lők tá jé koz ta tá sá ra.

2013. má jus 20-ig
A le en dő ötö dik osz tá lyos di á kok szü -
lei a be irat ko zás kor vá lasz ta nak az er -
kölcs tan és a hit- és er kölcs tan órák
kö zül. A lel kész/hit ta nár je len le het
a be irat ko zás nál, és/vagy pa pír ala -
pú do ku men tu mo kat vi het be a szü -
lők tá jé koz ta tá sá ra.

2013. má jus 23-ig
Az igaz ga tók tá jé koz tat ják a lel ké sze -
ket/hit ta ná ro kat az egy ház köz ség ál -
tal meg hir de tett hit- és er kölcs tan ok -

ta tás ra je lent ke zett ta nu lók ról: ne vü -
ket – osz tá lyuk meg je lö lé sé vel együtt
– át ad ják a lel kész nek/hit ta nár nak.

2013. má jus 30-ig
Az is ko la és a lel kész/hit ta nár egyez -
tet a ta nu ló cso por tok ki ala kí tá sá ról
(össze von ha tó cso por tok, óra ren di
le he tő sé gek, is ko lán kí vül meg tar tott
hit- és er kölcs tan óra stb.).

2013. jú ni us 30-ig
Az igaz ga tók tá jé koz tat ják a hit- és er -
kölcs tan ok ta tás ra je lent ke zett ta nu lók
és cso por tok szá má ról a fenn tar tót. 

g Dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter
koordiná tor 

(Ka te che ti kai mun ka cso port)

Hit- és er kölcs tan órák: ki, mit, mi kor?

Misszió
és ima lek vár

Köz gyű lés sel 
egybe kö tött külmisszi ói

csendes nap

b Meglepetést tartogató al ka lom ra
gyűl tek össze az Evan gé li kus Kül -
misszió Egye sü let (EK ME) tag jai
feb ru ár 23-án a Bu da pest-De ák té -
ri gyü le ke zet ter mé ben. Igaz, a
meg hí vó szok vá nyos éves köz -
gyű lés sel egy be kö tött csen des -
nap ra in vi tál ta a tag sá got, de a na -
pi ren di pon tok kö zött sze re pelt
egy rend ha gyó is. Hét  év hét hó -
na pi misszi ós mun ka után ha za -
ér ke zett Ke nyá ból a Bálint há -
zas pár. Ta lán még hoz zá sem
szok hat tak a ha zai idő já rás hoz,
már is lel ke sen jöt tek be szá mo lót
tar ta ni tá vo li szol gá la tuk ról.

A  nap  az  EK ME  szer ve ző tit ká rá -
nak, Szir mai Zol tán né nak a kö szön -
tő jé vel kez dő dött, majd Sze ve ré nyi Já -
nos or szá gos misszi ói lel kész tar tott
áhí ta tot a bib lia ol va só Út mu ta tó az -
na pi igé je (Ézs 43,2) alap ján. 

f Folytatás a 4. oldalonS
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Ka in és Ábel tör té ne tét di vat lett a
föld mű ve sek  és  a  no má dok  ősi
konflik tu sá nak  meg je le ní té se ként
ér tel mez ni. Bár igaz, hogy a tör té net
sze rint Ka in föld mű ves volt, Ábel pe -
dig  pász tor,  még  sincs  rá  uta lás,
hogy  a  ket te jük  kö zött  ki ala ku ló
konflik tus nak kö ze lett vol na a fog -
lal ko zá suk hoz. Ka in nem azért  tá -
madt Ábel re, mert ha ra gu dott vol na,
ami ért test vé re nem a föl det mű ve -
lők ve rej té kes mun ká ját vé gez te, ha -
nem a nyá jat te rel get te.
A  két  test vér  bé ké ben  élt  egy -

más sal egé szen ad dig, amíg ál do za -
tot nem vit tek az Úr nak. Ek kor azon -
ban  meg ma gya ráz ha tat lan  do log
tör tént: „Az Úr rá te kin tett Ábel ra és
ál do za tá ra, de Ka in ra és ál do za tá -
ra nem te kin tett.”Hogy Is ten Ka in nal
szem be ni el uta sí tá sa mi ben nyil vá -
nult  meg,  azt  nem  tud juk.  Mint
ahogy az okát sem. Hi szen – Mó zes
tör vé nyé nek kul ti kus ren del ke zé se -
i ből tud juk – nem igaz az, hogy Is -
ten csak ál la to kat fo ga dott el ál do za -
tul. A ter més zsen gé jé ből is éven te
kel lett ol tá rá ra ál do za tot vin ni. A ma -
gya rá zat te hát nem az ál do za tok mi -
lyen sé gé ben ke re sen dő. 
A tör té net ez zel Is ten Is ten vol tá -

nak ko mo lyan vé te lé re int. Is ten nem
kö te les el fo gad ni a ne ki fel aján lott ál -
do za to kat. In dok lás sal sem tar to zik,
ha az ál do zat ho zót és aján dé kát el uta -
sít ja. Is tent nem le het szá mon kér ni
és el szá mol tat ni, mint egy sza tó csot
– Lu ther jog gal fi gyel mez te ti er re vi -
ta part ne rét, Rot ter da mi Eras must a
De ser vo ar bit rio cí mű írá sá ban. Is ten
az ő is te ni böl cses sé ge sze rint hoz za
dön té se it, és nem kö te les is te ni ha tal -
mát em be ri el vá rá sa ink sze rint gya ko -
rol ni.  Ami kor  né ha  el uta sít,  nincs

jo gunk meg sér tőd ni és ma gya rá za tot
kö ve tel ni.  Ilyen kor  egyet  te he tünk:
ma gun kat meg aláz va bí zunk az is te -
ni böl cses ség ben, és hisszük, hogy Is -
ten még ak kor is a ja vun kat mun kál -
ja, ami kor el uta sít. 
Ka in sem ve te me dett ar ra, hogy Is -

tent fe le lős ség re von ja, és ma gya rá -
za tot kö ve tel jen. Vi szont le hor gasz -
tot ta fe jét, és ha rag ra lob bant test vé -
re, Ábel iránt, aki re Is ten rá te kin tett,
és aki nek ál do za tá ban ked vét lel te. 
Ka in nak Is ten hez egy sza va sem

volt.  Is ten  azon ban  meg szó lí tot ta
Ka int, és az Ószö vet ség ta lán leg rej -
tel me sebb  ki je len té sét  tet te  ne ki:
„Mi ért ger jed tél ha rag ra, és mi ért hor -
gasz tod le a fe jed? Hi szen ha jól cse -
lek szel, emelt fő vel jár hatsz. Ha pe -
dig nem jól cse lek szel, a bűn az aj tó
előtt le sel ke dik, és rád vá gyó dik, de te
ural kod jál raj ta.”
A mon dat azért rej tel mes, mert a

hé ber szö veg csak a más sal hang zó kat
je lö li. A nem je lölt ma gán hang zók ad -
ják meg az ige mó dot és az ige időt. Az
ál ta lunk hasz nált for dí tás a fel szó lí tó
mó dot vá lasz tot ta: „Ha pe dig nem jól
cse lek szel, a bűn az aj tó előtt le sel ke -
dik, és rád vá gyó dik, de te ural kod jál
raj ta.”De ez teo ló gi ai dön tés. 
Nyelv ta ni lag a for dí tás ugyan ilyen

kor rekt  len ne, ha  jö vő  ide jű ala kot
vagy meg en ge dő mó dot hasz nál na:
„de te ural kod ni fogsz raj ta”, vagy: „de
te ural kod hatsz raj ta”. De  még  a
szen ve dő mód is szó ba jö het: „ural -
tat ni fogsz ál ta la”; vagy jobb ma gyar -
ság gal: „…a bűn az aj tó előtt le sel ke -
dik, és rád vá gyó dik, s ural kod ni fog
raj tad.”
Mind egyik for dí tás helyt ál ló. Még -

is mi cso da kü lönb ség van az egyes
vál to za tok je len té se kö zött! 

Is ten  azon ban  nem  ke reszt rejt -
vényt adott Ka in elé. Mind egyik je len -
tés re egy ide jű leg gon dolt! Fel szó lí tot -
ta, hogy ural kod jék a rá le sel ke dő bű -
nön. Je lez te, hogy nem tér het ki a fe -
le lős ség elől az zal, hogy nincs vá lasz -
tá si le he tő sé ge, mert ural kod hat raj -
ta. De is te ni elő re lá tá sá val tud ta azt is,
hogy nem így lesz, ha nem a bűn fog
Ka in fö lött ural kod ni.
De még a jö vő ide jű alak nak is van

üze ne te:  mert  Is ten  nem csak  Ka in
sor sát lát ta elő re, ha nem elő re tud ta azt
is, hogy el jön majd a Bá rány, az Is ten
Fia, aki ural kod ni fog az őt kí sér tő, rá
le sel ke dő bűn fö lött épp úgy, mint az
őt tá ma dók és ha lál ra kín zók bű ne fö -
lött is, hi szen egyi kük re sem emel ke -
zet, ha nem né mán tű ri, hogy ki gú nyol -
ják, le köp dös sék, fél holt ra ver jék, és a
leg bru tá li sabb mó don meg öl jék. Ő ezt
a vál to za tot fog ja tel je sí te ni: „…a bűn
az aj tó előtt le sel ke dik, és rád vá gyó dik,
de te ural kod ni fogsz raj ta.”

Ocu li va sár nap ján, amely az int ro -
i tus  zsol tár  kez dő  sza vá ról  kap ta
ne vét – „Ocu li mei sem per ad Do mi -
num”, az az: „Sze me im az Úr ra néz nek
szün te len, mert ő sza ba dít ja ki lá bam
a csap dá ból” (Zsolt  25,15) –, Is ten
meg fe szí tett Bá rá nyá ra emel jük te -
kin te tün ket, mert egye dül ő az, aki az
Ószö vet ség leg rej tel me sebb mon da -
tá ba fog lalt csap dá ból, a bűn csap dá -
já ból ki sza ba dít hat ben nün ket. 
Ka in lá bán is ez a csap da csat tant,

ami kor nem tu dott a ha rag ja mi att rá

le sel ke dő bű nön úr rá len ni, és meg gyil -
kol ta test vé rét, Ábelt. A Ka int fog sá gá -
ba ej tő bűn azon ban nem az ő és a test -
vé re kö zöt ti fog lal ko zás be li és élet mód -
be li kü lönb ség ben gyö ke re zett. En nek
a bűn nek a for rá sa – ma így mon da -
nánk – a val lá si kul tusz ból fa kad. Túl -
zás nél kül mond hat juk: Ábel az el ső
val lás há bo rú ár tat lan ál do za ta. 
Itt új ra a tör té net pro fe ti kus ar cu -

la ta mu tat ko zik meg. De nem az ár -
tat la nul meg ölt Ábel ben kell Krisz -
tus elő ké pét ke res nünk, még ke vés -
bé az ál ta la ol tár ra tett bá rány ban. Az
Is ten előtt nem ked ves, el uta sí tott ál -
do zat ho zó  irigy ség ből  fa ka dó  ha -
rag ját  és  bosszú ját  pél dáz za  ez  a
tör té net az zal szem ben, aki nek ál do -
za tát Is ten el fo gad ta, aki re rá te kin -
tett, aki mel lett ta nú sá got tett. 
Így ma ga az ese mény áll pár hu -

zam ban az zal, ami Krisz tus sal mint
az  új  szö vet ség  fő pap já val  tör tént.
Há rom évi föl di mű kö dé se so rán Is -
ten mennyei  szó zat tal  és  sok más,
cso dás jel lel iga zol ta, hogy úgy te kint
rá, mint ked ves Fi á ra. Ez az ószö vet -
sé gi kul tusz pap ja i ban és tiszt ség vi -
se lő i ben ha ra got és irigy sé get vál tott
ki. Jé zus cso dá it lát va, ta ní tá sát hall -
va – Ka in hoz ha son ló an – ők is le -
hor gasz tot ták fe jü ket, és gyil kos ter -
vet szőt tek el le ne. Eköz ben fo gal muk
sem volt ar ról, hogy Is ten az ő bűn
csap dá já ban va ló el bu ká su kat hasz -
nál ja ar ra, hogy az új szö vet ség ál do -
za ti bá rá nyá ról gon dos kod jék. 
Mert Krisz tus nem csak az új szö -

vet ség fő pap ja, de egy ben ál do za ti bá -
rá nya is. Aki re Is ten rá te kin tett, és ha
mi  is  föl te kin tünk  rá  a  ke reszt re,
ak kor te kin te tünk Is ten bűn bo csá tó
atyai te kin te té vel ta lál ko zik.
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Az el ső val lás há bo rú
a va sárnaP ig éje

b Mai cik künk ben Szom bat hely
után egy má sik nagy gyü le ke zet,
Oros há za is ten tisz te le ti éle té be
pil lant ha tunk be.

Az is ten tisz te let na gyon sok fé le al ka -
lom hí vó sza va Oros há zán. A va sár -
nap dél előtt tíz órai fő is ten tisz te le ten
kí vül ugyan is több fé le is ten tisz te leti
for má val kí ván juk meg hív ni, meg szó -
lí ta ni és meg tar ta ni azo kat, akik vá -
ro sunk ban él nek, gyü le ke ze tünk höz
tar toz nak, vagy bár mi más mó don ke -
rül nek kap cso lat ba kö zös sé günk kel.
Va sár nap reg gel ki len c ó ra kor csa -

lá di is ten tisz te le tet tar tunk; a hó nap
két va sár nap ján a  leg ki seb be ket  és
szü le i ket vá ró ti pe gő-is ten tisz te let re
ke rül sor a fő is ten tisz te let tel pár hu -
za mo san; dél után öt óra kor pe dig a
Re mény ség is ten tisz te let vár ja azo kat,
akik  ke resz tény  könnyű ze né vel,  a
tra di ci o ná lis li tur gi á nál kö tet le nebb
for má ban  kí ván ják  az  evan gé li kus
gyü le ke zet kö zös sé gét át él ni. Ked den
és pén te ken reg gel áhí tat van a gyü -
le ke ze ti  ház ban;  csü tör tö kön ként
dél után öt óra kor is ten tisz te let, amely
min den  hó nap  har ma dik  he té ben
úr va cso rai al ka lom is egy ben.
Meg old ha tat lan  fel adat  en nek  a

sok szí nű is ten tisz te le ti élet nek a hát -
te rét a je len írás ke re te in be lül rész -
le tez ni, ezért most a fő is ten tisz te le -
tet  ál lí tom  kö zép pont ba.  Mi előtt
azon ban er re sor ke rül ne, fel tét le nül
meg kel l em lí te ni, hogy mind egyik
va sár na pi al ka lom nak fe le lős szol gá -
lat te vő csa pa ta van. 
A csa lá di is ten tisz te let te ma ti ká já -

nak össze ál lí tá sa, az al kal mak le bo nyo -

lí tá sa az is ko la lel kész, Ri bársz ki Ákos
ko or di ná lá sá val mű kö dő, fő ként óvó-
és al só tagozaton tanító pe da gó gu sok -
ból ál ló, mint egy tíz fős Sá mu el cso port
fel ada ta. Kü lön cso port fog lal ko zik a
ti pe gő-is ten tisz te let tel és a hoz zá tar -
to zó  csa lá dok össze fo gá sá val;  a Re -
mény ség is ten tisz te let ze nei, li tur gi kus
elő ké szí té se pe dig egy kö rül be lül tíz -
fős, al kal man ként kü lön bö ző for má -
ci ók ban ze né lő di cső í tő együt tes heti
mun ká já val áll össze. 
Rend kí vül fon tos nak tar tom, hogy

mind eköz ben  a  lel ké szek re  szin te
„csak”  az  ige szol gá lat  jut  –  a  csak
szócs kát most tel je sen po zi tív elő jel -
lel ért ve –: min den más kö rül mény
biz to sí tá sa nem von el  időt, ener gi -
át a fel ké szü lés től.
Gyü le ke ze tünk va sár nap dél előtti

fő is ten tisz te le te  a  Prőh le-agen da
ének ver ses rend je sze rint zaj lik. A Li -
tur gi kus könyv rend je, il let ve gaz dag
szö ve gi anya gai az előbb em lí tett li -
tur gia bi zo nyos pont ja in már meg je -
len nek:  tro pizált  (bő ví tett)  Ky rie-
szö ve ge ket hasz ná lunk, az ol tár előtt
mind két tex tust fel ol vas suk, az egye -
te mes  kö nyör gés  vá la szos  for má -
ban tör té nik, és a pre fá ció vál to zó ré -
sze is gaz da gabb.
A li tur gia tel jes sé ge, szép sé ge min -

den  va sár na pot  ün ne pé lyes  al ka -
lom má  tesz, akár úr va cso ra nél kü li,
akár úr va cso rai al ka lom ról van szó.
Úr va cso rá ra a hó nap el ső va sár nap -
ján, min den ün nep na pon és az úgy -
ne ve zett  „li la  va sár na po kon”  (ad -
vent ban és böjt ben) ke rül sor. Li tur -
gi kus  öl tö zé künk  min den  eset ben
Lu ther-ka bát és stó la.
Nem rég  ala kult  új já  gyü le ke ze -

tünk ének ka ra, így el ső sor ban a nagy

ün ne pe ken, de le he tő ség sze rint más -
kor is már egy-egy ének ka ri szol gá -
lat gaz da gít ja az is ten tisz te le tet.

Örök élet va sár nap ját ha gyo mány -
te rem tő szán dék kal már két éve úgy -
ne ve zett kon cert-is ten tisz te let for má -
já ban ün ne pel jük, amely az ige hir de -
tés mel lett az örök har mó ni á ra uta -
ló, gaz dag ze nei anyag gal for dít ja fi -
gyel mün ket az örök jö vő fe lé.

Vi rág va sár nap szin tén a ze ne je -
gyé ben te lik, ez eset ben a pas sió ele -
ve ne dik meg; idén pél dá ul J. Haydn
A Meg vál tó hét sza va a ke reszt fán cí -
mű mű vé nek vo nós né gyes vál to za ta
és köz te el hang zó ige me di tá ci ók ké -
szí te nek fel a nagy hét re.
Ez  utób bi  ze nei  prog ram ja ink

meg va ló su lá sá ban nagy sze re pe van
a  nem rég  fi a tal  mű vé szek ből  ala -
kult, a gyü le ke ze tünk höz is erő sen
kö tő dő Al föld vo nós né gyes nek, amely
ál lan dó  hát te re  a  gyü le ke zet  pro -
fesszi o ná lis  szin tű  ze nei  kí ná la tá -
nak is.
A  lel ké szek  a  gyü le ke ze tünk ben

szo ká sos,  úgy ne ve zett  he tes  rend
sze rint  szol gál nak  fő- is ten tisz te leti
ige hir de tő ként és min den más al kal -
mon.  Spe ci fi ká ci ó ra  nincs  le he tő -
ség,  de  nem  is  szük sé ges,  hi szen
min den al ka lom más és más ki hí vást
je lent; ez az ál lan dó szak mai szin ten
tar tás egyik esz kö ze. Egy há zunk négy
pe rikó pa rend je  és  azok nak  idő sza -
kon kén ti for gá sa (Ószö vet ség, epis to -

la,  evan gé li um)  olyan  hosszú  ide ig
vál to za tos  alap ige ren det  biz to sít,
hogy nincs okunk vál toz tat ni a ren -
den, pon to san ra gasz ko dunk hoz zá. 
Nagy se gít ség a he ti é nek- és gra -

du ál ének-ja vas lat. Az ének vá lasz tás
gyak ran iga zo dik eh hez, de a sok fé -
le tex tus vagy az ige hir de tés re va ló
ké szü lés  szub jek ti vi tá sa  kö vet kez -
té ben ter mé sze te sen el té rő vá lasz tás
is le het sé ges.
A hét so rán az is ten tisz te let re va -

ló  fel ké szü lés  sok sze rep lős  fo lya -
mat, amely ben a gyü le ke ze tünk ben
fő ál lás ban  fog lal koz ta tott  mun ka -
tár sak és ön kén te sek egy aránt részt
vesz nek. Kar ban tar tó-gond no kunk a
temp lom  tisz ta sá gá ról  gon dos ko -
dik,  egy ház fink  fő leg  a  li tur gi kus
kel lé kek mél tó és jó rend sze rinti kar -
ban tar tá sán,  ki he lye zé sén,  az ol tár
vissza fo gott, de kel lő en ün ne pé lyes
dí szí té sén dol go zik. Or go nis ta kán -
to runk min den va sár nap a kez dő é nek
hang ne mé ben meg írt mű, ko rál elő -
já ték ese tén az ak tu á lis ko rál ra írt da -
rab, be fe je zés re a zá ró ének hang ne -
mé ben meg írt fú ga vá lasz tá sá val te -
szi  tel jes sé  az  is ten tisz te let  ze nei
egy sé gét.  Az  ige ol va sást  fő ként  a
pres bi té ri u munk tag ja i ból ál ló, tíz-ti -
zen öt  fős  lek to ri  kö zös ség  ép pen
szol gá la tot vál la ló tag ja vég zi.
Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy

ez a sok em bert, oda fi gye lést, fel ké -
szü lést, elő ké szü le tet igény lő szol gá -
lat nem csak a mél tó, ün ne pé lyes és
von zó li tur gi kus kör nye zet ki ala kí tá -
sát szol gál ja, ha nem erős kö te lék is
a gyü le ke zet bel ső egy sé ge és erő for -
rás a gyü le ke zet épü lé se, nö ve ke dé -
se szem pont já ból.

g Ör dög End re

Is ten tisz te let-elő ké szí tés és ének vá lasz tás Oros há zán

Örök Is te nünk, min den ha tó Urunk!
Há lát adunk azért, hogy Jé zus Krisz -
tu sért Atyánk ként szó lít ha tunk meg.
Ma gasz ta lunk  vég te len  ke gyel me -
dért, hogy mély re ha jol tál ér tünk a
ke resz ten. Nem ezüst és nem arany,
ha nem a leg drá gább: Krisz tus ál do -
za ta lett a vált sá gunk. Mér he tet len
aján dék, hogy őreá te kint he tünk éle -
tünk leg na gyobb hul lám ve ré sei kö -
ze pet te is. Kö szön jük azt a drá ga le -
he tő sé get, hogy aki a meg fe szí tett Bá -
rány ra te kint, az nem me rül el, nem
ful lad be le a min den irány ból fe nye -
ge tő bű nök, ko lon cok, ter hek, gon -
dok ára da tá ba, ha nem erőt kap hat a
hol nap ra, és bá tor sá got az élet hez.
Urunk,  ir gal mad ba  ajánl juk  az

egy há zat és az egész ke resz tyén sé get.
Add, hogy ta nít vány ként mi se más -
fe lé te kin ges sünk, ha nem te légy és
ma radj az egyet len iga zo dá si pont a
szá munk ra.  Le gyen  lát ha tó vá  raj -
tunk ir gal mad, em ber sze re te ted és
aka ra tod. For málj al kal mas esz kö ze -
id dé, és aján dé kozz meg a ke reszt ről
ára dó erő vel.
Urunk! A vi lág ese mé nye i nek hí -

rei, a min den na pi va ló ság ta pasz ta -
la tai  fé lel met  kelt ve  vesz nek  kö rül
min ket. Ke vés nek, ki csi nek érez zük
ma gun kat a raj tunk túl nö vő ha tal -
mak hoz ké pest. A te ke zed be tesszük
le a vi lág fe szült sé ge it, a né pek, kul -
tú rák, szel le mi irány za tok kö zött ki -
éle ző dő  szem ben ál lá so kat.  Fé kezd
meg a ter ror, az ér tel met len pusz tu -
lás, a gyű lö let ha tal mát. Törd le az ag -
resszió ere jét. Zárd el a ke se rű ség, a
te he tet len ség, a düh fel tö rő for rá sa -
it. Kö nyör günk né pün kért,  ha zán -
kért, min den né pért és nem ze tért, az
egész em be ri sé gért.
Ir gal mad ba ajánl juk a be te ge ket, a

szen ve dő ket, a ha lál ré vén ál ló kat, a
ma guk ra  ma radt  em be re ket.  Kö -
nyör günk a célt vesz tett éle te kért, el -
le he tet le nült  kö rül mé nyek  kö zött
ver gő dő kért. Állj a tes ti-lel ki kí nok -
kal küsz kö dők mel lett ne héz órá i kon.
Add, hogy szent Fi ad ke reszt ha lá -

la mind annyi unk szá má ra élet té és
üd vös ség gé le gyen. Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„Csak a Krisz tus ha lá lá ra nézz, és éle -
tet ta lálsz. A bűnt ne a bű nö sök ben,
a ma gad lel ki is me re té ben vagy a meg -
átal ko dott kár ho zók ban szem léld. El
vagy  vesz ve,  ha  ezt  te szed. A  bűnt
csak is  a  ke gye lem  jel ké pé ben  kell
néz ned, s ugyan ezt a ké pet kell min -
den erő vel a szí ved be vés ned. A ke gye -
lem nek ez a jel ké pe pe dig nem más,
mint  a  ke reszt re  fe szí tett Krisz tus.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Az utób bi idő ben di vat tá vált nem -
csak a val lá sos jel le gű za rán dok lat,
fel vo nu lás, ha nem a po li ti kai jel le gű
me nés-jö vés is. Ma gasz tos em ber- és
nem zet men tő fel vo nu lá sok ról hal lot -
tam, ol vas tam: töb bek kö zött éh ség -
me net ről  („ha ta lom éh ség -me net”-
ről),  bé ke me net ről,  di ák-,  Ha Ha-,
gár da me net ről, fák lyás fel vo nu lás ról,
ci gány me net ről, amely a bé kés, tisz -
tes sé ges  együtt élé sért,  egy  lo pás -
men tes vi lá gért és a mun ka be csü le -
té ért szer ve ző dött. 
Er dé lyünk ben sem más a hely zet:

Nép párt-vo nu lás,  vil lám cső dü let,
RMDSZ-ka nossza já rás, újab ban zász -
lós me ne tek meg gyű lö let me ne tek so -
ra koz nak. Ahá nyan va gyunk, annyi -
fe lé me ne te lünk, vél he tő en a bol dog
kö zös cé lok ér de ké ben. (Egyéb ként
hadd  je gyez zem  meg  zá ró jel ben,
mennyi re fi gye lem re mél tó, hogy az
új di vat hul lám sze rint a ko mé di á kat,
a nép cir ku szo kat a köz te re ken tart -
ják in gyen és bő ven, nem hol mi szín -
há zak  kis ter me i ben  ad ják  elő  né -
hány vájt fü lű nek.) 
Néz tem töb bek kö zött en nek az

éh ség me net nek az igen jól táp lált, jó
sze re lés ben meg je le nő, pi ros pozs gás,
már-már ki csat ta nó egész ség nek ör -
ven dő részt ve vő it. Tu dom, mos ta ná -
ban di vat lett ez a moz gal mi fo gyó -
kú ra, a tö me ge sen spor tos, egész sé -
ges élet. El gon dol kod tam: né hány fö -

lös le ges ki lóm tól én is meg sza ba dul -
hat nék, ha ne tán ilyen ma gam ka li -
be rű  urak kal,  höl gyek kel  el in dul -
nánk  kin cses  vá ro sunk ból  gya log -
szer rel,  mond juk,  Győ rig.  Az  éh -
ség me net ben  el vesz tett  hét-nyolc
ki ló nem jön ne rosszul, sem a kö zös -
ség épí tés, meg per sze az ilyen-olyan
po li ti kai  cé lok  meg va ló sí tá sa  sem.
Gon dol tam  ar ra  is,  hogy  mint

ro mán ál lam pol gár,  az az  ro mán –
Sza nyi Ti bor ér vei  sze rint  –  kö -
szönt het ném  ro má nul  győ ri  püs -
pök tár sa mat és a pol gár mes ter urat;
bi zo nyá ra  örö met  sze rez nék  még
ak kor is, ha ők eb ből egy vak han got
sem ér te né nek. Ez azon ban még is -
csak így len ne rend jén, mert bi zony
Győr ben én nem va gyok adó fi ze tő,
ha nem ro mán. 
Sum ma  sum ma rum,  há la  Is ten -

nek, me gyünk mi, jó em be rek, ahá -
nyan, annyi fe lé; hú zunk a szél ró zsa
min den irá nyá ba, mert ahol két ma -
gyar, ott há rom párt is ke vés nek bi -
zo nyul. Ami kor  en nek a  szép sé gét
nyög jük,  ak kor  ne  cso dál koz zunk.
„Hely re kell ál lí ta ni a szo li da ri tást

Ma gyar or szá gon” – mond ta a fel vo -
nu lá sok kö ze pet te az egyik volt mi -
nisz ter el nök.  Kér dem  én,  ho gyan?
Ta lán a nagy po li ti kai dis kur zu sok –
tö mén te len de ma gó gi á val és os to ba -
ság gal fű sze rez ve – te szik majd hely -
re a ki fi ca mo dott agya kat, az el tor -

zult tu da tot? Ta lán az ilyen-olyan me -
ne te lé sek, ka ri ka tú ra jel le gű vo nu lá -
sok old ják meg a szo li da ri tást? Egy -
ér tel mű en nem!
Még is, mi tart ja össze a 21. szá zad -

ban a ma gya ro kat? – tet te fel a kér -
dést Ba log Zol tán, az em be ri erő for -
rá sok mi nisz te re, nem pusz ta re to ri -
kai fo gás ként, Ka tó Bé la er dé lyi re -
for má tus püs pök szen te lé sén, a zsú -
fo lá sig telt Far kas ut cai temp lom ban
Ko lozs vá ron.  Vá la sza  egy ér tel mű
volt: „A pénz, a po li ti ka, az ál lam pol -
gár ság, a gaz da sá gi ér de kek, a kö zös
tör té ne lem, a kul tú ra és nem ze ti ér -
zés csak az össze tar to zás esz kö zei. Az
össze tar to zás alap ja a Lé lek.”
Nos, igen, ez az a több let, az a nél -

kü löz he tet len ér ték, ame lyet ad hat a
ke resz tyén ség, az egy ház a 21. szá zad
ma gyar ja i nak. Az, ami ma saj nos hi -
ány zik  tár sa dal munk ból,  ami nek
szük sé ge éget, ez pe dig a Lé lek, a bé -
kes ség kö te lé ké vel meg őr zött Lé lek
egy sé ge (Ef 4,3).
A je len le gi két ség be esett hely zet -

ben, eb ben a sza na szét hú zó, be teg
lel ki ál la pot ban le vő vi lág ban mint egy
el len tét ként,  kont raszt ként  szó lal
meg a ke resz tyén üze net. 
„Le het, mert mu száj” – ír ta nyolc

év ti zed del ez előtt Re mé nyik Sán dor
köl tő lé tünk küz del mé ről. Mi, az er -
dé lyi és ma gyar or szá gi egy há zak ve -
ze tői pon to san er ről val lot tunk püs -

pök tár sunk ik ta tá sán, bi zony sá got té -
ve ar ról, hogy az együtt-lét, az együtt
ha la dás min den kül ső ne he zí tő té -
nye ző el le né re még is az egye dül le -
het sé ges, „élet re” ve ze tő út. A fi zi ka
egy sze rű tör vé nye is ki mond ja, az egy
irány ba ha tó erők össze adód nak, az
el len té te sek ki vo nód nak egy más ból,
az üt kö ző tár gyak pe dig össze tö rik
egy mást. Bár bi zony ta lan a hol nap,
bár el szo mo rí tó a va ló ság, az el ke se -
re dés és fo gyás el le né re még is le het
egy  irány ba  men ni  –  le het,  mert
mu száj!
A  ke resz tyén  em ber  úton  le vő

em ber,  „fel vo nu ló”,  vo nu ló  em ber.
Tud ja, hogy lé te, egész éle te lel ki ér -
te lem ben is egy hosszú uta zás, mond -
hat nám így is: jó ér te lem ben vett fel -
vo nu lás. Fo lya ma tos ha la dás a bűn től
va ló sza ba du lás fo lya ma tán át a meg -
ér ke zés pil la na tá ig. Ez az út hosszú,
van nak  raj ta  csap dák,  aka dá lyok.
Ezen az úton min den ki nek szük sé ge
van hit re, erő re, ki tar tás ra, a Lé lek ere -
jé re és nem utol só sor ban ve lünk tar -
tó se gí tő tár sak ra. Em be rek re, tár sak -
ra van szük sé günk, hogy össze adott
erőnk kel és tu dá sunk kal le győz zük az
út  ne héz sé ge it,  hogy  könnyeb ben
meg ta lál juk a he lyes irányt, könnyeb -
ben ha lad junk a cél fe lé. 
A kö zös út, a kö zös szel le mi za rán -

dok lat  ala kít,  for mál,  át gyúr  lel ki
temp lom má,  lel ki  ház zá.  Mert  mi

csak együtt épül he tünk Is ten haj lé ká -
vá a Lé lek ál tal. 
Meg győ ző dé sem, hogy mind Ma -

gyar or szá gon, mind ide át, Er dély ben
tel je sen más len ne a vi lág, ha meg ta -
nul nánk még is egy  aka rat tal,  egy
job bí tó szán dék kal egy kö zös cél fe -
lé men ni együtt. 
Le het, mert mu száj, hi szen „hi tünk

pa ran csa, hogy a temp lo mon kí vül,
az  élet ben  is  test vé rek ma rad junk,
egy más sor sa iránt ér dek lőd jünk, és
egy más ter hét köl csö nös meg ér tés -
ben hor doz zuk”. (Már ton Áron)

Még is le het, mert ez hi tünk pa ran csa… é gtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

b A már jól meg szo kott he lyen, a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um dísz ter mé ben tar -
tot ta meg az el múlt hét szom bat -
ján a zsi nat ez évi el ső ülé sét. A
rend kí vü li ha va zás mi att több
du nán tú li kül dött ugyan nem tu -
dott el jut ni a ta nács ko zás ra, de
a sza va zat ké pes sé get ez sze ren -
csé re nem ve szé lyez tet te.

A mun ka tör vény mó do sí tás sal vet te
kez de tét. A zsi nat és az or szá gos el -
nök ség meg ál la po dott ab ban, hogy dr.
Lack ner Pál or szá gos prog ram ko or -
di ná tor ve ze té sé vel lét re hoz nak egy
tes tü le ti iro dát. Eb be a szer ve zet be in -
teg rá ló dik a zsi na ti iro da, az or szá gos
fel ügye lő tit kár sá ga, a tes tü le ti re fe rens
és a prog ram ko or di ná tor te vé keny sé -
ge is, be von va a mun ká ba egy jo gász
vég zett sé gű mun ka tár sat. 
Az új iro dá tól azt vár ják, hogy elő -

se gít se a kü lön bö ző te rü le tek mun -
ká já nak  jobb  elő ké szí té sét,  il let ve
össze han go lá sát. Az új hely zet jo gi
ren de zé sé hez  azon ban mó do sí ta ni
kel lett  az  egy ház  szer ve ze té ről  és
igaz ga tá sá ról szó ló 2005. évi IV. tör -
vényt. A zsi nat ezt a tör vény mó do -
sí tást meg sza vaz ta. 
Az új zsi nat ala ku ló ülé sén – ta valy

no vem ber 30-án és de cem ber 1-jén
– több tiszt ség vi se lő meg vá lasz tá sá -
ra nem ju tott idő, ezért a feb ru ár 23-
i ülés to váb bi vá lasz tá sok kal foly ta -
tó dott. El ső ként a zsi na ti bi zott sá gok
el nö ke i nek  meg vá lasz tá sá ra  ke rült
sor. Az ügy ren di bi zott ság el nö ke Ör -
dög End re, a tör vény-elő ké szí tő bi -
zott sá gé Itt zés And rás, a teo ló gi ai bi -
zott sá gé pe dig Ko rá nyi And rás lett.
Meg vá lasz tot ták a vá lasz tá si bi zott -
ság há rom tag ját (Rück And rás, Só -
lyom Ti bor, Zsu gyel Kor nél), to váb -
bá a zsi nat lel ké szi és nem lel ké szi
jegy ző it (De ák Ágo ta, Isó Do rottya,
Wag ner Szi lárd, il let ve  Bozo rády
Krisz ta, Nagy bocs kai Ta más, Szá raz
Csen ge Git ta).

A vá lasz tá so kat kö ve tő en en nek a
zsi na ti ülés szak nak ta lán a leg fon to -
sabb fel ada ta kö vet ke zett: meg vi ta -
tás ra és el fo ga dás ra várt a Ma gyar -
or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház  2013.
évi költ ség ve té se. 
A költ ség ve té si tör vény rész le tes

vi tá já nak meg kez dé se  előtt  Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő be ve ze tő -
jé ben az egy ház két nagy adós sá gá -
ra hív ta fel a fi gyel met: az Ül lői úti
szék ház és az aszó di kas tély ügyé re.
Az előb bi épü let rég óta fel újí tás ra vár,
az utób bi tól pe dig sza ba dul ni sze ret -
ne  egy há zunk.  A  költ ség ve tés ben
ezek re a pro jek tek re is kü lö ní tet tek
el pén ze ket. 
Szólt a fel ügye lő az egy ház köz sé -

gek és in téz mé nyek pá lyá za ti le he tő -
sé ge i ről is. Bár a pá lyá za tok transz -
pa ren ci á já val kap cso lat ban van nak
fenn tar tá sai – mond ta –, hasz nos sá -
gu kat nem vi tat ta Prőh le Ger gely, hi -
szen a pá lyá zók a be fek te tett ön rész
több szö rö sét nyer he tik meg. 
A költ ség ve té si  tör vényt vé gül  12

mil li árd 300 mil lió fo rint be vé te li és ki -
adá si fő összeg gel fo gad ta el a zsi nat.
A  sza va zás  után Csor ba Gá bor,

egy há zunk or szá gos iro dá ja gaz da sá -
gi osz tá lyá nak ve ze tő je kér dé sünk re
a kö vet ke ző kép pen ér té kel te az el fo -
ga dott költ ség ve tést: 
– Ha a ta va lyi költ ség ve tés sel ha son -

lít juk össze az ide it, azt mond hat juk,
hogy nagy já ból ugyan ak ko ra for rás ból
gaz dál kod ha tunk, mint az elő ző év ben.
Ugyan ak kor egy há zunk meg ne ve zett
há rom ki emelt ügyet, ame lyek fi nan -
szí ro zá sá ra  át cso por to sí tot tuk  sza -
ba don  fel hasz nál ha tó  pén ze ink nek
kö rül be lül a ti zen öt szá za lé kát. Összes -
sé gé ben  310  mil lió  fo rint  ér ték ben
ne vez tünk meg ki emelt célt. El ső sor -
ban az in téz mé nyi és egy ház köz sé gi
pá lyá zati ön rész tá mo ga tá sá ra for dít -
juk a leg több fel hasz nál ha tó pénzt, de
az aszó di kas tély ügyé nek meg ol dá sá -
ra és az Ül lői úti épü let fel újí tá sá ra is
több tíz mil lió fo rin tot kü lö ní tet tünk el.
At tól  azon ban  nem  kell  tar ta ni,

hogy az át cso por to sí tás mi att az egy -

ház köz sé gek  mű kö dé si  tá mo ga tá sa
csök ken ne. Ahol szük ség van rá, oda
min dig ma ra dék ta la nul jut majd köz -
pon ti  se gít ség.  Az  egy ház me gyék -
nek jut ta tott fel újí tá si ke ret össze gek
vi szont tíz szá za lék kal csök ken nek. Ez
egy ház me gyén ként mint egy öt száz -
ezer fo rin tot tesz ki. Ami je len tő seb -
ben érin ti az egy ház köz sé ge ket – és -
pe dig ne ga tív mó don –, az a ki emelt
egy ház köz sé gi fel újí tá si tá mo ga tá si ke -
ret meg szű né se, il let ve a bel ső egy há -
zi  kár ta la ní tás ra  sem  tu dunk  idén
for rást biz to sí ta ni.
Le het  te hát  úgy  is  értelmez ni  a

2013. évi költ ség ve tést, hogy meg szo -
rí tá so kat tar tal maz, de a pá lyá za tok
ré vén több mint tíz mil li árd fo rint nyi
be ru há zás va ló sulhat meg. A si ke res
pá lyá za tok hoz hat-hét száz mil lió fo rint
ér ték ben van szük ség köz egy há zi tá -
mo ga tás ra. Így te hát, bár el mond ha -
tó, hogy van nak olyan költ ség ve té si
so rok, ame lye ket ne ga tí van érint az új
költ ség ve té si tör vény, ez a szű kí tés egy
na gyobb cél ér de ké ben tör té nik: még -
pe dig azért, hogy en nek fe jé ben mi -
nél  na gyobb mér té kű  kül ső  for rást
tud junk be von ni a kü lön bö ző fel újí -
tá sok ba  –  mond ta  Csor ba  Gá bor
osz tály ve ze tő.
A zsi na ti ülés szak utol só fel ada ta

az egy ház stra té gi ai mun ka bi zott sá -
gá nak ed di gi te vé keny sé gét be mu ta -
tó je len tés meg tár gya lá sa volt. Az elő -
ter jesz tő, Fáb ri György észa ki egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő öt olyan pri o ri tást
em lí tett, amely kulcs fon tos sá gú egy -
há zunk 2012–2017 kö zöt ti stra té gi -
á ja szem pont já ból. Ezek az ön kén tes -
ség, a há ló za tos ság, a fenn tart ha tó -
ság, a lel ké szi mun ka/sze mé lyes ség
és a hi va tás sze rű ség. 
Az elő ter jesz tést élénk és ér té kes

vi ta kö vet te, en nek vé gén pe dig a zsi -
nat el fo gad ta a je len tést, és meg bíz -
ta a bi zott sá got a meg kez dett mun -
ka foly ta tá sá val.
Az idei esz ten dő el ső zsi na ti ülés -

sza ka Aba ffy Zol tán nem lel ké szi el -
nök zár sza vá val fe jez te be mun ká ját.

g Kiss Mik lós

z sinati jelenté s

El fo ga dták egy há zunk  költ ség ve té sét
„Is ten  tör vé nye  az  al ko ho lis ták kal
kap cso lat ban a mér ték le tes ség. Ha
va la ki át lé pi ezt, az élő Is ten nel ke -
rül szem be.” A sú lyos sza va kat Már -
kus Gá bor re for má tus lel ki pász tor fo -
gal maz ta meg, aki hit re ju tá sa előtt
ma ga is al ko ho lis ta volt, s aki ép pen
ezért  tud ja,  mit  je lent  az  Is ten nel
szem be ke rü lő  iszá kos  szá má ra  a
meg bo csá tó ir ga lom, Krisz tus sza ba -
dí tá sá nak ere je. Ve rő cei gyü le ke ze ti
szol gá la ta mel lett ezért is sze gő dött
en nek az „öröm te rá pi á nak” a mun -

ka tár sá vá. 1992-ben ön se gí tő cso por -
tot in dí tott el, 1997-ben pe dig élet re
hív ta  a  Tisz ta  For rás  Ala pít ványt,
amely Bu da pest XVI II. ke rü le té ben
tart fenn a haj lék ta la nok nak nap pa li
me le ge dőt és negy ven fő ré szé re éj -
sza kai me ne dék he lyet. 
Mind er ről az a húsz em ber is ér te -

sül he tett, aki részt vett egy há zunk al -
ko ho lis tá kat men tő misszi ó já nak feb -
ru ár 21-i kon zul tá ci ó ján. Az or szá gos
iro da  épü le té nek  föld szin ti  ter mé -
ben  haj lék ta la nok  el lá tá sát  vég ző
nyír egy há zi és szar va si dia kó ni ai in -
téz mé nye ink mun ka tár sai, va la mint
azok  a  lel ké szek  és  la i ku sok  ta lál -
koz tak, akik a gyü le ke ze ti kö zös sé gek

ál tal szer ve zett iszá kos men tő csen des -
he te ken szol gál nak tö ret len hű ség gel.
A Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misz-

szi ói lel kész ál tal össze hí vott kon zul -
tá ció azt a célt szol gál ta, hogy az al -
ko ho lis ták men té sé ben mun kál ko dók
össze fog ja nak.  Ezen  a  te rü le ten  is
szük ség van ugyan is az együtt mű kö -
dés re és a szol gá la tok éssze rű sí té sé -
re. Az evan gé li kus egy há zunk dia kó -
ni ai  és  misszi ói  szol gá la ta  kö zött
meg in du ló pár be széd el ső fel vo ná sa -
ként  eb ben  se gí tett  ez  az  al ka lom,

ame lyen  a  nyi tó áhí ta tot  Sze me rei
Já nos,misszi ót (is) fel ügye lő du nán -
tú li püs pök tar tot ta.
No ha szin te va la mennyi részt ve -

vő más-más szem szög ből kö ze lí tet -
te meg az al ko ho liz mus prob lé má ját,
és  a  leg kü lön bö zőbb  esz kö zök kel
pró bál koz nak a tár sa dal mun kat erő -
tel je sen  súj tó  ba jok  ke ze lé sé ben,
mind annyi an  egyet ér tet tek  ab ban,
hogy a gyó gyu lás vég ső so ron a gyó -
gyí tó Krisz tus ha tal má ban áll. Így vál -
hat  –  a  kon zul tá ci ó ra  meg hí vott
Már kus Gá bor sza va i val él ve – min -
den  gyöt rel mes  el vo nó kú ra  vé gül
öröm kú rá vá. 

g Balla Mária felvétele

Öröm be tor kol ló el vo nó
Al ko ho lis tamentő-pár be széd egy há zunk 
dia kó ni ai és misszi ói szol gá la ta kö zött
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Fran cia or szág gal és az ott élő asszo -
nyok kal kap cso lat ban  ta lán eszé be
jut ha tott  né hány  ol va sónk nak  egy
gyak ran idé zett mon dás: Cherc hez la
femme, vagy is: Ke resd a nőt! Ere de -

ti leg Ale xand re Du mas Pá rizs mo hi -
kán jai cí mű re gé nyé ben buk kan fel
né hány szor ez a fel szó lí tás, nem túl
po zi tív össze füg gés ben. 
Az óta is gya kor ta utal nak a tör té -

né szek ar ra, hogy egy-egy tör té nel -
mi  ese mény hát te ré ben be fo lyá sos
asszo nyok áll tak, női su gal lat ra hoz -
ta  meg  po li ti kai  dön té se it  né hány
ural ko dó vagy had fi. A „női prak ti -
kák” al kal ma zá sá ban a fran cia asszo -
nyok min dig is élen jár tak, alak ja i kat
leg alább is elő sze re tet tel örö kí tet ték
meg a tör té ne lem kró ni ká sai.
Ma is úgy tű nik, mint ha Fran cia or -

szág ban na gyobb mér ték ben ér vé nye -
sül né nek a nők, il le tő leg a nők jo gai.
Van nak te rü le tek, ame lye ken Eu ró pa
töb bi ál la má hoz ké pest ki is tű nik a
fran cia asszo nyok ki vált sá gos hely ze -
te. Pél dá ul Fran cia or szág ban a leg ma -
ga sabb a nők fog lal koz ta tott sá gi ará -
nya. S ta lán ez zel függ össze, hogy itt
a leg ma ga sabb a szü le té sek szá ma is.
Olyan szo ci á lis el lá tó rend szer épült ki,
amely le he tő vé te szi, hogy a két gyer -
me kes édes anyák nyolc van szá za lé ka
tel jes mun ka idő ben dol goz zon. 
Már a 17–18. szá zad ban is be vett

szo kás volt – fő ként vá ro si höl gyek -
nél –, hogy gyer me ke i ket daj kák ra,
ne ve lő nők re bíz zák. Ez ma is meg -
old ha tó,  hi szen  sok  kül föl di  di ák
vál lal ko zik  ar ra,  hogy  –  a  fran cia
nyelv el sa já tí tá sa ér de ké ben – idő le -
ge sen egy-egy csa lád hoz köl töz zön,
s ott bé bi szit ter ként dol goz zon. Nap -
ja ink ban  elég  gyak ran  elő for dul,
hogy a kis ba bá kat már há rom hó na -
pos ko ruk tól cré che-be (ejtsd: kres),
az az böl cső dé be ad ják. De min den
se gít ség és tá mo ga tás el le né re a fran -
cia  nők nek  sem  könnyű  be töl te ni
több szö rös hi va tá su kat, hogy „kar ri -
ert be fu tó” dol go zó nők, fe le sé gek és
anyák le gye nek…

Mind ezek ről pe dig mi ért is ír jak
töb bet? Mi re ez a cikk az ol va sók ke -
zé be ke rül, leg több gyü le ke ze tünk ben
már meg is tar tot ták a vi lág ima na pi
is ten tisz te le tet.  Lát ták  a  ki ve tí tőn

azt a fo tót, ame lyen egy édes anya ép -
pen a böl cső dé ből hoz za ha za ki seb -
bik gyer me két kis fia tár sa sá gá ban. S

azt  a  cso port ké pet  is,  ame lyen  a
fran cia ima na pi bi zott ság tag jai ve -
he tők szem ügy re. Ott van köz tük az
a fi a tal el zá szi evan gé li kus lel kész nő

is, aki a fo tó ké szí té se kor még ma ga
sem  tud hat ta,  hogy  majd  ő  fog ja
kép vi sel ni  Eu ró pát  a  vi lág ima nap
ve ze tő tes tü le té ben. La u ren ce Gang -
lof fot múlt  év  jú ni u sá ban  a  New
York ban  tar tott  nagy gyű lés  tag jai
vá lasz tot ták meg ar ra, hogy a föld ke -
rek sé gen át íve lő moz gal mat „öreg”
kon ti nen sün kön nép sze rű sít se.

Cherc hez la femme! – a nők te hát
nem csak az int ri ká ik kal moz gat ják az
ese mé nye ket a tör té ne lem so rán, ha -
nem szá mos jó ügy mel lé ma is oda -
áll nak, gyakran kez de mé nye zői azok -
nak. Ilyen ez a moz ga lom is, ame lyet
a leg több or szág ban már nem is női
ima nap nak, ha nem egy sze rű en csak
vi lág ima nap nak ne vez nek. 
Vál to zat la nul egy-egy or szág asz-

szo nyai ál lít ják ugyan össze év ről év -
re az is ten tisz te le ti li tur gi át, de fi gyel -
mez tet nek,  hogy  a  la kott  föl dünk
dol ga i ért  va ló  kö nyör gés  kö zös
ügyünk, hí vő fér fi a ké és nő ké egy -
aránt. S hogy ez a fe le lős ség nem is -
mer ha tá ro kat és tá vol sá go kat, azt
ma gam  is  meg ta pasz tal hat tam  az
em lí tett New York-i kon fe ren ci án. 
Egy ebéd szü net ben a csen des-óce -

á ni po li néz szi get vi lág ból, Ton gá ról ér -

ke zett de le gá tu sok asz ta lá hoz te le ped -
tem le. Te le vol tam kér dé sek kel, hi szen
min dig is ér de kelt a tér ség eg zo ti kus
vi lá ga.  Ám  leg na gyobb  meg le pe té -
sem re ők szó lí tot tak meg ha ma rabb. 
„Hogy áll nak ná la tok a hely re ál lí tá si

mun ká la tok a vö rös vi har után?” – kér -
dez te egyi kük. Pil la nat nyi döb be net
után rá jöt tem, hogy a Ko lon tárt és De -
ve csert súj tó vö rö siszap-ka taszt ró fá -
ra utal. De hát hon nan tud nak ró la?
Mi ért ér de kel né ez őket ezer ki lo mé -
te rek kel odébb, a föld túl só fe lén?! 
„Ó, az in ter ne ten min dig ke res sük

a  hí re ket,  hogy  ép pen  ki kért  kell
imád koz nunk” – hang zott rop pant
ter mé sze tes ség gel a ma gya rá za tuk. 
Ke resd  a  nőt!  Ve gyünk  pél dát

azok nak a nők nek a hű sé gé ről, akik
nem fá rad nak el a vi lá gért mon dott
ki tar tó imá ban. 

g B. Pin tér Már ta

fel k é sz ül tünk a vi l ág im a naP r a?

Cherc hez la femme! –
ki tar tó an a vi lá gért

A misszi ói  kül de tés be töl té se  köz -
pon ti fel ada ta az egy ház nak – mond -
ta Szeverényi  János. – Mi u tán na -
gyon szor gal mas el len fe lünk van (a
sá tán!), így mi sem lan kad ha tunk. 
Ezt  kö ve tő en  Is ten  cso dá la tos

missziói ter vé ről hall hat tak szín vo -
na las  elő adást  az egy be gyűl tek, de
előt te dr. Do bos Ágos ton bé kés szent -
and rá si re for má tus lel kész a pa ró ki -
á ja mel lett ter mő vad szil vá ból ál ta -
la ké szí tett „ima lek vár ral” és a Holt-
Kö rös part ján gyűj tött  „ima te á val”
ked ves ke dett az EK ME tag ja i nak. 
A lel ki pász tor ugyan is nem csu pán

el mé le ti ta ní tást adott, ha nem be mu -
tat ta azt is, hogy a Bib lia misszi ói pa -
ran csa it ő ma ga ho gyan ül te ti át a
gya kor lat ba: rend sze re sen lá to gat ja
a bé kés csa bai me ne kült tá bor la kó it,
lel ki gon do zó ja a Vá ló há ló-kon fe ren -
ci á kon meg for dul tak nak, evan gé li zá -
ci ót  vé gez  a  ci gány ság  kö ré ben…
Le le mé nyes sé gét  bi zo nyít va  meg -
mu tat ta, mi ként vé gez he tő misszió a
sport- vagy épp a ze nész tár sak közt.
Nagy sze rű képpel él ve misszi ói szol -
gá la tun kat egy re pü lő gép hez ha son -
lí tot ta, amely gör dül, fut a ki fu tó pá -
lyán, de a ta laj tól el ru gasz kod ni és fel -
száll ni csak ak kor tud, ha kel lő len -
dü le tet sze rez.
A prog ram ba ik ta tott köz gyű lé sen

Za lán Pé ter, az egye sü let vi lá gi el nö -
ke meg em lé ke zett az el múlt al ka lom
óta el hunyt ta gok ról, majd be szá molt
a  2012-ben  vég zett  szol gá la tok ról.
Utá na Ben c ze Im ré né pénz tá ros je -
len té se hang zott el, majd – mi vel az
EK ME-ve ze tő ség man dá tu ma le járt
– vá lasz tás ra is sor ke rült. A je lö lő -

bi zott ság ja vas la tá ra a köz gyű lés tag -
jai egy ön te tű en sza vaz tak is mét bi -
zal mat újabb há rom év re az ed di gi
ve ze tő ség nek. Egyet len sze mé lyi vál -
to zás  tör tént  csu pán:  Af ri ka-fe le -
lős ként be ke rült a tes tü let be Bá lint -
né Kis Be á ta.
A  sza va za tok  szám lá lá sa  alatt  Jó

And rás, az In ter ser ve misszi ói szer ve -
zet fris sen ki ne ve zett eur ázsiai igaz -
ga tó he lyet te se is mer tet te új szol gá la -
ta it, és kér te az EK ME tá mo ga tá sát. 
Ebéd  után  D. Ke ve há zi Lász ló

nyu gal ma zott  es pe res  imád ság gal

ál dot ta  meg  a  fris sen  meg vá lasz -
tott ve ze tő sé get, majd a Bá lint há zas -
pár per cei kö vet kez tek. Elő ször sa -
ját ké szí té sű fo tó i kat mu tat ták be. A
cso dá la tos tá jak, a me sés nö vény zet
és ál lat vi lág mel lett élet ké pe ket ve -
tí tet tek  az  af ri kai  hét köz na pok ról,
em be rek ről,  gyer me kek ről,  ün ne -
pek ről és ar ról a nyo mor ról, amely
a ma gya rok szá má ra szin te el kép zel -
he tet len.  A  ké pek hez  fan tasz ti kus
hát te ret adott az autentikus af ri kai
ze ne és ének.

Zol tán az Egye sült Nem ze tek Élel -
me zés ügyi és Me ző gaz da sá gi Szer ve -
ze té nek (FAO) mun ka tár sa ként több -
ször járt Szo má li á ban is. Be szá mo -
ló já ból a hall ga tó ság meg is mer het te
a nyo mor ban, ká osz ban szen ve dő af -
ri kai tér ség min den nap ja it. A fél si va -
ta gos no mád or szág húsz éve kor -
mány nél kül ve ge tál. Ta lán az ENSZ-
bi zott sá gok és -szak em be rek mun ká -
ja  le he tő sé get  te remt  a  tér ség ben
élők nek a las sú fel emel ke dés re.
Míg a há zas pár Ke nyá ban élt, Be -

á ta a fő vá ros ban, Nai ro bi ban vég zett
ön kén tes misszi ói mun kát a nyo mor -
ne gye dek ben,  öz vegy asszo nyok  és
ár va gye re kek kö ré ben. Tet te mind -
ezt ke nyai evan gé li kus gyü le ke ze tük
Heart to Heart (Szív től Szí vig) Ala -
pít vá nyá nak mun ka tár sa ként, az EK -
ME anya gi tá mo ga tá sá val.
A Bá lint há zas pár nem elő ször töl -

tött  éve ket  Af ri ká ban.  Hu szon hét
év vel ez előtt – a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség  ki kül de té sé ben  –  Zim -
bab wé ben  szol gál tak.  Be á ta  fel  is
idéz te  el ső  af ri kai  él mé nye it  és  a
mos ta ni – ta lán utol só –, a Szív től
Szí vig Ala pít vány tag ja i tól va ló bú -
csú zás pil la na ta it. Ar ról is be szá molt,

hogy a mun kát itt hon ról is foly tat ni
tud ja. A mo dern tech ni ka ma már ezt
is le he tő vé te szi… 
És hogy mit te het nek a fi a ta lok a

kül misszió nép sze rű sí té se ér de ké ben,
azt  az  a  vi deo klip  is  ér zé kel tet te,
ame lyet  két  De ák  té ri  gim na zis ta
ké szí tett, s ame lyet az al ka lom vé gén
te kint het tek meg  az  egy be gyűl tek. 
A  nap  B. Pin tér Már tá nak, az

egye sü let lel ké szi társ el nö ké nek úti
ál dá sá val és a részt ve vők ima kö zös -
sé gé vel ért vé get. 

g Pet rik Ist ván

Misszió és ima lek vár
Köz gyű lés sel egybe kö tött külmisszi ói csendes nap
f Folytatás az 1. oldalról

ol vas suk együtt lu thert!
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar or szá -
gi Lu ther Szö vet ség ren de zé sé ben tart juk a min dig csü tör tö ki na pon, 17
óra kor kez dő dő al kal ma in kat az or szá gos iro da (Bu da pest VI II. ker., Ül -
lői út 24.) föld szin ti ter mé ben.

Prog ram
Már ci us 14. Mi az evan gé li um? – Isó Do rottya.
Áp ri lis 11. Ha tár át lé pés, avagy ami kor nincs he lye a to le ran ci á nak (Az
An ti krisz tus bul lá ja el len cí mű irat alap ján) – Tu bán Jó zsef.
Má jus 16. A ke resz tyé nek és Mó zes – Itt zés Já nos.
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A  bé ké si  me gye szék he lyen  el ső
kör ben négy köz te rü let át ne ve zé -
sé ről dön töt tek. Pe ter Ji lem nicz ky
(1901–1949) ne ve író ként és pub -
li cis ta ként vált is mert té Cseh szlo -
vá ki á ban.  1926  és  1928  kö zött  a
Szov jet uni ó ban  élt,  ne ve  össze -
forrt  a  cseh szlo vák  párt ál la mi
rend szer rel.
De dinsz ky  Gyu la  (1905–1994)

Du na gá lo son  szü le tett,  édes ap ja
itt szol gált har minc éven ke resz tül
evan gé li kus lel kész ként. 1923-ban
érett sé gi zett Bé kés csa bán, és ad dig -
ra már szlo vá kul, ma gya rul és né -
me tül  is  tö ké le te sen  be szélt.  A
sop ro ni evan gé li kus teo ló gi án ta -
nult, és ma gyar hall ga tó ként el ső -
ként tölt he tett el 1927-ben egy évet
a hel sin ki egye tem teo ló gi a sza kán.
Lel késszé szen te lé sét kö ve tő en Kis -
kő rö sön szol gált, majd Ipoly ve cé -
re, on nan Szar vas ra ke rült. 
Egy év ti ze des is mé telt kis kő rö -

si szol gá lat után, 1942-ben hív ták
Bé kés csa bá ra. 1948-ban – po li ti kai
nyo más ra – meg fosz tot ták egy há -
zi tiszt sé gé től, fél év re a gyü le ke -
ze ti szol gá lat tól is el til tot ták. Nyug -
díj ba vo nu lá sá ig, 1972-ig hát tér be
szo rí tott lel kész ként dol go zott. 
Bé kés csa bán  ha mar  nép raj zi,

nyel vi, hely tör té ne ti ku ta tá sok ba
kez dett.  Ta nul má nya i ban  fel dol -
goz ta a csa bai nép hét köz nap ja it,
ün ne pe it, a szlo vák ság ha gyo má -
nya it, össze gyűj töt te a vá ros vi dám
anek do tá it. 
Az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka -

dé mia  dísz dok to ri  cím mel  tün -
tet te ki. 
Leg gyak rab ban idé zett mun ká -

já ban De dinsz ky a csa bai kol bász
tör té ne tét és a kol bász ké szí tés ősi
re cept jét  mu tat ja  be.  Ezt  ír ja:
„Nem hi á ba ilyen fi nom cse me ge a

csa bai vas tag kol bász, de van is an -
nak be csü le te, min den ki ál tal szí -
ve sen fo ga dott aján dék. Ha a bé -
kés csa bai gaz da csa lád va la kit meg
akart tisz tel ni, ügy véd jét, or vo sát
vagy más vi dék ről va ló ven dé gét,
ak kor igen gyak ran kol bászt adott
ne ki. A csa lád ban el vég zett szol gá -
la tért a lel kész és ta ní tó is ré sze sül -
he tett ilyen kol bász stó lá ban, vagy -
is kol bász tisz te let díj ban.”
Az ut ca át ne ve zés ről szó ló elő ter -

jesz tés az zal in do kol ja a név vá lasz -
tást, hogy De dinsz ky sze mé lye és
mun kás sá ga  jól  tük rö zi  a  vá ros
szlo vák és ma gyar gyö ke re it, rá adá -
sul az át ne ve zett ut cá ban ta lál ha tó
a csa bai szlo vák óvo da és is ko la.
A csa tor na par ton ta lál ha tó Li geti

Ká roly sor el ne ve zé se Li ge ti sor ra
vál to zik, Ger la te le pü lés rész fő te re
Marx tér he lyett Wenck heim Ká roly
tér ként ke rül a tér ké pek re, míg a Ta -
nács köz tár sa ság ese mé nye i re em lé -
kez te tő 1919-esek te re Bocz kó Dá ni -
el tér re vál to zik. 
Ez utób bi nak is van evan gé li kus

vo nat ko zá sa. Bocz kó Dá ni el (1789–
1870) föld bir to kos, kor mány biz tos
ugyan is  an nak  a  Bocz kó  Dá ni el
evan gé li kus  lel kész nek  a  fia,  aki
Szar va son a temp lom épí tő Tes se -
dik Sá mu el lel kész tár sa volt. 
A fi a tal Bocz kó Po zsony ban vé -

gez te a jo gi fa kul tást. Elő ször Szar -
va son,  majd  Bé kés csa bán  lett  a
lu the rá nus gyü le ke zet fel ügye lő je.
1849 feb ru ár já ban Kos suth ki ne vez -
te  Er dély  telj ha tal mú  kor mány -
biz to sá vá.  A  sza bad ság harc  bu -
ká sa után bör tön be zár ták, ahon -
nan csak 1856-ban sza ba dult ki. A
Bach-kor szak  bu ká sát  kö ve tő en
or szág gyű lé si  kép vi se lő ként  vett
részt a köz élet ben.

g –ó –ő –a
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Író he lyett lel kész
Ut cát ne vez tek el De dinsz ky Gyu lá ról

b Ha ma ro san újabb ut ca név táb lá ra ke rül het evan gé li kus lel kész ne -
ve Bé kés csa bán. A vá ro si ön kor mány zat köz gyű lé se feb ru ár 22-
én ugyan is ar ról dön tött, hogy az ed dig PeterJilemniczky szlo vák
író-új ság író ne vét vi se lő köz te rü let DedinszkyGyula lel kész-nép -
rajz ku ta tó ne vét kap ja meg. A kö zel múlt ban lé pett ha tály ba az a
tör vény mó do sí tás, amely sze rint a he lyi ön kor mány za tok kö te le -
sek át ne vez ni a 20. szá za di ön kény ural mi rend sze rek ese mé nye -
i ről, va la mint emb le ma ti kus sze mé lye i ről el ne ve zett köz te rü le te -
ket. Ez azt je len ti, hogy több tu cat te le pü lé sen vég leg le ke rül het
a Fel sza ba du lás ut cát, Vö rös  Had se reg útját vagy Karl Marx te ret
je lö lő táb la a ház fa lak ról.

g Ámon An tal 

Egy re vi lá go sab bá vá lik, hogy sza ka -
dék tá tong a kom mu nis ták bű ne i nek
nyu gat-eu ró pai meg íté lé se és a kom -
mu nis ta ural mat túl élt ke let-eu ró pa -
i ak  ta pasz ta la tai  kö zött.  Er re  utalt
Rét vá ri Ben ce, a  Köz igaz ga tá si  és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit -
ká ra, ami kor (a vö rös csil la got nyil -
vá no san vi se lő Vaj nai At ti la ügyé re
cé loz va)  így  fo gal ma zott:  „A  ma -
gya rok nak csa lód ni uk kel lett ami att,
hogy akit Ma gyar or szá gon ön kény -
ural mi jel kép vi se lé sé ért el ítél nek, azt
Stras bourg ban fel men tik.” 
Az er ről szó ló tu dó sí tás így foly -

ta tó dik:  „Az  ál lam tit kár  sze rint  a
nem ze ti és a »nem zet kö zi szo ci a liz -
mus«  kö zött  nem  sok  kü lönb ség
van, az egyik fa ji, a má sik osz tály ala -
pon  diszk ri mi nál,  de  ugyan olyan
pusz tí tást vég zett, és a lé nyeg mind -
ket tő nek  az  em ber te len sé ge. Mint
mond ta, azt gon dol ták, ami kor el in -
dul tak az el já rá sok, hogy min den ki
szá má ra ugyan úgy a dik ta tú ra jel ké -
pe  a  vö rös  csil lag,  min den ki nek
ugyan azt  a  ször nyű sé get  je len ti  a
kom mu niz mus, és sen ki nek se kell el -
ma gya ráz ni, hogy ezen jel ké pek je -
gyé ben mennyi bor zal mat kö vet tek
el Kö zép-Eu ró pá ban. Rét vá ri Ben ce
sze rint  a  stras bour gi  ál lás fog la lás
jól jel zi, mit kell ten ni: nem vár hat -
juk  el  a  nyu gat-eu ró pai  né pek től,
hogy pon to san is mer jék a kom mu -
niz mus rém tet te it, tud ják, mit szen -
ved tek el a kö zép-eu ró pai né pek –
mu ta tott rá, hoz zá té ve: a mi fe le lős -
sé günk, hogy ezt meg is mer jék.” (In -
dex.hu, 2011. no vem ber 3.)
Az aláb bi ak ban né hány olyan ada -

tot és for rás mű vet idé zek, ame lyek is -
me re te ben nün ket – a kom mu nis ta
rend szer túl élő it – se gít het a tisz tán -
lá tás ban és an nak a fe le lős ség nek a
gya kor lá sá ban, amely ről Rét vá ri ál -
lam tit kár be szélt.

* * *

Az Eu ró pá ra leg ve szé lye sebb „mega -
gyil kos”  bi ro da lom  a  szov jet  volt.
Összes ál do za tá nak, az idő előt ti, erő -
sza kos ha lált szen ve det tek nek a pon -
tos szá mát so ha sem fog juk meg tud -
ni.  Csak  becs lé sek  lé tez nek.  Egy
ilyen, egész könyv vel alá tá masz tott
becs lés  sze rint  a  szov jet uni ó be li
kom mu nis ták  ál do za ta i nak  szá ma
61 mil lió 911 ezer lé lek.1

R. J. Rum mel, a Ha waii Egye tem
pro fesszo ra köny vé ben rész le tes ada -
to kat közöl a szov jet kom mu nis ták
ál tal me gyil kol tak  szá má ról,  kü lön
meg ad va  a  szov jet ha ta lom  egyes
kor sza ka i ban ál do za tul eset tek szá -
mát (1. táb lá zat).
Az ada tok ból ki de rül, hogy ami -

kor ra Szov jet-Orosz or szág a tör té ne -
lem ben elő ször el ér te Ma gyar or szág

tör té nel mi  ha tá ra it  a Kár pá tok nál,
1938-ban Ke let-Len gyel or szág meg -
szál lá sá val, már több mint 21 mil li -
ó ra rú gott az ál do za ta i nak szá ma. Ez -
után lé pett be Ma gyar or szág az An -
ti ko min tern Pak tum ba. Mi re pe dig
– a kas sai és ra hói lé gi tá ma dá so kat
kö ve tő en – Ma gyar or szág ha di ál la -
pot ban  lé vő nek  te kin tet te  ma gát
1941-ben, ez a szám meg ha lad ta a 26
mil li ót.
A gyil ko lá si vi lág csú csot azon ban

nem a kom mu niz mus ős ha zá ja, ha -
nem a leg né pe sebb ta nít vány tart ja.
A vé res pál mát ugyan is a kom mu nis -
ta Kí na vi szi el 73 237 000 ál do zat tal.2
Az  aláb bi,  tíz  gyil kos  kom mu -

nis ta or szág ra vo nat ko zó becs lé sek
for rá sa Ch ris Ba nes cu össze ál lí tá sa3
(2. táblázat):

Az ál do za tok szá ma (fő)
Ko rea: 3 163 000 
Kam bo dzsa: 2 627 000 
Af ga nisz tán: 1 750 000
Vi et nam: 1 670 000 
Eti ó pia: 1 343 610 
Ju go szlá via: 1 072 000 
Mo zam bik: 700 000 
Ro má nia: 435 000 
Bul gá ria: 222 000 
An go la: 125 000

2. táblázat

To váb bi ki lenc or szág ban a kom mu -
nis ták ál do za ta i nak szá ma 100 000
vagy an nál ke ve sebb.
Egy re bő vü lő iro dal ma van a kom -

mu niz mus és a ná ciz mus mint to ta -
li tá ri us rend sze rek össze ha son lí tá sá -
nak. A két to ta li tá ri us rend szer még
a zsi dók hoz va ló vi szony te kin te té -
ben is ha son ló volt egy más hoz, az zal
a kü lönb ség gel, hogy Sztá lin, Hit ler -
rel el len tét ben,  nem  ver te  dob ra
szán dé ka it, ha nem csend ben „tet te a
dol gát” a sa ját tár sa dal ma el le ni had -
vi se lés ben:
„A nagy ter ror ide jén Sztá lin agi -

tá to rai fel kor bá csol ták az an ti sze mi -
ta elő íté le te ket, te tő fo ká ra há gott a
zsi dó el le nes ség. Ér de kes mó don míg
a vi lág a ná ci Né met or szág há bo rú

előt ti zsi dó el le nes tör vény ke zé sé re és
a zsi dó ül dö zé sek re kon cent rált, Sztá -
lin va ló já ban meg sem mi sí tett 500-
600 ezer zsi dót; a tisz to ga tá sok tíz -
mil li ó nyi ál do za ta kö zött jó val töb -
ben vol tak, mint amek ko ra az ará -
nyuk volt  a Szov jet unió né pes sé ge
kö ré ben.”
A  nép ir tás  vé gig  foly ta tó dott  a

negy ve nes évek ben is, te kin tet nél -
kül ar ra, hogy a zsi dók va ló já ban hit -
hű  kom mu nis ták,  ci o nis ták  vagy
tel je sen po li ti ka men te sek vol tak-e.
„A ci o nis ták egész ge ne rá ci ó ja pusz -
tult el a szov jet bör tö nök ben, tá bo -
rok ban  és  szám űze tés ben”  –  ír ta
dr. Ju li us Mar go lin, akit  1940-től
kü lön bö ző kon cent rá ci ós tá bo rok -
ban tar tot tak fog va a Bal ti-, il let ve a
Fe hér-ten ger kö ze lé ben. Ő mond ta
azt  is,  hogy  „a  kül vi lág ból  sen ki,
még  a  ci o nis ta  tár sak  sem  si et tek
meg men té sük re”.4
A má so dik vi lág há bo rú után új ra

erő sö dő an ti sze mi ta kam pány alatt
már terv ben volt a zsi dók erő sza kos
át te le pí té se a 36 ezer négy zet ki lo mé -
te res  ke let-ázsi ai  te rü let re,  Bi ro -
bidzs án ba, a kí nai ha tár ra. Ezt vé gül
Sztá lin ha lá la (meg gyil ko lá sa) aka dá -
lyoz ta meg.5

* * *

A kom mu niz mus tár sa dal mi ve szé -
lyes sé ge  két  fő  jel leg ze tes sé gé ben
áll, ezek egye dül ál ló vá te szik:
1.  A  ha tal mat  meg szer ző  kom -

mu nis ták – Le nin ta ní tá sá nak meg -
fe le lő en – a sa ját tár sa dal ma ik el len
vív nak kö nyör te len há bo rút,mert a
bel ső – vélt vagy va lós – el len ség gel
va ló le szá mo lás nél kül nem sza bad a
kül ső el len sé gek kel, a ka pi ta lis ta és
„im pe ri a lis ta” ha tal mak kal szem ben
há bo rút nyit ni.
2. Azt vi szont Le nin sem til tot ta,

hogy a kom mu niz must há bo rú nél -
kül ex por tál ják on nan, ahol lá bu kat
már meg ve tet ték, ha egy szer há bo -
rú val még nem  le het,  vagy nem  is
kell. Er re az ad le he tő sé get, hogy a
kom mu nis ta ha ta lom tech ni ka min -
den to váb bi nél kül ex por tál ha tó a vi -
lág bár mely sar ká ba, ahogy ez meg is
tör tént Ku bá tól Ko re á ig. Elég né hány
ta nács adó, egy pár kom mu nis ta ön -
kép ző kör és egy párt sejt, mely a gu -
ru ló ru be le ket el fo gad ja és fel hasz nál -
ja a gyű lö let és az irigy ség pro pa gan -
dá já ra.
Va ló szí nű leg ezen ex por tál ha tó ság

ag gasz tot ta Chur chillt, ami kor a má -
so dik  vi lág há bo rú ból  fel ocsúd va
1946. no vem ber 2-án az an gol al só -
ház ban ki je len tet te:  „We kil led  the
wrong pig.” Az az: „A rossz disz nót
vág tuk le.” 

A szer ző új ság író, az SBS auszt rál köz -
szol gá la ti rá dió ma gyar nyel vű adá -
sa i nak nyu gal ma zott fő szer kesz tő je

„A mi fe le lős sé günk, 
hogy ezt meg is mer jék”

Szél jegy zet feb ru ár 25-éhez, 
a kom mu niz mus ál do za ta i nak em lék nap já hoz

há zas pá rok csa lá dos hét vé gé je
Sze re tet tel vá runk há zas pá ro kat – csa lád juk kal együtt is – már ci us 8–
10. kö zött Pi lis csa bá ra, a Bé thel Misszi ói Ott hon ba az Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u mért ál tal há zas pá rok nak szer ve zett csa lá dos hét -
vé gé re.
A hét vé ge té mái: A vi lág ban len ni, de nem azo no sul ni ve le. A ke resz -

tyén há zas ság és csa lád az el kü lö nü lés és a kö zös ség vál la lás fe szült sé gé -
ben. Mit je lent cél tu da tos és ön tu da tos ke resz tyén ként él ni?
Je lent kez ni és in for má lód ni az EKE Evan gé li u mi Ala pít vány nál a kö -

vet ke ző cí me ken le het: 1068 Bu da pest, Szon di u. 95. I/1.; eke al@fre e -
mail.hu; eke.lu the ran.hu.

hit mé lyí tő hét vé ge Pi lis csa bán
Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt az EKE (Evan gé li ku sok Kö zös -
sé ge az Evan gé li u mért) és a Fé bé egye sü let kö zös ren de zé sű hit mé lyí -
tő hét vé gé jé re Pi lis csa bá ra, a Bé thel Misszi ói Ott hon ba már ci us 15–17.
kö zött. A hét vé ge fő té má ja: Van-e örök élet? Sze mé lyes éle tünk jö vő je.
Je lent kez ni és in for má lód ni az EKE Evan gé li u mi Ala pít vány nál a kö -

vet ke ző cí me ken le het: 1068 Bu da pest, Szon di u. 95. I/1.; eke al@fre e -
mail.hu; eke.lu the ran.hu.
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Az ál do za tok 
szá ma (fő)

A pol gár há bo rú idő sza ká ban (1917–1922): 3 284 000
A NEP-kor szak ban (1923–1928): 2 200 000
A kol ho zo sí tá si pe ri ó dus ban (1929–1935): 11 440 000
A nagy ter ror pe ri ó du sá ban (1936–1938): 4 345 000
A má so dik vi lág há bo rú alatt, 1939 és 1941 jú ni u sa kö zött: 5 104 000
A má so dik vi lág há bo rú alatt, 1941 jú ni u sa és 1945 kö zött: 13 053 000
A há bo rú vé gé től Sztá lin ural má nak al ko nyá ig (1945–1953): 15 613 000 
A poszt sztá li nis ta kor szak ban (1954–1987): 6 872 000 
Össze sen: 61 911 000

1. táblázat
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Egész ség  min den áron?  Mi vel  er ről
kór há zi ágyon kezd tem el gon dol kod -
ni, mi sem ter mé sze te sebb, mint hogy
azon nal,  min den  té to vá zás  nél kül
igent mond tam. Sze ret nék mi előbb
meg sza ba dul ni  in nen,  még pe dig
egész sé ge sen. Gon do lom, ezt  sen ki
nem ve he ti zo kon tő lem. Hát nem úgy
zá runk-e csak nem min den üd vöz le -
tet, hogy jó egész sé get kí vá nunk egy -
más nak? Tesszük ezt az zal a meg oko -
lás sal, hogy „az egész ség a leg fon to -
sabb”, vagy: „hogy ha egész ség nincs,
szin te el vi sel he tet len né vá lik az élet”. 
Ám oly kor el el mél ke dem azon is,

hogy az em be ri ség tör té ne té ben fon -
tos sze mé lyek kö zül töb ben be te gek,
szen ve dők vol tak – és még is cso dá la -
to sat al kot tak. Elég ta lán csak Lu ther -
ra gon dol ni, aki – fő leg éle te utol só
sza ka szá ban – foly ton be te ges ke dett,
ha son ló an  a  gyo mor be teg  Kál vin -
hoz. Vagy a pro tes tan tiz mus leg na -
gyobb,  evan gé li kus  ének köl tő jé re,
Pa ul Ger hard tra, aki  szen ve dé sek,
vesz te sé gek  so ro za ta  el le né re  ír ta
gyö nyö rű éne ke it. Nem a szen ve dé -
sen szen ve leg ve, ha nem egye dül Is tent
di csér ve. Bee tho ven ről tud juk, hogy
leg jobb mű ve it ma ga már so ha nem
hal lot ta, hi szen el ve szí tet te a hal lá sát. 
Ezek az em be rek nem vár tak ar ra,

hogy  előbb  makk egész sé ge sek  le -
gye nek, s majd csak ak kor hoz za nak
lét re va la mi rend kí vü lit? Úgy tű nik,
nem! Be teg sé gük, szen ve dé sük sem
aka dá lyoz ta meg őket ab ban, hogy
na gyot al kos sa nak.
Egész ség min denáron?
Vagy fél ezer würt tem ber gi evan -

gé li kus lel készt döb ben tett meg egy
ró mai ka to li kus teo ló gus – aki egy -
ben gya kor ló or vos és lé lek gyó gyász
is – Bad Mer genthe im ben tar tott elő -
adá sá val. Bad Mer genthe im az a vá -
ros, amely sze re ti ma gát a würt tem -
ber gi egész ség ügy fel leg vá rá nak ne -
vez ni,  mert  ott  szin te  min den  az
egész ség ügy kö rül fo rog: ren de lők,
kli ni kák,  sza na tó ri u mok  so ra koz -
nak egy más mel lett. 

Dr. Lütz azt ál lí tot ta, hogy mai tár -
sa dal ma ink ban az em be ri ér dek lő dés
kö zép pont já ba már ré gen az egész -
ség ügye ke rült – az egy re hal vá nyu -
ló  val lás  he lyé re.  Mi  min den áron
egész sé ge sek aka runk len ni és ma -
rad ni, ez a cé lunk – és nem az üd vös -
ség. Ezt ne vez te az elő adó „egész ség -
val lás nak”, mert az egész ség ügyé nek
sok kal oda adób ban hó do lunk, mint
Is ten nek vagy Jé zus Krisz tus nak.
Ide je  el gon dol kod nunk  ezen  a

meg döb ben tő ál lí tá son ak kor, ami kor
a  gya kor lat ban  mi  is  azt  vall juk,
hogy a leg főbb jó az egész ség. Mi köz -
ben ész re sem vesszük, hogy Jé zus
Krisz tus nak er ről el len ke ző vé le mé -
nye volt. Ő ép pen szen ve dé sé vel és
szé gyen tel jes ha lá lá val vál tot ta meg
a vi lá got – leg alább is a Szent írás ta -
nú sá ga sze rint.
Egész ség – min denáron? En ged tes -

sék meg ne kem, hogy ez zel kap cso lat -
ban el mond jam azo kat a gon do la ta -
i mat, ame lyek a kór há zi ágyon eszem -
be öt löt tek. Hát ha hoz zá se gí te nek a
kér dés va la me lyes tisz tá zá sá hoz.

* * *

Be val lom, a kór ház ban töl tött csak -
nem hat hét alatt na pi imád sá ga im -
ból so sem hi ány zott Je re mi ás ké ré -
se: „Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg -
gyó gyu lok…” (Jer  17,14)  Szi lár dan
tar tot ta ma gát ben nem a hit, hogy
egész sé gem,  gyó gyu lá som –  vég ső
so ron – va la mi kép pen Is ten ügye is. 
Volt eb ben né mi egy ügyű na iv ság

is, hisz tud tam, mi lyen sok függ az or -

vo sok  tu dá sá tól,  fel ké szült sé gé től,
sőt han gu la tá tól, no meg a tab let ták -
tól. Ami kor pél dá ul az egyik or vos
úgy tett, mint ha nem hal lot ta vol na
a pro fesszo ra uta sí tá sát, vagy ami kor
el mu lasz tot tam egy tab let ta le nye lé -
sét, en nek rög tön igen em ber sza gú
kö vet kez mé nyei vol tak. Ne he zen le -
he tett  vol na  hát  ar ra  hi vat koz ni,
hogy bár én nem tar tot tam be az uta -
sí tá so kat, Is ten majd en nek el le né re
is  gon dos ko dik  a  gyó gyu lá som ról.
Úgy ér zem még is, hogy az egész sé -

gem vagy be teg sé gem azon az ala pon

Is ten ügye is, hogy ő ad ta az en gem
hor do zó tes te met, és bíz ta rám a gon -
do zá sát. Ha én ezt nem vet tem ko mo -
lyan, sőt el le né ben tet tem, ak kor azért
ma gam va gyok fe le lős – sen ki más nak,
mint az aján dé ko zó Is ten nek. Ez a gon -
do lat me net ment het meg at tól a sok -
szor ba bo nás hi e de lem től, mi sze rint Is -
ten bo csát ja ránk a be teg sé get, akár
mint pró ba té telt, akár mint bün te tést. 
Hogy  Is ten  en gem  be teg ség gel

akar na térd re kény sze rí te ni, ezt olyan
ab szurd gon do lat nak tar tom, amely
el len min den por ci kám he ve sen til -
ta ko zik. Tu dom, hogy a Bib lia is me -
rői en nek az zal sze ret né nek el lent -
mon da ni, hogy utal nak az ószö vet -
sé gi Jó bra, aki ről a ne ve alatt sze rep -
lő könyv úgy be szél, mint akit Is ten
ép pen pró ba té tel ként szol gál ta tott ki
a sá tán nak. S bár Jób köny ve „he pi -
end del” vég ző dik, még sem sza bad el -
fe lej te nünk, hogy Jób fe je ze te ken át
kín ló dik a szen ve dés, a be teg sé gek,
a sors csa pá sok sú lyos prob lé má já val.
Ne héz is szen ve dé se in ket és be teg -
sé ge in ket  össze egyez tet ni  a  jó  és
gond vi se lő Is ten be ve tett hi tünk kel.
A ma gam töp ren gé se i ben in kább

ah hoz a bib li ai üze net hez ju tot tam el,
hogy Is ten ugyan nem ment meg ele -
ve a szen ve dé sek től, de ha azok jön -
nek, egé szen biz to san se gít el hor do -
zá suk ban. Re mél he tő leg ő ve ze ti pél -
dá ul az ope rá ló or vos ke zét – ami ről
most is meg győ ződ tem! –, ben nem
pe dig moz gó sít ja el len ál ló erő i met,
és se gít éb ren tar ta ni gyor san fo gyat -
ko zó tü rel me met. S mind ket tőt a sa -
ját, fon tos ügyé nek te kin ti. Ne kem az
efe lő li bi zo nyos ság adott erőt.

* * *

Mint em lí tet tem, kór há zi tar tóz ko dá -
som alatt több ször eszem be ju tott Je -
re mi ás pró fé tá nak ez a kö nyör gé se:
„Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó -

gyu lok…” Idő köz ben azon ban az is fel -
tűnt, hogy eh hez a mon dat hoz ő még
egy má si kat is hoz zá tol dott: „…sza ba -
díts meg, ak kor meg sza ba du lok…”
Va jon  mi fé le  ér te lem  rej tőz het

eb ben a gya kor la ti is mét lés ben? Azo -
nos len ne a gyó gyu lás a sza ba du lás -
sal? Is me rem az ószö vet sé gi gon dol -
ko dás egyik jel lem ző jét: ki mond egy
mon da tot,  amely hez  hoz zá fűz  egy
má si kat, hogy ez ál tal az el ső mon da -
ni va ló ját még job ban hang sú lyoz za
és meg erő sít se. Ak kor ez áll na Je re -
mi ás mon da tá ra is? Gyó gyu lást kér

az imád ko zó, amely szá má ra a sza -
ba du lás sal, a meg men tés sel egyen lő,
vagy leg alább is fel ér az zal. 
A har ma dik, tel jes al ta tás ban el vég -

zett mű tét után  lá za doz ni kezd tem.
Hi szen  szin te  időm  sem  volt  ar ra,
hogy az el sőt, majd a má so di kat fel dol -
goz zam, és va la mi fé le fel sza ba du lás -
nak érez zem. Egy szer re bör tön fa lak -
nak tűn tek a be teg szo ba ko pár fa lai.
Fel esé gem nek kö nyö rög tem, hogy ta -
lán még is ér te sít se há zi or vo sun kat, aki
majd ki sza ba dít eb ből a ki lá tás ta la nul
szo mo rú bör tön ből. Vé gül még ma -
gam nak sem mer tem fel ten ni a kér -
dést, hogy va jon Is ten ügye-e még az
én be teg sé gem. Gyó gyu lás, igen! De
min den áron? Ki le het eset leg kény sze -
rí te ni  az  Is ten  sza ba dí tó  se gít sé gét?
Ví vó dá sa im ban  szám ta lan szor

eszem be  ju tott  Jé zus  egyik  be teg -
gyó gyí tá sa. Bé nát hoz tak hoz zá ba rá -
tok az zal az égő ké rés sel, hogy te gyen
cso dát, és gyó gyít sa meg. Az evan gé -
lis ta nem az zal kez di be szá mo ló ját,
hogy a Mes ter jó or vos mód já ra azon -
nal a be teg gel kez dett vol na el tár sa -
log ni, őt ki kér dez ni. El len ben sür gő -
sen be je len ti, hogy Jé zus elő ször a ba -
rá tok erős, cso da vá ró hi té re te kin tett. 
Hogy mit gon dolt a be teg, az hir te -

len mel lé kes lett a tör té net ben. De Jé -
zus ész re vet te a ba rá to kon, hogy nem
hi á ba hoz ták hoz zá a fo gya té kost. Ők
az zal a szik la szi lárd hit tel tet ték elé je
a bé nát, hogy itt más ról, mint gyó gyu -
lás ról, szó sem le het! S ha hoz zá te szem,
hogy egy má sik evan gé lis ta tu dó sí tá -
sa sze rint a Jé zust kö rül ve vő nagy tö -
meg mi att még a la pos te te jű pa lesz -
ti nai ház te tő ze tét is ké pe sek vol tak fel -
tör ni, és úgy eresz tet ték le a be te get a
gyó gyí tó nak hitt Jé zus elé – ak kor a
cso dá la tunk még na gyobb. 
Akik ilyen ál do za tos rá me nős ség -

gel tesz nek a ba rát ju kért, azok hi te
bá mu lat ra mél tó – még Jé zus sze mé -

ben is. Az egész tör té net fo lya mán a
bé na egy muk kot sem szól. An nál be -
szé de seb bek azon ban a ba rá ti  sze -
mek. Azt tük rö zik, hogy fo gya té kos
tár suk ügyét a Mes ter egé szen biz to -
san a ma gá é vá te szi. 
Nem aka rom itt sem túl fe szí te ni a

húrt.  De  ami kor  tő lem  már  csak
bosszan ko dás, sőt va la mi fé le ag gó dó
lá za dás tel lett, mel let tem áll tak azok
a so kak, akik ről tud tam-tu dom, hogy
gyó gyu lá so mért igen so kat imád koz -
tak. Va la hány szor meg lá to gat tak, fel -
hív tak, szin te egy be hang zó an mond -

ták el, hogy imád sá ga ik ban hor doz -
nak. Min de nek előtt hi tes tár sam nem
győz te tel jes ha tá ro zott ság gal ál lí ta -
ni, hogy Is ten a je len ne héz sé ge ken is
át se gít. Úgy, ahogy meg ígér te, hogy
se gít a ter hek el hor do zá sá ban. 
Azt gon do lom, nagy fo kú rö vid lá -

tás úgy gon dolni, hogy elég az or vo -
si-tech ni kai be avat ko zás ah hoz, hogy
meg is sza ba dul junk. Le het, hogy sok
jó  igye ke zet,  együtt  jár va  az  or vos
szak mai  fel ké szült sé gé vel,  tény leg
meg gyó gyít ja szer vi-tes ti ba ja in kat.
Ezért kö szö net il le ti a lel ki is me re te -
sen dol go zó kat. De ez még nem jár
fel tét le nül  sza ba du lás sal.  Ah hoz  –
úgy tű nik – sok rá me nős ba rát is kell,
akik nek imád sá gos hi té re néz rá Jé -
zus,  és  lát ja meg  ben nük  a  szi lárd
meg győ ző dést, hogy se gít az Úr. 
Ed dig is so kat imád koz tam be te -

ge in kért.  Mi u tán  en nek  „hasz nát”
(Jak 5,16) most ma ga mon is meg ta -
pasz tal hat tam, ta lán még buz gób ban
te szem ezt a ked ves kö te les sé ge met
a jö vő ben is.

* * *

Re mél he tő leg nem vé tünk a ma ural -
ko dó szo kás el len, mely sze rint nem
tár sal gá si té ma ná lunk a ha lál ról – fő -
leg nem a sa já tunk ról – be szél getni,
ha mi most még sem hagy juk em lí tet -
le nül. Meg kell azért je gyez nünk –
min den ben nünk mun kál ko dó el uta -
sí tá si  me cha niz mus  el le né re  is  –,
hogy van nak té nyek, ame lyek fö lött
még oly fel vi lá go so dot tan sem huny -
ha tunk  sze met.  Ilyen  pél dá ul  az,
hogy nem min den be teg hagy ja el él -
ve a kór há zat, az öreg ott hont, az el -
fek vőt. S a ha lál elő hír nö ke le het a be -
teg ség. Ez zel is szá mol ni kell. 
Va la hány szor Ma ulbronn ban  jár -

tam, a cisz ter ci ek vi lág örök ség gé nyil -
vá ní tott volt ko los to rá ban, min dig is
meg il le tőd ve  áll tam meg  a  ke ren gő

egyik sar ká ban le vő szűk aj tó előtt. E
mö gött volt az át la go san hu szon négy
évet meg élt egy ko ri szer ze te sek be teg -
szo bá ja.  En nek  szem köz ti,  túl ol da li
aj ta ja már köz vet le nül a te me tő jük re
nyí lott. Aki te hát a be teg szo bá ba ke -
rült,  csak  rit kán  tér he tett  vissza  a
szer ze te si élet min den na pi ru tin já ba.
Egy va la mi ben  azon ban  még is

előny ben  vol tak  ve lünk  szem ben
ezek a fi a ta lok. Gyé ren, de van nak fel -
jegy zé sek  ar ról,  hogy  ők  nem  úgy
gon dol ták, hogy a be teg szo bá ból a te -
me tő be ke rül ve örök fe le dés ben me -
rül nek el. Mert hit tek ab ban az élet -
ben, amely nek Is ten meg ígért or szá -
gá ban ők már most a ré sze sei. Meg -
győ ző dés sel  ál lít hat juk,  hogy ők  is
biz to san kö nyö rög tek Je re mi ás sza -
va i val: „Gyó gyíts meg, Uram…”De azt
is,  hogy  hoz zá tet ték  a  meg erő sí tő
má so dik mon da tot is: „…sza ba díts
meg, ak kor meg sza ba du lok…”
Meg hal hat tak  hu szon éve sen,  de

szi lár dan hit ték, hogy ez zel tá vol ról
sincs vé ge az Is ten ad ta élet nek. Ez
volt a re mény sé gük, s ezért di csér ték
Is tent. Ők örök élet ben gon dol koz -
tak, és – Pál apos tol lal szól va – val -
lot ták: „…ne kem az élet Krisz tus, és
a meg ha lás nye re ség.” (Fil 1,21) Az az
nem  húsz-har minc  év ben  mér ték
az éle tet, ha nem az örök ké va ló ság ha -
tár ta lan sá gá ban és an nak fé nyé ben.
Az em lí tett dr. Lütz így pisz ká ló -

dott elő adá sá ban: „Min den ki tud ja
ma is, hogy eset leg ma dár influ en zá -
ba, mar ha vész be, AIDS-be vagy va -
la mi más ba hal be le. S bár az örök
élet tel nem szá mo lunk, de meg hal -
ni azért egyi künk se sze ret ne.” Én pe -
dig hoz zá te szem: mert eset leg fé lünk,
hogy utá na a nagy sem mi kö vet ke zik?
Ezen is volt időm el gon dol kod ni.

Mennyit lo ho lunk és kap ta tunk, csak
hogy eb ben az élet ben ma rad junk.
De fel tét le nül egész sé ge sen! S ami kor
egy-egy be teg ség, nem várt bal eset
köz be jön, bi zony ha mar ke let ke zik
ná lunk rö vid zár lat: min den áron eh -
hez az élet hez ra gasz ko dunk. Bár mi
áron. Gör csö sen. Ezt ne vez te az elő -
adó „egész ség val lás nak”.

* * *

Örü lök, hogy Is ten se gí tett hor da ni
a  ter he ket.  Há lás  va gyok  min den
meg ta pasz talt tá mo ga tá sért. De azt
is kö szö nöm, hogy Is ten eszem be jut -
tat ta  a  ma ulbron ni  be teg szo bát,
amely nek ki tá rult aj ta ján nem csak a
ha lál, ha nem az örök élet ka pu ján is
át sza bad majd lép nem. Ke gye lem ből. 
A  Jé zus hoz  ho zott  fo gya té kost

már ez zel a meg elő lege zett öröm hír -
rel  fo gad ta Krisz tus:  „Bíz zál, fi am,
meg bo csát tat tak bű ne id.” (Mt 9,2c) S
a pisz ká ló dó el len fe lek kel szem ben
ra gasz ko dott ah hoz, hogy a bűn bo -
csá nat tal az örök élet ka pu ját tár ja ki
Is ten a bé na előtt. Föl ve het te nyo szo -
lyá ját,  ha za me he tett  egész sé ge sen.
De Jé zus ezt is csak idő re ad ta ne ki,
s ha ez le járt, a meg bo csá tás vég leg
meg nyi tot ta előt te oda az utat, ahol
Is tent di cső ít he ti majd a meg vál tot -
tak  se re gé ben.  Ezt  kezd he ti  már
most  a  meg sza ba du lás  örö mé ben. 
Ezt is meg pró bál tam vé gig gon dol -

ni, és re mény ség gel élem meg gyó -
gyu lá so mat. Újabb aján dék ez – az
örök élet fé nyét már most elő re ve tí -
tő, vi lá gol ta tó ere jé vel: „…aki hisz ab -
ban, aki el kül dött en gem, an nak örök
éle te van… át ment a ha lál ból az
élet be.” (Jn 5,24)
Eh hez ad jon Is ten re mény sé get –

akár egész ség ben, akár be teg ség ben. 

A szerző a Württembergi Magyar
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Egész ség – min den áron?
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Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és
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téz mény al só ta go za ta, amely
ta valy szep tem ber ben két el ső
osz tállyal in dult.

Ré gi vá gya volt az is ko la ve ze té sé nek,
hogy éven te egy-egy újabb év fo lyam be -
in dí tá sá val négy év alatt tel jes sé te gye
a kép zést, így Bé kés csa bán az evan gé -
li kus ok ta tás az el ső től a ti zen har ma -
dik év fo lya mig lesz el ér he tő (ko ráb ban
ötö di ke sek vol tak a leg fi a ta labb di á kok).
Sőt ha min den a ter vek sze rint ha lad,
ez év szep tem be ré től meg kez di mun -
ká ját az evan gé li kus óvo da is. 

Ta valy ta vasszal már a nyílt na po -
kon is sej te ni le he tett, hogy nagy az ér -
dek lő dés az el ső osz tály  iránt. Oly -
annyi ra, hogy a je lent ke ző öt ven két
kis gyer mek kel vé gül a ter ve zett egy
he lyett két osz tály kezd te meg mun -
ká ját – me sél te az Evan gé li kus Élet nek
Pap pné Hütt ner Csil la ta ní tó nő, az al -
só ta go zat mun ka kö zös ség-ve ze tő je. 
A ki csik a pa ti nás fő épü let szom -

széd sá gá ban lé vő, fris si ben meg vá sá -
rolt és ko ráb ban szak kép zés cél ja i ra
hasz nált  épü let ben  ta nul nak  Pap -
pné Hütt ner Csil la és Kon dor Klá ra,
va la mint Kvasz né Fá bi án Eni kő és
Tóth Eri ka ta ní tó nők lel ki is me re tes
mun ká ja és az is ko la ve ze té sé nek tá -
mo ga tó hoz zá ál lá sa foly tán nyu godt
és  ki egyen sú lyo zott  kö rül mé nyek
kö zött. 
– Kö vet ke ze te sen, sze re tet tel és dif -

fe ren ci áltan ne ve lünk. Ez utób bi azt
je len ti, hogy a las sab ban ha la dók és
a jobb ké pes sé gek kel bí rók egy aránt
szá muk ra meg fe le lő fel ada to kat kap -
nak az órá kon, min den ki ből a leg job -
bat akar juk ki hoz ni – mond ta el az al -
sós mun ka kö zös ség ve ze tő je, aki hu -
szon öt éve ta ní t Bé kés csa bán. Büsz -
kén me sél te, hogy mind két osz tály
ne ve lői ha son ló szem lé let tel, ma xi má -
lis erő be do bás sal dol goz nak. 
A gye re kek ti zen egy óvo dá ból ér -

kez tek,  kül vá ros ból  és  bel vá ros ból
egy aránt, de még szom szé dos te le pü -
lé sek ről is hoz tak ki csi ket. Jó kez de -
mé nye zés nek  tű nik,  hogy  a  kö zel -
múlt ban meg hív ták azo kat az óvó nő -
ket, akik óvo dás ko ruk ban fog lal koz -
tak a ta nu lást itt, eb ben az új is ko lá -

ban meg kez dő gye re kek kel. Tu da to -
sí tot ták ben nük, hogy kö zö sek a si -
ke re ik, hi szen a ki csik na gyon gon -
dos  fel ké szí tést kap tak az  is ko lá ra.
– A min den na pok pe da gó gi á já ban

a po zi tív meg erő sí tést gya ko rol juk,
ke vés bé a bün te tést. So kat be szél ge -
tünk, és kol lé gá im mal igyek szünk az
em be ri ér té ke ket sze mé lyes pél dánk
alap ján át ad ni. A gye re kek eb ben a
kor ban még na gyon nyi tot tak, pél dá -
ul könnyen át ve szik az ok ta tás egy -
há zi jel le gé hez kap cso ló dó szo ká so -
kat  a  kö szön tés ben,  az  ét ke zé sek
előt ti imád ko zás ban. Nagy nyu gal -
mat ad a na pi mun ká hoz, hogy imá -
val in dí tunk. Így azok a gye re kek is
le nyu god va kezd he tik a na pot, akik
ke vés sé ren de zett csa lád ból ér kez nek,

vagy vi sel ke dés za var ral küz de nek, sa -
já tos ne ve lé si igé nyű ek – mond ta el
Pap pné Hütt ner Csil la.
A gye re kek nek ter mé sze te sen a fe -

le ke ze tük nek meg fe le lő hit ok ta tást is
biz to sít ja az is ko la. De mást is: sza -
bad idős el fog lalt ság ként szi vacs ké zi -
lab dáz hat nak, fo ciz hat nak, báb szín -
há zat  lá to gat nak,  és  so kan él nek a
mű vé sze ti  kép zés  le he tő sé gé vel  is
az alap fo kú mű vé sze ti is ko lá ban. 
Iga zán ked ves szín folt ját je len ti az

is ko la éle té nek, ami kor ezek a hat-hét
éves gye re kek be kap cso lód nak a „na -
gyok” éle té be: a tan év nyi tón pél dá ul
együtt vo nul tak be a temp lom ba a ti -
zen har ma di kos vég ző sök kel, és a nagy
egy há zi ün ne pe ken is együtt van nak. 

g Szeg fű Ka ta lin

sz eP te m Ber Ben e van g é li kUs óvo da in dUl h at Bé k é s Csa Bán?

Bol dog el ső sök jár nak a csa bai evan gé li kus ál ta lá nos is ko lá ba

ko la rovsz ki zol tán igaz ga tót 
az el ső osz tá lyok ról és a jö vő ről kér dez tük

– Az el sős osz tá lyok in dí tá sa kor fo ko zott ér -
dek lő dés nyil vá nult meg is ko lánk iránt. Úgy
tű nik, re á lis esély van ar ra, hogy szep tem ber -
ben újabb két el ső osz tályt in dít has sunk. Eb -
ben a si ker ben dön tő ré sze le het an nak, hogy
az is ko lánk ban fo lyó kép zés nek jó a hí re. 
Fon tos szá munk ra, hogy szak mai és er köl -

csi  ér te lem ben  egy aránt  a  leg meg fe le lőbb
pe da gó gu so kat vá lasszuk ki. A hat-hét évesek
meg je le né se egé szen új je len ség, nagy múl tú
is ko lánk ban ilyen ki csi gye re kek ko ráb ban so -
sem ta nul tak. Va la hogy vi dá mabb lett az is -

ko la ál ta luk, hi szen szí vük, lel kük nyi tot tabb, ne vel he tőb bek, és a szü -
lők kel is in ten zí vebb a kap csol atunk. Az ilyen ko rán meg kez dett misszió
több re ménnyel ke cseg tet, ok ta tá suk egy ben be fek te tés a jö vő be. 

– Szep tem ber től va ló ban meg kezd he ti mun ká ját az evan gé li kus óvo -
da?
– Ki lenc ven szá za lék az esé lye, hogy el in dul hat az óvo da egy ve gyes

cso port tal. Eh hez el kell ké szül nie az át épí tés nek az érin tett is ko la épü -
let ben, szük ség van kel lő szá mú ér dek lő dő re, akik ide írat ják gyer me kü -
ket, és mű kö dé si en ge délyt kell sze rez nünk. Azon dol go zunk, hogy meg -
ta lál juk az óvo dá ba ké szü lő gyer me kek szü le it: meg ke res tük azo kat, aki -
ket há rom éve ke resz tel tek a vá ros ban, va la mint a már is ko lánk ba já rók
test vé rei, ro kon sá ga is biz tos hát te ret ad. A mi énk le het az el ső egy há -
zi fenn tar tá sú óvo da Bé kés csa bán. 
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Rajz óra a bé kés csa bai evan gé li kus ál ta lá nos is ko la el ső osz tá lyá ban. A kép
jobb szé lén Pap pné Hütt ner Csil la ta ní tó nő. 

b Ha egy gyü le ke zet egyet len tag ja sem je le nik meg bú -
csú zó lel ké szé nek új szol gá la ti he lyén a be ik ta tá son,
az leg alább is kér dő je les. Ha né há nyan ott van nak, azt
ter mé sze tes nek kell ven ni, az után le het pon tot
ten ni. Ha azon ban egy  gyü le ke zet mint egy negy ven
tag ja haj lan dó bú csú zó lel ké sze ked vé ért nyolc száz
ki lo mé tert busszal vagy ko csi val utaz ni, a téli hi deg -
ben egy tel jes hét vé gé jét fel ál doz ni, sőt még egy nap
sza bad sá got is ki ven ni csak azért, hogy el kí sér hes -
se őt új szol gá la ti he lyé re – nos, an nak már fel ki ál -
tó jel jel le ge van! Már pe dig ez tör tént feb ru ár kö ze -
pén, ami kor a sop ro ni evan gé li kus gyü le ke zet né pes
de le gá ci ó ja uta zott a Han no ver mel let ti Pei né be, hogy
részt ve hes sen a volt sop ro ni né met lel kész, dr.Vol-
kerMenke es pe re si be ik ta tá sán.

Az Evan gé li kus Élet feb ru ár 10-i szá ma ad ta hí rül, hogy
Vol ker Men ke bú csú zik Sop ron tól. A Ba jor Evan gé li kus
Egy ház meg bí zá sá ból ti zen egy évet élt a vá ros ban, és vé -
gez te a né met nyel vű szol gá la to kat: is ten tisz te le te ket, áhí -
ta to kat, hit tan órá kat, kö zös sé gi al kal ma kat tar tott nagy
sze re tet tel, hu mor ral és len dü let tel. Meg bí za tá sa le jár -
tá val vá lasz tot ták meg a pe i nei egy ház me gye szu per -
in ten den sé nek és a he lyi Szent Ja kab gyü le ke zet lel ké -
szé nek.
Az ün nep ség sop ro ni részt ve vői szom bat es te ér kez -

tek Pei né be, ahol a gyü le ke ze ti ta gok fo gad ták őket ven -
dég ként há zuk ba, majd va sár nap dél előtt vá ros né zést szer -
vez tek szá muk ra.
A be ik ta tá si is ten tisz te let re feb ru ár 16-án, va sár nap dél -

után ke rült sor Pei ne kü lön le ges han gu la tú, dú san fes -
tett neo gó ti kus  temp lo má ban. A be ik ta tást Eck hard Gor -
ka tar to má nyi szu per in ten dens vé gez te. Vol ker Men ke
böjt 1. va sár nap já nak igé je, Lk 22,31–32 alap ján ar ról szólt
pré di ká ci ó já ban, hogy mind annyi unk nak van nak, le het -
nek em be ri gyar ló sá gai, Jé zus azon ban mel let tünk áll, kö -
nyö rög ér tünk, és ezek kel a gyen ge sé gek kel együtt akar
ben nün ket hasz nál ni.
A be ik ta tó is ten tisz te let után a vá ros kul túr ter mé ben,

a Fo rum ban ká vé és sü te mény mel lett foly ta tód tak a kö -
szön té sek, kö zöt tük el hang zot tak dr. Gi me si Sza bolcs nak,
a Sop ro ni  Egy ház me gye fel ügye lő jé nek jó kí ván sá gai is.
Meg ha tó volt lát ni, hogy a fo ga dó gyü le ke zet mi lyen

nagy ra ér té kel te a sop ro ni ak volt lel ké szük irán ti sze re -
te tét. Nem csak a ven dég lá tás ban ér ző dött ez a fi gyel mes -

ség, ha nem az is ten tisz te le ten is. A be ik ta tást vég ző Eck -
hard  Gor ka  ma gya rul  kö szön töt te  a  ma gyar or szá gi
ven dé ge ket, a be ik ta tá son ál dást osz tó ti zen egy lel kész
és la i kus kö zött pe dig hár man is vol tak sop ro ni ak: a gyü -
le ke zet né met gond no ka, dr. Far sang né Bérczi Már ta,
Gab nai Sán dor es pe res és e so rok író ja.
A fo ga dó gyü le ke zet meg ér tet te a jel zést: sze ret he tő

és sze re tet te li em bert kap tak az egy ház me gye élé re – fo -
gad ják olyan sze re tet tel, aho gyan a sop ro ni ak en ge dik őt
to váb bi út já ra!

g He ge dűs At ti la 
igaz ga tó lel kész (Sop ron)

Be ik ta tás fel ki ál tó jel lel

Dr. Vol ker Men ke (balra) az ik ta tást vég ző Eck hard Gor -
ka tár sa sá gá ban
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A  nyír egy há zi  Evan gé li kus  Ro ma
Szak kol lé gi um ven dé ge volt ked den
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok bu da -
pes ti nagy kö ve te, El eni Tsa ko po u los
Ko u na la kis.A lá to ga tás ap ro pó ját az
a kon fe ren cia ad ta, me lyet az Em be -
ri  Erő for rá sok  Mi nisz té ri u ma  és  a
Türr Ist ván Kép ző- és Ku ta tó in té zet
Tet tek ben az esély cím mel ren de zett
a sza bol csi me gye szék he lyen a tár sa -
dal mi fel zár kó zás ak tu á lis kér dé se i ről. 
A  ro mák  in teg rá ci ó já nak  ügye

iránt el kö te le zett ame ri kai dip lo ma -
tát Mol nár Er zsé bet lel kész, az in téz -

mény ve ze tő je tá jé koz tat ta a szak kol -
lé gi um ban fo lyó mun ká ról, az ér tel -
mi sé gi vé  vá lás hoz  el en ged he tet le -
nül szük sé ges se gí tő te vé keny ség ről. 
A szak kol lé gi u mot fenn tar tó Ma -

gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház ról
szól va  dr.Fa bi ny Ta más, az  Észa ki
Egy ház ke rü let  püs pö ke  ar ra  em lé -
kez te tett, hogy egy za vart ér ték ren dű
tár sa da lom ban az egy há zak nak egy -
ér tel mű ek nek kell len ni ük, és az evan -
gé li kus  egy ház  az:  kö zös sé günk ben

min den fé le gyű lölt sé get és rossz in du -
la tot el kép zel he tet len nek tar tunk. Fel
is  emel jük  el le ne  a  sza vun kat.  Az
evan gé li kus „meg hí vó egy ház”, amely
min den kit nyi tott aj tó val, de rű vel és
to le ran ci á val  fo gad, s amely egy ház
épp eb ben az esz ten dő ben a re for má -
ció és to le ran ciamot tó kö ré szer ve zi
ren dez vé nye it, ki ad vá nya it. 
Az öku me né je gyé ben rá adá sul azt

sem vár ja el a ro ma szak kol lé gi u mot
fenn tar tó  egy ház,  hogy  a  hall ga tók
tag jai le gye nek. De azt igen, hogy vi gyék
to vább  szel le mi sé gét  és  gya kor la tát. 

A nagy kö vet tá vo zá sát kö ve tő en
nem ért vé get az együtt lét, a ro ma
szak kol lé gi um  hall ga tó i nak  fi gyel -
me Sztoj ka At ti lá ra, az EM MI Te rü -
le ti Fel zár kó zá si Ügyek Osz tá lyá nak
ve ze tő jé re irá nyult, aki sa ját élet út -
já ról szól va ar ról be szélt, hogy ci gány
ér tel mi sé gi ként is meg kell ma rad ni -
uk  kö zös sé gük ben,  hogy  va ló ban
se gít hes se nek a ha zai ci gány ság fel -
emel ke dé sé ben.

g – ve si –

Ame ri kai betérő 
a ro ma szak kol lé gi um ba  
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b Ha ta lán túl zás is „elő re for má -
to rok ról” szól nunk, ér de mes és
ér de kes a „re for má ció elő tör té -
ne tét” bo goz ni, mert ilyen va ló -
ban volt. Kép vi se lő i nek so rá -
ban az el ső WaldPéter. Is mer -
ked jünk meg ve le!

Kö rül be lül ti zen öt év vel Wald ha lá -
la után egy le gen da ter jedt el Fran -
cia or szág ban.  E  sze rint Wald  szép
tör té ne tet hal lott Szent Ale xi osz ról,
aki  el hagy ta  ott ho nát,  re me te  lett,
majd vissza tér ve sa ját há za ka pu já -
ban  halt  meg  is me ret len  kol dus -
ként. A ke res ke dő Wald hall va ezt a
tör té ne tet el ment egy teo ló gus hoz,
mu tat ná meg ne ki az üd vös ség út ját.
A teo ló gus Jé zus sza vá val vá la szolt:
„Ha tö ké le tes akarsz len ni, add el va -
gyo no dat, oszd szét a sze gé nyek nek
(…), és kö vess en gem.”
Wald in gat lan ját fe le sé gé re és csa -

lád já ra hagy ta, a pén zét pe dig va ló -
ban szét osz tot ta. A le gen da sze rint
ami kor a pén zét szór ta, bo lond nak
néz ték, ő pe dig azt mon dot ta vol na:
„Most jött meg az eszem!” Az em lé -
ke zet ge ne rá ci ók múl tán is így őriz -
te meg Wald em lé két.
Tény nek tű nik a le gen da mel lett,

hogy Wald va ló ban ar ra kért egy Ist -
ván ne vű  pa pot,  hogy  for dít sa  le
nyel vé re az em lí tett evan gé li u mi tör -
té ne tet. S ő ad dig ol vas ta, míg kí vül -
ről  nem  tud ta.  Azt  is  tud hat juk,
hogy ked ves igéi vol tak: „Bol do gok a
sze gé nyek, mert övék a mennyek or -
szá ga”; „Ne ag gód ja tok azon, hogy mit
esz tek és isz tok”; „A hit cse le ke de tek
nél kül ha lott.”A pa pok te hát meg ad -
ták a vá laszt Wald nak a kér dé sé re, de
ők ma guk nem él tek így. 
Wald azon ban ha lá lo san ko mo lyan

vet te az út mu ta tó sza va kat. A 12. szá -
zad het ve nes éve i ben kez dett pré di -
kál ni – és az tán né hány tár sa is, aki -
ket ket te sé vel kül dött ki. Ha ma ro san
kö ve tő i nek kö re is ala kult. A ly o ni ak

kö zül  né há nynak  az  ön kén tes  sze -
gény ség és Krisz tus kö ve té se lett az
élet cél ja. S az tán men tek a pré di ká -
ló test vé rek vá ros ról vá ros ra. Ma gu -
kat Krisz tus sze gé nye i nek, őket má -
sok „ly o ni sze gé nyek nek” ne vez ték.
Eb ben  az  idő ben  más  ha son ló

moz gal mak is szü let tek. Ilye nek vol -
tak pél dá ul a „ka t har o szok” („tisz ták”)
és má sok, akik erő sen kri ti zál ták a
klé rus, a pa pok élet mód ját. Ezek hez
tar to zott a „bes ci ai Ar nold” ka no nok,
aki csat la ko zott a „pat aré nu sok hoz”,
s a klé rus dő zsö lé se el len har colt.
Wald kö ve tői nem akar tak a ka to -

li kus  egy ház tól  el sza kad ni,  in kább
an nak  meg úju lá sát  sze ret ték  vol na
szol gál ni. Ér de kes vo ná suk volt a sa -
ru vi se lé se, vagy is úgy jár tak, aho gyan
Jé zus küld te ki ta nít vá nya it: „…sem -
mit se vi gye nek az út ra az egyet len
ván dor bo ton kí vül, se ke nye ret, se ta -
risz nyát, se pénzt az övük ben; sa ru vi -
szont le gyen raj tuk…” (Mk 6,8)
Ly on  vá ro sá nak  ak ko ri  ér se ke,

Guis kard vi szont ve szé lyes nek ítél -
te  a  moz gal mat.  Meg kí sé rel te  fé -
kez ni őket, és a pré di ká lást meg til ta -
ni nekik. 
1179-ben nyi tot ta meg III. Sán dor

pá pa a  III.  la te rá ni zsi na tot, aho vá
Wald el küld te két kö ve tét. Ott ki kér -
dez ték őket hi tük ről. A zsi nat nem
ítél te eret nek nek őket, de a pré di ká -
lás tól  el til tot ták,  egyéb ként  pe dig
vissza utal ták  a  ly o ni  ér sek ség hez
mint il le té kes fel sőbb ség hez. 
Guis kard  és  egy  má sik  püs pök

meg idéz te  Wal dot.  Egy  hit val lást
kel lett alá ír nia (ezt 1946-ban a mad -
ri di le vél tár ban meg ta lál ták). Esze rint
Wald ma gá é nak val lot ta a ka to li kus
hi tet, vi szont hang súlyt ka pott eb ben
a  hit val lás ban  a  sze gény ség  mint
élet mód:  „Az  Úr  ta ná csa  sze rint
min den ja vun kat és va gyo nun kat a
sze gé nyek nek  ad tuk,  sze gé nyen  és
gon dok nél kül né zünk a hol nap elé,

sen ki től sem aka runk a ke nyé ren és
ru hán kí vül sem mit sem el fo gad ni.”
Az ér sek ezt a hit val lást el fo gad ta,
eret nek sé get nem ta lált ben ne, de a
pré di ká lást to vább ra is til tot ta Wal -
dék nak.
Er ről vi szont a  „val den sek” nem

tud tak  le ten ni.  Úgy  fo gal maz tak,
hogy a sze gény ség csak esz kö ze a cél -

nak: az ige hir de té sé nek. Wald nak ek -
kor hű sé ges tár sa és se gí tő je is volt:
az os cai Du ran dus.
1181-ben Guis kard ér sek meg halt.

Utód ja az an gol szár ma zá sú, ke mé -
nyebb Jo han nes Bel le s ma ins lett, aki
a val den sek pré di ká lá sát is eret nek -
ség nek,  az  apos to li  hi va tal lal  va ló
vissza élés nek ítél te, an nál is in kább,
mert a nép szí ve sen hall gat ta őket. De
ami kor  az  ige hir de tő  val den se ket
kér dő re von ták, ők ezt fe lel ték: „Kül -
de té sünk Is ten től van.” 
Ami kor  a  püs pök  azt  mond ta,

hogy  ez  en ge det len ség  a  hi va tal lal
szem ben, azt vá la szol ták: „Krisz tus
a mi elöl já rónk, a mi fő pa punk.” A vi -
tá ban vé gül is Wald ki je len tet te: „Is -
ten nek  kell  in kább  en ged ni,  mint
em be rek nek.” Az ér sek pe dig ki át koz -

ta őket. Ők azon ban foly tat ták, ami -
re el hivat va érez ték ma gu kat.
1184-ben a ka to li kus egy ház Ve ro -

na vá ro sá ban tar tott egy zsi na tot az
eret nek ség el len, mely nek cél ja „a kü -
lön bö ző eret nek is ten te len sé gek ki -
ir tá sa” lett. Ez a zsi nat is meg til tott
min den faj ta eret nek pré di ká lást.
A moz ga lom azon ban ter jedt. A 13.

szá zad ban  Dél-  és  Észak-Fran cia -
or szág ban, majd Itá lia észa ki ré szén
is;  ta lán  mond hat juk,  hogy  egész
Nyu gat-Eu ró pát  „be há lóz ták”.  Az
em lí tett Du ran dus írt egy köny vet is
pré di ká to ra ik se gít sé gé re Könyv az
eret nek ség el len cím mel.  De  egy re
több he lyen ítél ték el őket. 

III. In ce pá pa már  ar ról  ér te sült,
hogy asszo nyok is be áll tak az ige hir -
de tők so rá ba, sőt a Szent írást is le for -
dí tot ták la tin ról fran ci á ra. Ezt a for -
dí tást 1200-ban hi va ta lo san el éget ték.
A moz ga lom legin kább Észak-Itá -

li á ban erő sö dött meg. Itt szin te min -
den más moz ga lom a val den sek ben
egye sült, „lom bar di ai sze gé nyek nek”
ne vez ték ma gu kat. Ez az ág a ké sőb -
bi ek ben  ma gá val  Wald  Pé ter rel  is
szem be ke rült. Wald „ka to li ku sabb”
volt, mint a lom bar di a i ak. 
A fő üt kö ző pont az volt: kell-e va -

la ki  a  moz ga lom  élé re  ve ze tő ként,
vagy sem? Wald so ha nem akart moz -
gal ma ve ze tő je len ni vagy mást an nak
lát ni, a ka to li kus egy há zon be lül sze -
re tett vol na ma rad ni. De a „lom bar di -
ai sze gé nyek” ve ze tőt vá lasz tot tak.
Mond hat juk,  hogy  a  val den sek

fran cia or szá gi  ága mint ha  „el tűnt”
vol na a tör té ne lem so rán, a lom bar -
di ai ág el len ben fenn ma radt. Ta lán
ér de kes, hogy ké sőbb Wal dot As si si
Fe renc cel „azo no sí tot ták”. 
A lé nyeg azon ban az: a Pi e mont

kör nyé ki val dens egy ház a mai napig
fenn ma radt és él. 1848-ban nyer ték
el  sza bad sá gu kat.  1974-ben  ün ne -
pel ték  Wald  meg té ré sé nek  nyolc -
szá za dik év for du ló ját. E so rok író ja
pe dig  1989  kör nyé kén  egy  val dens
szál ló ven dé ge volt.

„Ha tö ké le tes akarsz len ni, 
add el va gyo no dat, és kö vess en gem”

Wald Pé ter (?–1206?)

A Ma gyar
Egyház ze nei

Tár sa ság 
XI. 

kong resszu sa
Li tur gi kus teo ló gia

ma

b A Ma gyar Li tur gi kus és Egy -
ház ze nei In té zet és a Ma gyar
Egy ház ze nei Tár sa ság szer -
ve zé sé ben már ci us 14–16.
kö zött ren de zik meg a Ma -
gyar Egy ház ze nei Tár sa ság
XI. kong resszu sát. A ren -
dez vény hely szí ne: Bu da pest
VI. ker., Vá ros li ge ti fa sor 42.

Mi köz ben éve kig azt hit ték, hogy
az  is ten tisz te let,  a  li tur gia  el -
avult mű faj, má ra nyil ván va ló vá
lett: ez az egy há zi élet szí ve-kö -
ze pe. Kér dés, hogy tu dunk-e jól
él ni az is ten tisz te let aján dé ká val
és  le he tő sé gé vel.  A  ki üre se dő
temp lo mok fel ki ál tó je lek az egy -
ház ban szol gá lók szá má ra. A hí -
vek nem jól ér tik, a szol gá lat te -
vők nem jól vég zik az is ten tisz -
te le tet. Csak kel lő tu dás, a múlt
és a je len őszin te vizs gá la ta, a jó
ala pok új ra fel fe de zé se és az éle -
tet mun ká ló Szent lé le kért  va ló
kö nyör gés újít hat ja meg egy há -
za ink is ten tisz te le ti éle tét. 
A  csü tör tök  es té től  szom bat

dé lig tar tó kong resszu son ne ves
egy há zi ve ze tők, egy ház ze nész és
li tur gi kus  szak em be rek  elő adá -
sai nyo mán a részt ve vők együtt
gon dol kod nak az egy ház éle tét, jö -
vő jét meg ha tá ro zó kér dé sen. 
Már ci us 14-én, es te 6 órá tól a

kö zös  ima óra és a kö szön té sek
után  Bo sák Nán dor ka to li kus
püs pök  és  Ha fen scher Ká roly,
az egy ház ze nei tár sa ság el nö ke
tart a té má ba be ve ze tő, ala po zó
elő adást. 
Más nap, pén te ken a reg ge li is -

ten tisz te le tek után öku me ni kus
kö rül te kin tés sel is mer het jük meg
az  egyes  fe le ke ze tek  li tur gi kus
teo ló gi á ját: Ko csis Fü löp püs pök
a  gö rög ka to li kus,  Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pök az evan gé -
li kus, Pap Fe renc teo ló gus a re for -
má tus, Na csi nák Ger gely teo ló gus
az or to dox és Schő ner Alf réd pro -
fesszor a zsi dó fe le ke zet is ten tisz -
te let-ér tel me zé sé be ve zet be. Ul -
mann Pé terO. Pra em. per jel a hit -
ok ta tás és a né pé nek, il let ve a li -
tur gi kus ének össze füg gé se it tár -
ja fel. A kon fe ren ci án Ko vács Gel -
lért O.  Pra em.  össze fog la ló  is -
mer te tést ad XVI. Be ne dek pá pa
li tur gi kus ira ta i ról, Föld váry Mik -
lós pe dig be ve ze tés tart az óke -
resz tény li tur gi kus teo ló gi á ba. 
Pén te ken  es te  hang ver seny

lesz Kor társ ma gyar li tur gi kus or -
go na- és kó rus ze ne cím mel. 
Szom ba ton, 16-án Kaj tár Ed -

várd, a Li tur gi kus In té zet ve ze -
tő je és Za lat nay Ist ván re for má -
tus teo ló gus tart elő adást a li tur -
gi kus meg úju lás té má i ról. 
A kong resszus rö vid köz gyű -

lés sel és Te De um mal zá rul.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel

hív a Ma gyar Egy ház ze nei Tár -
sa ság el nök sé ge. 
Rész le tes prog ram az egy haz -

ze ne.hu hon la pon ol vas ha tó. Je -
lent kez ni a me sze na@zti.hu drót -
pos ta cí men le het.
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„Husz Já nos 1369 kö rül szü le tett egy
dél-cseh vi dé ki kis fa lucs ká ban, ahol
száz  éve  szám ta lan  em ber  val lot ta
ma gát  ti tok ban  vagy  nyíl tan  val -
dens nek, s ahol a pi a con új ra meg új -
ra  ván dor pré di ká to rok  lép tek  fel,
akik égő szem mel, he ves tag lej té sek -
kel a pá pát An ti krisz tus nak ne vez ték,
a  kar di ná li sok nak  és püs pö kök nek
sze mé re ve tet ték, hogy sem sza vuk -
kal, sem éle tük kel nem tart ják ma gu -
kat az Szent írás hoz és Krisz tus hoz,
ha nem ha ta lom ra tör nek, és pa lo ták -
ban lak nak” – ol vas suk egy em lé ke -
zés ben. Lám, ez a mon dat is el árul -
ja, hogy a re for má ció ügyé nek „elő -
har co sa”, és a re for má ci ó nak „elő tör -
té ne te” is volt, és a re for má ció már
a pi a co kon is té ma volt.
Husz Já nos (Jan Hus) éle té ről ke -

ve set tu dunk. Édes ap ja fu va ros volt,
aki árut szál lí tott or szá gá ból és kül -
föld ről ha za. Az édes anyá ról tud juk,
hogy temp lo mos ke resz tyén volt. A
fi a tal Jan ta nul má nya it Pracha titz ban
kezd te, az tán a prá gai fő is ko lán szer -
zett ma gisz te ri, majd 1398-ban pro -
fesszo ri  cí met.  Két  év vel  ké sőbb
pap pá szen tel ték.
Mi u tán a cseh ki rály nő vé re an gol

ki rály né lett, Ox ford és Prá ga kö zött
egy re élén kebb kap cso lat bon ta ko zott
ki. Ilyen mó don ju tott el John Wyc -
lif fe ang li ai pro fesszor ta ní tá sa Prá -
gá ba, aki az Írás ból meg ér tet te, hogy
az egy ház út ja nem jó irány ba ve zet,
és er ről köny ve ket is írt.
Husz Já nos, aki 1401-ben a prá gai

Bet le hem-temp lom pré di ká to ra lett,
Wyc lif fe tü zes kö ve tő je és ta nít vá nya,
írá sa i ban és be szé de i ben er ről ta nú -
bi zony sá got is tett. Nem tit kol ta vé -
le mé nyét a pa pok ról: „Rang juk ma -
gas, ér tel mük ke vés, nyel vük pe reg,
ke zük  lus ta,  sok  a  be széd jük  gyü -
mölcs nél kül, vak őrök, né ma kül döt -
tek, bé na fu tók, or vo sok, akik tu dat -
la nok a be teg sé gek is me re té ben.”
El in dult a tá ma dás el le ne. Elő ször

el til tot ták  hi va ta lá tól,  ezt  azon ban
Husz nem vet te tu do má sul: „Csak a jó
pa ran csok nak  sza bad  en ge del mes -
ked ni” – hir det te. Köz ben egy pá pai
bul la el ítél te Wyc lif fe ta ní tá sát, ira ta it
el éget ték. Husz Já nost ez sem ren dí -
tet te meg, hí vei is egy re töb ben gyü -
le kez tek kö ré. Az egye te men is több
elő adást tar tott Wyc lif fe vé del mé ben. 
Köz ben  a  pá pa  gyűj te ni  kez dett

egy ke resz tes had já rat cél ja i ra. Er re

Husz  így re a gált: „A vi lág ha zug jai
egye ne sen ar ról pré di kál nak, hogy aki
pénzt ad, an nak meg bo csát tat nak bű -
nei.”
Hall ga tó i nak  kö re  annyi ra  nőtt,

hogy az or szá got sza ka dás fe nye get -
te.  Hogy  ezt  el ke rül jék,  1414-ben
Kons tanz  vá ro sá ban  zsi na tot  hív -
tak össze. Zsig mond ki rály és csá szár
Huszt is meg idéz te, sza bad kí sé re tet
ígér ve ne ki oda és vissza. A zsi na ton
az ügyet el akar ták csen de sí te ni, de

Husz  itt  sem hall ga tott, pré di kál ni
kez dett. Elő ször sza ba don mo zog ha -
tott, majd fog ság ba vetették. 
Zsig mond  vá lasz út  elé  ke rült:

Huszt vé de ni és ez zel a zsi na tot  si ker -
te len né ten ni – vagy sza vát szeg ve
Huszt el ítél ni? Ami kor Huszt fel szó -
lí tot ták, hogy von ja vissza ta ní tá sát,
azt vá la szol ta, hogy az igaz ság el len
sem mit nem te het. Így szü le tett meg
a ha lá los íté let. 
1415. jú li us 6-án vetették mág lyá -

ra Husz Já nost. Még a lán gok ból is
hang zott éne ke: „Krisz tus, kö nyö rülj
raj tam…”
Ta ní tása  lé nye gé ben Wyc lif fe té te -

le in ala pult: a Szent írás min de nek fe -
let ti te kin té lyét hir det te. Vi szont sok
min dent meg ha gyott az ak ko ri egy -
ház ta ní tá sá ból, amin az tán Lu ther
vál toz ta tott. 
Ta lán van nak még, akik em lé kez -

nek egy Lu thert áb rá zo ló fest mény -
re,  ame lyen  mel let te  egy  li ba  áll.
Van olyan vé le mény, hogy Husz ne -
ve az anya nyel vén li bát je lent, s ál lí -
tó lag egy szer azt mond ta: „Én li ba va -
gyok,  de  jön majd  egy  hattyú,  aki
szeb ben fog éne kel ni.”

„Egye dül a Szent írás”
Husz Já nos (1369 k. – 1415)

„Az egy há zi re for mért fo lyó küz de -
lem nek  a  ké ső  kö zép kor ban  John
Wyc lif volt a leg ki emel ke dőbb alak -
ja” – ír ta ró la egy egy ház tör té nész. Rá
em lé kez ve azt is mond hat juk, hogy
éle té nek nem kül ső ese mé nyei, ha -
nem bel ső, szel le mi for du la tai ve zet -
tek ah hoz, hogy ki mond ja: „vissza a
Krisz tus alá za tos sá gá hoz, sze gény sé -
gé hez és szen ve dé sé nek tű ré sé hez”.
Az an gol Wyc lif Já nos (a ma gyar

nyel vű írás gya kor lat ban eb ben a for -
má ban, avagy Wic lif Já nos ként is ta -
lál koz ha tunk a ne vé vel, de a szo ká -
so sabb for ma ma a John Wyc lif fe –
a szerk.) ko rai ta ní tá sa és írá sai in -
kább a fi lo zó fi á hoz, mint a teo ló gi á -
hoz kö tőd nek.
1363-ban az ox for di egye tem ma -

gis ter ar ti uma, a mű vé sze tek (tu do -
má nyok) dok to ra lett. Ek kor tól az Is -
ten ről szó ló tu do mány nak, a teo ló -
gi á nak  szen tel te  éle tét,  amely nek
1373-ban már  ta ná ra  is. S ha ar ról
gon dol ko zunk,  hogy  a  re for má ció
elő tör té ne tét  igye kez zünk  fel tár ni,
ak kor ép pen Wyc lif fe mun ká i ban lát -
ha tó,  hogy  a  re for má ció  gyö ke rei
sok kal mé lyebb re nyúl nak, mint  a
ko ra vagy ké ső kö zép kor idő sza ka.
Wyc lif fe gon dol ko zá sa egé szen Au -
gus ti nu sig, to vább az apos to li egy há -
zig, sőt ma gá ig Krisz tu sig vissza ve -
zet he tő.
Ere de ti leg írá sai egy ak ko ri fi lo zó -

fi ai vi tá hoz kö tőd nek: az egye di dol -
gok vagy pe dig az „ál ta lá nos” va ló sá -
gok-e a re á li san lé te zők? Wyc lif fe az
utób bi nézetet kép vi sel te, sőt odá ig
ment az „ál ta lá nos” el gon do lá sá ban,
hogy gon do la tai Is ten hez ve zet ték és
kö töt ték. „Min den ál ta la lett, nél kü -
le  sem mi  sem  lett,  ami  lét re jött.
Ben ne élet volt” – val lot ta már ek kor
a Szent írás sal (Jn 1,3).
„Ami az idő kor lá tai kö zött el lent -

mon dá sos, az az örök ké va ló ság ban
igaz.” Sőt: Is ten sza va, igé je is örök -
ké va ló,  igaz.  És:  nem mi  ra gad juk
meg Is ten igé jét, ha nem az ra gad meg
min ket. Krisz tus az ige ere je és sza -
va, ezért sza va az erő sza va. Így ve -
zet az ige örök élet re: Krisz tus kö ve -
té sé ben. Krisz tus kö ve té se pe dig  a

sze gény ség, az alá zat és a szen ve dés
el tű ré se. Ezek vol ná nak Wyc lif fe sze -
rint az egy ház „je lei” is. Ha pe dig az
egy ház ban nem ezek ve zet nek, ak kor
a fe je del mek kö te les sé ge az egy ház
re for má lá sa.
Wyc lif fe mű kö dé se a hosszú (száz -

éves) an gol–fran cia há bo rú idő sza -
ká ra esett. Más rész ről pe dig ez volt
a pá pa ság ural má nak szin te a csú csa.
III. In ce pá pa meg kö ve tel te min den
or szág tól a ne ki, il let ve az egy ház nak

já ró  adót.  Azt  ír ják  a  tör té né szek,
hogy ez öt ször na gyobb volt, mint
amennyit az or szág urai kö ve tel tek. 
Wyc lif fe ez el len is fel emel te sza -

vát. Pon to sab ban ar ról írt, hogy ha az
egy ház nem jól hasz nál ja ja va it, ak -
kor a vi lá gi ura k és fe je del mek dol -
ga köz be lép ni. Ez már eret nek ség nek
szá mí tott,  és  ki ta ga dást  ered mé -
nyez he tett. Két szer is ki hall gat ták, sőt
Ox ford ban for ma sze rint be is zár ták.
Wyc lif fe a par la ment hez for dult, le -
ír ta,  hogy  Krisz tus  tö ké le tes  sze -
gény ség ben élt, míg az  egy ház gaz -
da go dik; az evan gé li um meg vé dé se
a vi lá gi ha ta lom dol ga.
Ek kor ír ta meg nagy mű vét Az egy -

ház ról cím mel. Krisz tus az egy ház fe -
je,  bár  a  pá pa  sze ret ne  „fő”  (ca -
pitane us) len ni.  Aki  nem  kö ve ti
Krisz tust sze gény ség ben, alá zat ban
és a szen ve dés vál la lá sá ban, az nem
tar to zik hoz zá – dek la rál ta. Ter mé -
sze te sen a pa po kat tisz te let il le ti, ha

az előb bi fel té te lek nek meg fe lel nek.
„Mi nél na gyobb az épí tés, an nál na -
gyobb a ha ta lom.” De Krisz tus hely -
tar tó ja csak az le het, aki az ő út ján jár.
„Azért  mi,  an go lok,  ma rad junk  a
Krisz tus ré gi ural ma alatt, egye dül
ben ne bíz zunk, és sen ki nek ne ad juk
egyik  ol dal ról  sem  könnyen  bi zal -
mun kat.”  Ezért  jobb  len ne,  ha  az
egy ház nak nem len ne pá pá ja, és él -
ne vi lá gi ha ta lom nél kül, „kol le gi á lis
ve ze tés sel”.
A  leg na gyobb  fel há bo ro dást  az

úr va cso rá ról szó ló ta ní tá sa vál tot ta
ki. A ka to li kus egy ház ta ní tá sát el fo -
gad ta – mi sze rint a ke nyér és bor át -
vál to zik az úr va cso rá ban –, de azt
mond ta, hogy nem a mi sé ző pap sza -
va ál tal, ha nem az ige ál tal. S ez nagy
fel há bo ro dást oko zott. Szem be for -
dult ve le az egy ház.
Har cai köz ben már 1382-ben, majd

1384-ben agy vér zés ér te, s a má so dik
ha lá los volt.
A 19. szá zad ban egy teo ló gus úgy

mél tat ta Wyc lif fe-et, hogy „az el ső re -
for má to ri sze mé lyi ség” volt. Egye sek
sze rint „túl ment a ha tá ron” az ak ko -
ri egy há zi hely zet ben. Két ség te len,
hogy  1415-ben,  ami kor Husz Já nos
mág lyá ra ke rült, az ő ta ní tá sát is el -
ítél ték, és csont ja it el éget ték.
A tör té net írás lol lar dok nak ne ve -

zi azo kat, akik a 14–15. szá za di Ang -
li á ban a John Wyc lif fe ál tal pub li kált
esz mé ket kö vet ték. A lol lard moz ga -
lom, bár jel leg ze te sen an gol je len ség
volt, ne vét még is a kon ti nens ről vet -
te, az el ne ve zés a kö zép hol land „lol -
la erd” szó ból ered, mely nek je len té -
se „hal kan, mo tyog va ének lő”. Ezt ko -
ráb ban hol land szek ták el ne ve zé sé -
re hasz nál ták, me lyek tag jai kö zül so -
kan Ang li á ba me ne kül tek az ül dö zés
elől. Ez  jel zi, hogy moz gal ma nem
halt el.
Evan gé li u mi ol dal ról Wyc lif fe-et

„doc tor evan ge li cus”-nak ne vez ték,
aki nek  te o ló gi á ja  és  re form prog -
ram ja vi tat ha tat lan. Re for má tor nak
is le het ne ne vez ni, ha vég be ment vol -
na,  ami  ak kor  nem  si ke rült,  csak
ké sőbb: a re for má ció át tö ré se és az
egy ház meg úju lá sa.

„Vissza az apos to li egy ház hoz”
John Wyc lif fe (1330 k. – 1384)

IL
Lu

S
z

t
r

á
c

Ió
: 

K
á

r
o

Ly
 G

y
ö

r
G

y
 t

a
M

á
S

Az elő re for má tor-portrék szerzője 
D. Keveházi Lász ló nyu gal mazott
evan gélikus lelkész, egy ház tör té nész
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– Mi ben más a szlo vák és a szlo -
vák aj kú? Ez utób bi sze re pel az egy -
ház köz ség hi va ta los el ne ve zé sé ben,
köz szá jon azon ban az előb bi fo rog. Jól
ér zé ke lem, hogy ez va la mi fi nom kü -
lönb ség té tel?
– A szlo vák aj kú ság is ten tisz te le -

tünk nyel ve ze té re: az éne kek, a li tur -
gia, a ka zu á lis szol gá la tok, az ige hir -
de tés nyel ve ze té re vo nat ko zik. Épp a
szlo vák nyelv mi att Bu dá ról, Bu da -
pest más ke rü le te i ből, sőt Szol nok -
ról, Du na egy há zá ról is jön nek hoz -
zánk test vé rek. Mi egy szór vány jel -
le gű,  de  misszi ós  gyü le ke zet  va -
gyunk – sze ret nénk nyit ni ki fe lé is. 
– Feb ru ár 20-án Ivan Gašpar o vič

szlo vák köz tár sa sá gi el nök a Lu ther-
ház elő csar no ká ban meg ko szo rúz ta
Ján  Kol lár  de cem ber ben fel ava tott
em lék táb lá ját. Mit tud ha tunk a le gen -
dás lel kész és köl tő éle té ről? Mi lyen
úton-mó don ke rül he tett mél tó he lyé -
re a táb la – el ké szül te után hat év vel?
– Ján Kol lárt a szlo vák iro da lom -

ban és a köz tu dat ban is je les sze mé -
lyi ség ként tart ják szá mon, mű vei az
is ko lá ban is kö te le zők. Há rom év ti -
ze den át szol gált a há rom nyel vű –
ma gyar, né met, szlo vák – De ák té ri
gyü le ke zet ben,  amely  a  bu da pesti
szlo vá kok  anya gyü le ke ze te  is  volt. 
Ná lunk fel ava tott em lék táb lá já nak

hosszú tör té ne te van. Még 2006-ban
ké szít tet te el az V. ke rü le ti szlo vák ön -
kor mány zat, ak kor azon ban még nem
érett meg az idő a reá va ló em lé ke zés -
re… 2011-ben volt két száz éves a De -
ák té ri gyü le ke zet, ek kor fel szen tel tek
ott egy két nyel vű em lék táb lát Kol lár -
nak is. Köz ben ez a 2006-ban el ké szült
táb la Szlo vá ki á ba ke rült, az tán vissza
a szlo vák nagy kö vet ség re, most pe dig
vég re „te tőnk alá hoz tuk”.
– Hat év alatt mi lyen ne héz sé gek -

kel kel lett meg küz de niük a „te tő alá”
ho zás ér de ké ben?
– Kis sé hosszú ra nyúlt a komp ro -

misszum kö té sek és en ge dé lyez te té -
sek ide je mind két ol dal ról. Mor bid
hely zet nek él tem meg pél dá ul a Rá -
kó czi  úti  ház tól  va ló  en ge dély ké -
rést. An nak ide jén az őse ink emel ték
a há zat, most pe dig épp et től a ház -
tól kel lett en ge délyt kér ni, hogy az
ősök nek em lék táb lát he lyez hes sünk
el… Az ön kor mány zat tól, a mű em -
lék vé de lem től is be kel lett sze rez nünk
en ge délyt. Az anya gi tá mo ga tá sért és
a táb lák ki he lye zé sé nek en ge dé lyezé -
sé ért is meg har col tunk. Kér tünk tá -

mo ga tást a he lyi ön kor mány zat tól,
kap tunk  va la mennyit,  de  ki de rült,
előbb be kel lett vol na nyúj ta ni az en -
ge dély ké rel met a mű em lék vé de lem -
hez. „De hisz mi at tunk mű em lék” –
mond tam ak kor tré fá san.
– 2012 nya rán a Lu ther-ház in dult

az OTP tár sas há zi pá lyá za tán,
amely nek kü lön dí ja sa lett. Ki szor gal -
maz ta a pá lyá za tot?
– Egyik ak tív la kó tár sunk kez de mé -

nye zé sé re áll tunk mi is a pá lyá zat mel -
lé. A ház tör té ne tét ku tat va for dult hoz -
zánk. Az el nyert mil li ót a ház ka pu i nak
rend be té te lé re fog ják for dí ta ni. 

–  Az elő dök kö zül kit em lí te ne
még, aki pél da adó az Ön szá má ra?
– Da ni el Bachá tot emel ném ki, aki

több mint har minc évig volt a gyü le -
ke zet lel ké sze, rö vid ide ig püs pök is
és – Kol lár hoz ha son ló an – toll for ga -
tó iro dal már. So kat ví vó dott a szol gá -
lat el vál la lá sa előtt. Mi kor át jött Szlo -
vá ki á ból,  szin te  üre sen  kon gott  a
temp lom,  és  a  gyü le ke zet  te le  volt
adós ság gal. Rö vid del ez után kezd ték
el épí te ni a ház ban a gyü le ke zet nek
is  be vé telt  je len tő  bér la ká so kat…
Da ni el Bachát szü lő fa lu já val, Rat ko -
vá val egyéb ként 2009-ben vet te  fel
gyü le ke ze tünk a kap cso la tot. 2010-
ben,  Bachát  szü le té sé nek  száz het -
ve ne dik  év for du ló ján ők  lá to gat tak
hoz zánk, 2011-ben mi hoz zá juk.
– Ján Kol lár em lék táb lá ja mel lett

áll a ta valy de cem ber ben a gyü le ke -
zet száz öt ven éves ju bi le u mán fel ava -
tott már vány lap. Ez az ün nep mér -
föld kő nek te kint he tő gyü le ke ze tük
tör té ne té ben, la punk ol va sói saj ná la -
tos mó don még is csu pán egy rö vid tu -
dó sí tást ol vas hat tak ró la a 2012. de -
cem ber 22-ei szám ban…
– Mi vel ket tős év for du lót ün ne pel -

tünk ta valy de cem ber 16-án, va ló ban
úgy  érez tük,  meg ér de melt  vol na
rész le te sebb tár gya lást az ese mény.
Örü lök, hogy most, az ál lam fői lá to -
ga tás  ap ro pó ján  le he tő ség  nyí lik  a
„kor ri gá lás ra”! 
Ta valy  de cem ber  16-án  egy részt

ar ra em lé kez tünk, hogy száz negy ven -
öt éve szen tel ték fel – az idő köz ben
saj nos „el ve szí tett” – temp lo mun kat,
más részt ak kor ün ne pel tük a gyü le -
ke zet új ra ala ku lá sá nak száz öt ve ne dik
év for du ló ját is. Az év for du lós há la -
adó ün nep sé gen igét hir de tő dr. Mi -
loš Klá tik szlo vá ki ai egye te mes püs -

pök is utalt a temp lom el vesz té sé nek
szo mo rú  té nyé re.  Mi  el ső sor ban
még is  há lát  ad ni  gyűl tünk  össze,
hogy  a  tör té ne lem  vi ha rai,  ennyi
meg pró bál ta tás el le né re még ma is
él het ez a ma rék nyi gyü le ke zet. Ez
csak Is ten ke gyel mé ből  le het sé ges. 
A más fél szá za dos év for du ló al kal -

má ból szin tén em lék táb lát ál lí tott a
gyü le ke zet Ľudo vít Izák evan gé li kus
kán tor ta ní tó nak, ze ne szer ző nek, aki
egyéb ként Da ni el Bachát püs pök ve -
je is volt. 
Er re a több év for du lós ün nep re ál -

mod tunk egy na gyot. El ha tá roz tuk,
hogy ki ad juk a gyü le ke zet tör té ne tét,
il let ve össze szed jük a ren del ke zés re
ál ló ha tal mas for rás gyűj te mény ből az
ide vo nat ko zó do ku men tu mo kat.
– Ez az álom va ló ra vált…
– Igen, az év for du ló ra – Ko vács An -

na és Ma tus Lász ló áll ha ta tos mun ká -
já val – meg is je lent a két nyel vű, sőt
he lyen ként  há rom nyel vű  kö tet.  A
köz re adott szö ve gek rész ben a bu da -
pes ti Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ból, rész ben
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár ból
szár maz nak.  A  gyü le ke zet tör té neti
em lék könyv fő tá mo ga tó ja a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház volt. Ed -
dig ta lán nem so kan tud nak a ki ad vány
lé te zé sé ről, no ha épp az zal a cél zat tal
ké szült,  hogy  ha zánk  más  szlo vák
gyö ke rű gyü le ke ze tei is meg is mer hes -
sék en nek a gyü le ke zet nek a tör té ne -
tét, más részt pe dig ter mé sze te sen tá -
gabb kör nek, a tör té ne lem, az egy ház -
tör té net,  il let ve  a  fő vá ros  tör té ne te
iránt ér dek lő dők nek is szán tuk.
– Ho gyan zaj lik a gyü le ke zet éle -

te nap ja ink ban?
– Min den va sár nap tar tunk szlo vák

nyel vű is ten tisz te le tet, min den hó nap
má so dik va sár nap ján pe dig két nyel vű
csa lá di is ten tisz te let van. Igyek szünk
a szlo vák is ko lá ból és a Lu ther-ház ból
is hí vo gat ni. Min dig na gyon örü lünk
egy-egy új, a gyü le ke zet be kap csol ha -
tó lé lek nek. 2009-ben kezd tük el a kap -
cso lat épí tést a Pest kör nyé ki, szlo vák
gyö ke rű fal vak evan gé li kus kö zös sé -
ge i vel. Acsá ról, Er dő kürt ről, Csö mör -
ről, Cso mád ról, Mag lód ról, Nagy tar -
csá ról, sőt még Ba kony cser nyé ről is lá -
to gat tak már el hoz zánk test vé rek.
A leg utób bi két nyel vű csa lá di is -

ten tisz te le ten dr. Sel me czi Já nos ról
em lé kez tünk  meg,  aki  idén  len ne
ki lenc ven éves. Az Ipoly szög ről szár -
ma zó né hai pro fesszor fe le sé ge, fia,
csa lád ja is je len volt az ün ne pi al kal -
mon. Sel me czi Já nos tu dá sa és em -
ber kö ze li sé ge pél da adó volt lel kész -
nem ze dé künk szá má ra. Nem múl ha -
tott el úgy nap, hogy ő ki ne ír ta vol -
na ma gá nak  az Út mu ta tó ak tu á lis
igé it több nyel ven, a sze re tett szlo vák
nyel ven is. So kat em le get jük ma is. 
Luc fal ván is öröm te li ese mény nek

le het tünk ré sze sei. Egy év ele ji va sár -

na pon a száz éves Mar kané nit kö szönt -
het tük anya nyel vén, épp szü le té se nap -
ján. Iga zán fel eme lő él mény volt.
– Mi lyen vá ra ko zás sal te kin te nek

a jö ven dő re?
– 1Sám 7,12 te kint he tő gyü le ke ze -

tünk mot tó já nak: „Mind ed dig meg se -
gí tett min ket az Úr!” – szól ez az ige -
hely. (És szól a szlo vák fel irat a ke zem -
be nyo mott ré gi, még tel jes pom pá já -
ban lát ha tó temp lo mot áb rá zo ló igés
la pon. – K. A.)Mi to vább ra is eb ben
bí zunk. 

g Ki nyik Ani ta

„Mi at tunk mű em lék!”
Be szél ge tés Gu lá csi né Fa bu lya Hil dá val

kön yv kU ri ó z Um 

Egy ki csiny gyü le ke zet 
egy ko ri és mai kin csei

A Jób meg pró bál ta tá sai – egy evan -
gé li kus gyü le ke zet sors for du lói (A
pes ti szlo vák evan gé li kus gyü le ke -
zet em lék köny ve) cí mű kö tet  egy
olyan élő-lé leg ző szö ve gek kel te li
két nyel vű  do ku men tum gyűj te -
mény, amely nem csak pon tos ké -
pet fest egy lu the rá nus ek lé zsia tör -
té ne té ről, de a kö zös ség lel két is kö -
ze lebb hoz hat ja hoz zánk. Meg ért -
he tünk be lő le va la mit a ma gyar or -
szá gi szlo vák ság tör té ne té ből. Ta -
nul ha tunk meg pró bál ta tá sa ik ból,
erőt gyűjt he tünk har ca ik ból. 
Rend kí vül ala pos mun kát vég -

zett Ko vács An na és Ma tus Lász -
ló, akik az 1974-es évig gyűj töt ték
az anya go kat a pes ti szlo vák evan gé li ku sok tör té ne té hez. El ső sor ban az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár Pes ti Szlo vák Egy ház fondjá ból, va la mint
a Rá kó czi úti lel ké szi hi va tal irat tá rá ból vá lo gat tak. (A 1974-től nap ja -
in kig ter je dő idő szak ese mé nye it a gyü le ke zet ben szol gá ló lel ké szek –
Cse lovsz ky Fe renc, Szpi sák At ti la és Gu lá csi né Fa bu lya Hil da – köz vet -
len han gú be szá mo lói mu tat ják be.) 
A köny vet nem tu do má nyos cél ból, de tu do má nyos igénnyel és – ami

ta lán még en nél is fon to sabb – nagy sze re tet tel ál lí tot ták össze a szer -
kesz tők, hang sú lyoz va a val lá si és la kó he lyi össze tar to zás, a kö zös ség fon -
tos sá gát.
A for rá sok ere je plasz ti kus sá guk ban áll. Ki ne de rül ne olyan gyöngy -

sze me ken, mint ami lyen Ján Kol lár szál lás- és ét ke zé si költ sé ge i nek lis -
tá ja 1824 no vem be ré től 1825 má ju sá ig, mely nek nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá val „vat so rák” és „fröt sök” sú lyos kraj cár ja i nak le nyo ma tai vé sőd nek
be im má ron a köz tu dat ba is. 
Per sze en nél faj sú lyo sabb so rok kal is ta lál koz ha tunk a kö tet ben. Ezek

döb be ne tes ha tá sát a té nyek ere je ad ja. Az, hogy fe ke tén-fe hé ren ott áll
egy pa pi ro son, mi tör tént év ti ze dek kel ez előtt. Em lít het jük itt pél dá ul
a szlo vák gyü le ke zet 1920-ban Hor thy Mik lós kor mány zó nak cím zett le -
ve lét, „mely ben in ter ná lás ra ítélt lel ké szük nek (Mor hács Már ton nak –
a szer ző) és csa lád já nak sza ba don bo csá tá sá ért ese dez nek”. Vagy a leg -
fáj dal ma sabb do ku men tu mot, a temp lom el adá si szer ző dést, mely 1965-
ben a Bu da pes ti Rá kó czi úti Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Víz gaz dál -
ko dá si Tu do má nyos Ku ta tó In té zet kö zött köt te tett… 

Az el ve szett kin csek el le né re a leg na gyobb kincs – ahogy a cím adó Jób-
tör té net ben is – meg ma radt: a volt is ko la épü let el ső eme le tén ta lál ha -
tó ká pol ná ban ma is mű kö dik a pes ti szlo vák evan gé li kus gyü le ke zet.

g – ka nyi ka –

S z L O V á k  A T y A f I A k

b Ked ves mo soly, me leg hang szín, be szé des kedv. GulácsinéFabulyaHil-
da öröm mel me sél a Rá kó czi úti Lu ther-ház ban szé ke lő szlo vák
evan gé li kus gyü le ke zet múlt já ról és je le né ről, még ha a múlt ban sok
ne héz ség gel kel lett is meg küz de ni ük. A je len leg Tót kom ló son szol gá -
ló SzpisákAttilától 2007 szep tem be ré ben vet te át az or szá gos szlo vák
evan gé li kus lel ké szi szol gá lat, il le tő leg a Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy -
ház köz ség irá nyí tá sát. 

A szlovák evangélikus templom körüli épületek korabeli terve

Daniel Bachát (1840–1906)

Emléktáblák a Luther-ház elő csar no -
ká ban
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Than Mór oltárképe a szlovák temp -
lom ból Dunaegyházára került

Gulácsiné Fabulya Hilda
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„Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten
or szá gá ra.” (Lk 9,62)

Böjt 3. he té ben az Út mu ta tó reg ge li
s he ti igéi az Is ten Bá rá nyát ál lít ják
elénk, és a kö ve té sé re hív nak. Az ár -
tat lan Bá rány szol gál ni jött, és meg halt bű ne in kért. „Jé zus Krisz tus ban van
a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz dag -
sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Ocu li: „Sze mem ál lan dó an az Úr ra néz…” (Zsolt 25,15)
„Hoz zád eme lem te kin te te met, aki a mennyek ben la ko zol. – Jus son szí ned
elé az én imád sá gom!” (GyLK 758,1) Im it atio Ch ris ti: Krisz tus kö ve té se az ő
el hí vá sá val kez dő dik: „Kö vess en gem!” Ez min den mást meg előz: „…te pe dig
menj el, és hir desd az Is ten or szá gát!” (Lk 9,59.60) Pé ter süllyed ni kez dett a
ten ge ren, ami kor le vet te te kin te tét ró la, de mi „néz zünk fel Jé zus ra, a hit szer -
ző jé re és be tel je sí tő jé re” (Zsid 12,2). Fo gad juk meg Pál ta ná csát: „Le gye tek…
Is ten kö ve tői, mint sze re tett gyer me kei, és él je tek sze re tet ben, aho gyan a Krisz -
tus is sze re tett min ket, és ön ma gát ad ta ér tünk…” (Ef 5,1–2) A vi lá gos ság gyer -
me kei szen tek, ők Is ten há za né pe. Ám Jé zus kö ve té sé ből ön ma gát zár ja ki
az, aki bár ki mást job ban sze ret Urá nál, s nem ta gad ja meg ön ma gát. Az al -
kal mas sá gi vizs ga ez: „Ha va la ki nem hor doz za a ma ga ke reszt jét, és nem jön
utá nam (…), aki kö zü le tek nem mond le min den va gyo ná ról, nem le het az én
ta nít vá nyom.” (Lk 14,27.33) Lu ther Már ton így bá to rít: „Ne ijedj meg a ke reszt -
től! Elég erős ígé re ted van Is ten től, mellyel ma gad vi gasz tal hasd. Csak így vá -
lik az evan gé li um a mi ke reszt hor do zó szen ve dé sünk ré vén má sok szá má ra
is lát ha tó vá.” Jób is kér dé se it Is ten nek te szi fel ke se rű szív vel: „Mi ért nem ve -
szed le ró lam a sze med? (…) Mi ért tet tél a cél táb lád dá? (…) Mi ért nem bo -
csá tod meg vét ke met, mi ért nem né zed el bű nö met?” (Jób 7,19–21) Jé zus óv -
ja má sok meg bot rán koz ta tá sá tól, és ön meg ta ga dás ra szó lít ja fel is mert és is -
me ret len kö ve tő it: „…mert aki nincs el le nünk, az mel let tünk van. Aki in ni ad
nek tek egy po hár vi zet az én ne vem ben, mi vel a Krisz tu séi vagy tok, bi zony, mon -
dom nék tek, hogy el nem ma rad a ju tal ma.” (Mk 9,40–41) Jé zus kér dé sei hit -
pró bák min den kö ve tő jé nek: „Még min dig olyan ke mény szí vű ek vagy tok? Van
sze me tek, és még sem lát tok…? Még min dig nem ér ti tek?” (Mk 8,17–18. 21) Szün -
te len néz zünk fel az Is ten Bá rá nyá ra, s kö ves sük őt ak kor is, ha ez meg ha son -
lást okoz a leg ki sebb kö zös ség ben is. „Min den nél job ban kell Is tent fél nünk,
sze ret nünk, és ben ne bíz nunk. Ne le gyen más Is te ned – ez nem csak az el -
ső, ha nem a fő pa ran cso lat!” (Kis  ká té) „Aki nem ve szi fel ke reszt jét, és nem
kö vet en gem, nem mél tó hoz zám…, aki el vesz ti éle tét énér tem, az meg ta lál -
ja azt.” (Mt 10,38–39) De mi kor tör té nik ez meg? „Azon a na pon, ame lyen az
Em ber fia meg je le nik.”Ak kor se for dul junk hát ra, mint Lót fe le sé ge, őreá néz -
zünk, mert az örök lét a tét: „Aki meg akar ja tar ta ni az éle tét, el vesz ti, aki pe -
dig el vesz ti, meg tart ja azt.” (Lk 17,30.33) Ma is „Jé zus hív: »Jer tek én utá nam!«
// Kö ves sük őt, a drá ga Mes tert!”(EÉ 438,1.5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT rA VA LÓ
Lász ló De zső lel ki pász tor az Ige – hit
– egy ház cí mű,  Ko lozs vá rott  1943-
ban az  If jú Er dély  ki adá sá ban meg je -
lent köny vé ben hasz nos ta ná cso kat ad
a há za su lan dók szá má ra. Ve gyük fon -
to ló ra őket!
Hogy  a  ke resz tyén  em ber nek  a

má sik nem hez tar to zó ke resz tyé nek
kö zül kit kell há zas tár sul vá lasz ta nia,
azt Is ten mu tat ja meg az ál tal, hogy
kö zöt tük egy más irán ti ki zá ró la gos
sze rel met éb reszt. Mint ke resz tyén
em ber nem ve he tem el há zas tár sul
azt, aki vel  hit kö zös ség ben élek ugyan,
de irán ta nem ér zek ki zá ró la gos sze -
rel met.  A  há zas ság  Is ten től  adott
er köl csi  alap ja,  hogy  a  sze rel mem
mást nem akar is mer ni.
Az em ber hoz zá tar to zik Is ten hez is,

Is ten nek is gyer me ke. Is ten gyer me ké -
nek len ni pe dig azt je len ti, hogy éle tünk
min den dön tő for du ló já ban és hely ze -
té ben he lyet adunk Is ten aka ra tá nak.
A há zas ság annyi ra dön tő ele me a ke -
resz tyén em ber éle té nek, hogy sem a
meg kö té sé ből, sem egész le fo lyá sá ból
nem zár hat ja ki az élő Is tent. Az iga -
zi há zas ság a leg tel je sebb kö zös ség két
kü lön bö ző ne mű em ber kö zött. Azért
kell az egy mást ki zá ró la go san sze re tő
és ál la mi ha tó ság előtt pol gá ri há zas -
sá got kö tött há zas tár sak nak egy há zi -
lag is meg es küd ni ük, hogy ez zel ki fe -
jez zék Is ten hez va ló tar to zá su kat és azt
a tényt, hogy ők lel ki leg is egyek.
Az iga zi há zas ság ban élet gya kor -

lat a kö zös imád ko zás, bib lia ol va sás
és az is ten tisz te let lá to ga tá sa, va la -
mint a gyer me kek ko moly, val lá sos
há zi  ne ve lé se. Mind az ál tal  vall juk,
hogy az igaz hit ben s a köl csö nös sze -
re tet ben  a  ke resz tyén  há zas tár sak
olyan erőt nyer nek, amellyel a há zas -
ság  más  vi szo nya i ban  mu tat ko zó
ne héz sé ge it le tud ják győz ni.

* * *

Ha e so rok író já nak és tár sá nak há zas -
ság ban töl tött öt ven nyolc évét rö vi den
össze fog lal juk, meg ál la pít hat juk, hogy
csa lá di éle tünk csak ak kor volt  ér té -
kes, ha Jé zus sal él tünk. Ez úgy va ló -
sult meg min den na pi ke resz tyén éle -
tünk ben, hogy nem ma gunk kal tö rőd -
tünk, ha nem tár sunk kal és a csa lád -
dal. Sok szor volt szük ség ar ra, hogy
sze re tet tel ve gyük kö rül egy mást, ér -
dek lőd jünk egy más ne héz sé gei fe lől,
egy más nak  ki önt hes sük  szí vün ket,
hogy  vissza tér jen  a  jó ked vünk  és  a
nyu gal munk. 
Na gyon meg be csül tem fe le sé gem

ott ho ni mun ká ját, hisz ő óri á si ter -
he ket  hor do zott:  a  gyer me kek kel
va ló fog lal ko zást, a ház tar tá si mun -
ká kat  és  az  is ko lai  ok ta tó-ne ve lő
mun kát,  s  mind eze ket  ma xi má lis
tel je sít ménnyel vé gez te. Ezért nagy
szük sé ge volt meg ér tő, sze re tő, ked -
ves gyen géd ség re, se gí tő kö zel ség re.
Igye kez tünk se gí te ni a gye re kek -

kel  a  be vá sár lás ban  is,  ez zel  is
könnyít ve a ház tar tás gond ja it. Gyak -
ran vet tünk részt egy sze rűbb há zi te -
en dők vég zé sé ben is. A si ke res mun -
ka meg osz tás sal  há zas éle tünk  bol -
do gabb lett, és a csa lád össz hang ja is
biz to sít va  volt.  Meg ta pasz tal tuk,
hogy sok szor egé szen ki csiny ked ves -
ség ben vált nyil ván va ló vá a Krisz tus -
sal va ló kö zös sé günk. Így lett iga zán
bol dog, bé kés a csa lá di éle tünk.
Azt is meg ta pasz tal tuk, hogy ha

szám adá sa in kat  tel jes  bi za lom mal
Jé zus előtt vé gez tük, nem kel lett so -
ha sem el csüg ged nünk; ha ne héz sé -
ge in ket meg be szél tük ve le, ő min dig
se gít sé günk re si e tett. Ha Krisz tus sal
jár tunk  min den nap,  min den  órá -
ban, ak kor ve le ál dott lett csa lá di éle -
tünk.
Hasz nos ta ná csot kap tunk há zas -

sá gunk kez de tén, s ezt igye kez tünk is

meg tar ta ni: „A nap le ne men jen a ti
ha ra go to kon.” Min den  prob lé mát  –
amely bő ven adó dott a csa lá di fel ada -
tok köz ben és a fe szí tett mun ka tem -
pó  mel lett  –  őszin tén  kel lett  egy -
más sal meg be szél nünk, és bűn bá nó
imád ság ban kel lett Is ten meg bo csá -
tó ke gyel mét el nyer nünk,  s ezek kel
meg újult a csa lá di lel ki éle tünk.
A gyer me ke ink ne ve lé sé ben el kö -

ve tett mu lasz tá sa ink ra is el nyer tük Is -
ten bo csá na tát. Ezért már most ar ra
hív tuk fel a fi gyel mü ket, hogy min -
den kor a csa lád le gyen szá muk ra a
leg fon to sabb, mert csak a bé kés ott -
hon biz to sít hat ja a jó mun kát a mun -
ka he lye ken is.
Nyug dí jas éve in ket be ara nyoz za

a nyolc uno ka és a ve lük va ló fog lal -
ko zás. Fon tos nak tar tot tuk, hogy lel -
ki ha gya té kot ké szít sünk szá muk ra.
Több kö tet ben össze gyűj töt tük az el -
múlt ti zen két év ben a Re for má tu sok
Lap já ban, az Evan gé li kus Élet ben, a
fel vi dé ki Kál vi nis ta Szem lé ben és az
in ter ne tes  Pa ró kia por tá lon  szép
szám mal meg je lent bi zony ság té te -
le in ket.
Nyug dí jas éve ink ben ar ra is ju tott

idő, hogy e so rok író ja – Is ten től ka -
pott böl cses ség gel nyolc van há rom, il -
let ve  nyolc van négy  éve sen  –  két
köny vet je len tes sen meg a szek szár -
di Ba bits Ki adó nál Ár va ság tól bol dog -
sá gig és Hul ló szik rák cím mel. Az el -
ső ben  az  élet tör té ne te met  ír tam
meg, en ge del mes ked ve Is ten fel szó -
lí tá sá nak: „Be széld el, mely nagy dol -
go kat tett az Is ten ve led.” (Lk 8,39) A
má so dik ban  evan gé li u mi  bi zony -
ság té te le ket gyűj töt tem össze. Mind -
ezek re mény ség sze rint hasz nos út -
ra va lók  lesz nek utó da ink  szá má ra.
Is ten  áld ja  meg  bi zony ság té te -

lün ket!
g Szen czi Lász ló

A há zas ság alap jai – és aho gyan 
a mi há zas sá gunk ban meg va ló sul tak

„Ki volt bent az imént a temp lom -
ban?” – te szem fel a kér dést a va sár -
na pi gye rek órán a kez dő imád ság
után. Máris len dül nek ma gas ba a ke -
zecs kék, ami nem meg le pő, hi szen a
pré di ká ci ót meg elő ző éne kig ők is
részt vet tek az is ten tisz te le ten. „No, és
ki nek van kö zü le tek fü le?” – kér de zem
őket to vább. Még lel ke seb ben je lent -
kez nek. „Hát, en nek na gyon örü lök –
mon dom én –, de ar ra is kí ván csi va -
gyok, hogy ki az, aki nem csak dísz ként
hord ja, ha nem hasz nál ni is szok ta a
fü le it!” 

Majd’ le es nek a szé kek ről a gye re -
kek, ahogy egy más sal ver se nyez ve
ad ják tud tom ra ki vé tel nél kül mind -
nyá jan az igen lő vá laszt. Szu per –
nyug tá zom a dol got, és vég re a lé nyeg -
re té rek: „Mi lyen tör té ne tet ol va sott
fel a lel kész bá csi az előbb a temp lom -
ban?” Van, aki azon nal fel pat tan, és
már me sé li is a mag ve tő pél dá za tát,
de van (és ez a több ség), aki nek fo gal -
ma sincs ar ról, mit „hal lott” pár

perc cel ez előtt az ol tár előt ti fel ol va -
sás ra ren delt igé ben.

Ez per sze nem tra gé dia, leg alább
biz tat ha tom őket, hogy min dig fi gyel -
je nek, hát ha más kor is ilyen iz gal mas
tör té net ről lesz szó az is ten tisz te le ten.
Eszem be jut vi szont az, amit Jé zus
mon dott ép pen e pél dá zat után:
„Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!”
(Lk 8,8) S bár ő itt nyil ván az ige mé -
lyebb meg ér té sé re gon dolt, ben nem
azért fel me rül: ho gyan le het sé ges az,
hogy aki nek van fü le, még sem hall ja
azt, ami hang zik?

Azt hi szem, e kis gye rek órás epi zód
tük röt tart hat elénk, temp lom ba já ró
fel nőt tek elé is. Va jon ren del te tés sze -
rű en hasz nál juk-e a fü lün ket, ami kor
Is ten igé je hang zik? Az is ten tisz te le ten,
bib lia órán oda fi gye lünk-e iga zán az
igé re, és ma gunk kal visszük-e az ige -
hir de tés üze ne tét? 

Mert hogy van-e fü lünk, az nyil ván
nem kér dés…

g Hu lej Eni kő

Akinekvanfüle,hallja!

Nem ér a ne vem! Itt ki szál lok. Raj ta -
kap tuk a szad du ce u so kat! Min? Hogy
nem hisz nek a fel tá ma dás ban és az
örök élet ben, még is a fel tá ma dás sal
kap cso la tos kér dé se ket tesz nek föl, és
vi tát in dí ta ná nak a té má ról.
Ma is te le va gyunk „szad duce u sok -

kal”. (Per sze fa ri ze u sok kal is.) So kan
nem hisz nek  Is ten ben, nem  tart ják
min de nek fö löt ti dön tő te kin tély nek
a  Szent írást  –  még is  bib li ai
kér dé se ken vi tat koz ná nak.
Ha nem hi szed el, hogy
igaz,  amit  a  Bib lia
mond, mi ért vi tat ko zol
raj ta? Ha nem hi szed,
hogy lé te zik az Örök -
ké va ló,  ak kor már  föl
sem vet he ted az aláb bi
kér dé se ket: hol van té ve -
dés  a Bib li á ban; mi ért  nem
tör tén het tek meg a cso dák; az Ószö -
vet ség Is te ne  k egyet len;  ké sőbb  és
má sok ír tak le sok min dent…
Ha a Szent írás min de nek fö lött va -

ló, ha tal mas sze re tő Is te né ben hi szel,
ak kor a kér dés nem ilyen „cse le sen”
ala kul. Egy szad du ce us hogy tud ná a
min den tu dó Is ten böl cses sé gét a ra -
vasz sá gá val  ki ját sza ni!  Ne ki   olyan
kér dést  föl ten ni,  amely be  be le bu -
kik?!  Az  ilyen  kér de ző  bu kik  be le,
már azon nal, amint föl tet te. Az iga -
zi kér de ző az, aki vá laszt vár va la mi -
re. S ha vá laszt vársz Is ten től, ő fog
is  fe lel ni.  Cso dá la to sab ban,  mint
ahogy el kép zel ted.

De a mi ha tal mas Urunk egy út tal
alá za tos is. Jé zus tud ja, hogy csap dá -
ba akar ják ej te ni kér dé se ik kel, még -
sem za var ja el őket, ha nem tü re lem -
mel és sze re tet tel vá la szol. Mi lyen jó,
hogy ilyen Is te nünk van!
A kér dés úgy hang zott, hogy ki nek

a  fe le sé ge  lesz  majd  oda át  az  az
asszony, akit sor ra el vett hét test vér,
majd  mind nyá jan  utó dok  nél kül

meg hal tak. (A mó ze si tör vé -
nyek sze rint a gyer me kek
nél kü li öz vegy asszonyt a
volt  férj  test vé ré nek
kel lett  el ven nie  [Lk
20,27–40].) A kér dés
mö gött pe dig ter mé -
sze te sen az a vé le mény
állt,  hogy  nincs  örök
élet, fel tá ma dás – és így

tu laj don kép pen nincs is va -
ló sá gos, min de nek fö löt ti Is ten.
Van, hogy ne len ne. Föl so rol hat juk

az úgy ne ve zett „is ten bi zo nyí té kok”
so ka sá gát is, de a leg na gyobb bi zo nyí -
ték, hogy imád koz tam, és meg hall -
ga tott;  ke res tem,  és  ő  rám  ta lált;
üres szí ve met két ség be eset ten meg -
nyi tot tam,  és  ő  be köl tö zött  oda,
meg tisz tí tot ta Jé zus vé ré ért, bé kes -
sé get és sze re te tet adott.
Van  Is ten!  Csak  kö ze ledj  hoz zá

őszin tén, nyi tot tan, és ő meg mu tat -
ja ma gát. Bár mi lyen ne héz, csa va ros,
sú lyos kér dés sel jö hetsz – ná la vá laszt
ta lálsz.  Ez  egy sze rű en  cso dá la tos!
És ezek után az ed dig ho má lyos kér -

dé sek is kez de nek meg ol dód ni. „Csak
úgy ma guktól” – ez is a ke gye lem hez
tar to zik.
Jé zus konk rét vá la sza utal a Hó re -

ben ka pott ki je len tés re. Ott az Úr Áb -
ra hám,  Izsák  és  Já kób  Is te né nek
mond ja ma gát. Pe dig már meg hal tak.
Te hát: van élet a ha lál után (üd vös -
ség vagy kár ho zat), a lé te zés min den
for má ját Is ten te rem tet te, és az ő ke -
zé ben van. Is ten szá má ra min den ki
él. Vagy itt, vagy oda át.
Ez  Krisz tus  Urunk  föl tá ma dá sa

után egé szen nyil ván va ló lett. Jé zus
győ zött a bű nön és ha lá lon. Ezért aki
ne ki ad ta szí vét e föl di élet ben, az ve -
le, ér te és ál ta la be jut Is ten má sik, az -
az örök or szá gá ba. A menny be.
A szad du ce u sok ta ga dá sa mö gött

ta lán az volt: „Mi lesz, ha még is van
örök élet? Ak kor in kább ta gad juk, és
min den, az egész bű nös éle tünk ma -
rad hat a ré gi ben.” Ké nyel mes, nem?
De ak kor oda át majd igen ké nyel met -
len lesz.
Jé zus azt mond ja most ne künk és

min den ki nek: in kább most vá laszd a
„szent ké nyel met len sé get”, hogy föl -
di éle ted után olyan hely re juss, ahol
ő  kel le me tes  he lyet  ké szí tett  szá -
mod ra. És oda át majd a leg tit ko sabb,
leg ki te ker tebb, leg meg ma gya ráz ha -
tat la nabb kér dés re is vá laszt kapsz.
De ta lán a leg több már nem is fog ér -
de kel ni. Csak az, hogy van egy örök,
sze re tő  Atyád.

g Széll Bul csú

A hó nap igé je
„Az Is ten pe dig nem a hol tak Is te ne, ha nem az élő ké. 

Mert az ő szá má ra min den ki él” (Lk 20,38)

?
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Az édes vi zek cá pá já nak is szok ták
ne vez ni, mert rend kí vül rá me nős ra -
ga do zó. Min dent fel fal, ami hez csak
hoz zá fér,  és  amit  le  tud  gyűr ni.
Nem csak ha la kat, de bé ká kat, gő té -
ket, víz ben úszó ap ró ma da ra kat is
zsák má nyol. Így le ránt ja pél dá ul a
kis ka csá kat, a szár csa és a ví zi tyúk
fi ó káit is. A fi a ta lok vízi ro va ro kon
és ap ró iva dék ha la kon gya ko rol ják
a va dá szat mes ter sé gét.
A csu ka majd nem min dig les ből

tá mad. Hosszú ide ig fi gyel moc ca nat -
la nul a nö vé nyek kö zött vagy va la mi -
nek az ár nyé ká ban, és vár ja a ked ve -
ző al kal mat. Ha egy hal kö ze le dik,
moz du lat lan ma rad, és csak ami kor
meg fe le lő tá vol ság ba ért, ak kor ro -
han ja meg és kap ja el.
Gyer mek ko rom ban egy szer fi a tal,

alig hat-hét cen ti mé ter hosszú csu -
ká kat tar tot tam ak vá ri um ban. Va la -
med dig si ke rült ne kik ap ró ha la kat
fog ni, de egy idő után el fo gyott a táp -
lá lék, és ek kor egy mást kezd ték el fi -
gyel ni.  Egy  reg gel  ar ra  éb red tem,

hogy a leg na gyobb a szá já ban tart -
ja az egyik tár sát. Nem tud ta egy -
szer re le nyel ni – a fe le ki ló gott a szá -
já ból, de ad dig tar tot ta, amíg a már
el nyelt részt meg nem emész tet te.
Ek kor nyel te utá na a fa rok részt is.
Vé gül csak ez a leg na gyobb ma radt
élet ben, a töb bit mind fel fal ta.
A csu ka egyéb ként egyi ke a  leg -

szebb ha zai ha la ink nak. Tes te erő sen
meg nyúlt, fe je hosszú, or ra la pos, al -
só  áll kap csa  elő re nyí ló.  Fo gai  he -
gye sek, ezek kel ra gad ja meg ál do za -
tát. Há ta zöl des bar na, ol da lai vi lá go -
sab bak, sö tét sá vok kal tar kít va. 
Ha zánk ban a fo lyók ban és ta vak -

ban min den fe lé el ter jedt, so kan szí -
ve sen hor gásszák. Csa li nak élő kis ha -

lat hasz nál nak, a csu ka en nek nem
tud el len áll ni.
A  ki fej lett  pél dá nyok  több nyi re

ugyan azon a he lyen  tar tóz kod nak.
Ked ve lik a be dőlt fák, hi dak ár nyé -
kát, ahol szin te lát ha tat la nok, mi köz -
ben a zsák mány ra vár nak.
Feb ru ár  vé gén,  már ci us ban  pá -

ro san ív nak. A nős tény az ik rá it a par -
ti vi zek nö vé nye i re rak ja. Több ször is

lát tam  őket  ilyen kor  olyan  se kély
víz ben, hogy a hát úszó juk ki lát szott.
Az  iva dék  ele in te  plank tont  fo -

gyaszt, de már a húsz mil li mé te res
kis csu kák ra ga do zók. Gya ko ri kö zöt -
tük a kan ni ba liz mus, a test vé re i ket
sem kí mé lik.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Va jon mek ko rá ra nő het a csu ka?
2. Hány ik rát rak egy nős tény?
3. Mit gon dolsz, va jon té len al szik,
ver mel a csu ka?

Csu ka

Vá la szok: 1. 150 cm hosszú és akár 17
kg sú lyú is le het; 2. test súly ki lo gram -
mon ként kö rül be lül negy ve nez ret; 3.
nem, ak kor is va dá szik. 

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Egy nap Jé zus be tért egy fa lu ba, ahol
tíz lep rás fér fi jött ve le szem be. 
A lep ra ab ban a kor ban az egyik leg -

sú lyo sabb,  gyó gyít ha tat lan be teg ség
volt. Aki eb ben szen ve dett, an nak az
em be re ket is ke rül nie kel lett, ne hogy
má sok ra is rá ra gad jon a be teg sé ge.
Ezek a fér fi ak hírül vették, hogy a

Cso da té vő  a  fa lu juk ba  ér ke zett. Ő
volt az egyet len re mé nyük, tud ták,
más  nem  gyó gyít hat ja  meg  őket.
Ezért már messzi ről ki a bál ni kezd tek:
–  Jé zus,  Mes ter,  kö nyö rülj  raj -

tunk!
Ami kor Jé zus meg lát ta őket,  így

szólt hoz zá juk:

– Men je tek  el, mu tas sá tok meg
ma ga to kat a pa pok nak!
A  fér fi ak  biz to san  cso dál koz tak

ezen a vá la szon, de szó nél kül el in -
dul tak a zsi na gó gá ba. Ahogy kö ze led -
tek a temp lom hoz, azt vet ték ész re,
hogy be teg test ré sze ik egy más után
tisz tul nak, gyó gyul nak. Mi re a pa -
pok hoz ér tek, tel je sen egész sé ge sek
vol tak!  Alig  hit tek  a  sze mük nek.
Cso da tör tént!
Egyi kük  nagy  öröm mel  si e tett

vissza Jé zus hoz. Arc ra bo rult előt te,
és han go san di cső í tet te az Is tent. Ez
a fér fi sa má ri ai volt, vagy is a zsi dók
sze mé ben le né zett em ber.

Jé zus azt kér dez te:
–  Nem  tí zen  gyó gyul tak  meg?

Hol  van  a  töb bi  ki lenc? Nem  volt
más, aki vissza jött vol na, hogy di cső -
ít se az Is tent, csak ez az ide gen?
Majd azt mond ta a fér fi nak:
– Kelj fel, menj el, a hi ted meg tar -

tott té ged.

Oldjátokmegakeresztrejtvényt!
Amegjelöltoszlopbetűibőlössze-
olvashatjátokabeküldendőszót.
Sohane feledkezzetek el erről ti
sem!

Jé zus cso da té te lei
b Mos ta ni so ro za tunk ban Jé zus cso da té te lei kö zül ele ve ní tünk fel

ötöt. Mind egyik rész hez tar to zik egy-egy fel adat is. Ezek he lyes meg -
fej té se it össze gyűjt ve a so ro zat vé gén küld jé tek el szer kesz tő sé günk
cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)!
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Ka pó ra jöhet a böjt azok nak, akik az
év más sza ka sza i ban zsír sejt je ik el -
len ne héz ke sen har col nak. Két le gyet
üt het nek egy csa pás ra az zal, ha ham -
va zó szer da be kö szön té vel szám űzik
éle tük ből a fe hér cuk rot, az íny csik -
lan dó, ám alat to mos kelt tész tá kat és
egyéb ka ló ria bom bá kat. 
De va jon van-e kö ze en nek a funk -

ci o na lis ta fit nesz-well ness nek nagy -
böjt üze ne té hez? Biz tos, hogy ilyes -
fé le le mon dás ra van szük ség ah hoz,
hogy fel ké szül jünk a hús vé ti – ál ta -
lá ban ben dő tö més sel is együtt já ró –
ün nep re?
Hogy meg ért hes sük ezt a fur csa 21.

szá za di böj ti me cha niz must, ér de mes
röp ke tör té nel mi ki té rőt is ten nünk.
Az  asz ke tiz mus  jel leg ze te sen  kö -
zép ko ri  vív mány.  Is ten nek  oda bí -
zott éle tet fel té te lez, mely nek ve le já -
ró ja a kü lön bö ző él ve ze tek ről va ló le -
mon dás. A ke resz tény szer ze tes ség
alap jai már a Krisz tus utá ni 2. szá zad -
ban meg je len tek,  a  nagy  ko los to ri
moz gal mak pe dig a 4. szá zad ele jé -
re da tál ha tók. Ter mé sze te sen re gu -
lá ja vá lo gat ta, me lyik rend ben mi lyen
szi go rú ság gal sa nyar gat ták tes tü ket
a szer ze te sek lel ki üd vös sé gük re mé -
nyé ben. En nek ak kor meg volt a ma -
ga te re és ke re te. Mond hat juk, egye -
sek er re vol tak be ren dez ked ve. 
Ma is akad nak olya nok, akik ké pe -

sek er re az ősi élet for má ra, és ké pe -
sek a dü bör gő vi lág tól el sza kad va él -
ni, ők azon ban – vall juk be – cso da -
bo gár szám ba men nek.

„Egy ház ala pí tónk” el len ben nem
volt ti pi kus asz ké ta. Lás suk be, a de -
rék Lu ther nem igen ve tet te meg a tes -
ti él ve ze te ket. Pe dig mi cso da küz del -
mei vol tak: ör dö ge volt meg An ti -
krisz tu sa, egy egész acsar ko dó egy -
ház ve ze tés  kí ván ta  őt  ki ik tat ni…
Éle te tel jé ben Bó ra Ka ta lin ház tar -
tás ve ze té se és sör fő zé se mel lett volt
ér ke zé se a szel le mi mun ká ra, asz ta li
be szél ge té sek re, vi ták ra. A re for má -
tor el ső sor ban az evan gé li um ról pré -
di kált. Nem re gu láz ni, ha nem fel sza -
ba dí ta ni kí vánt.
Kis sé ne vet sé ges nek mond ha tó, ha

a mai jó lé ti tár sa da lom gyer me ke asz -
ke ti kus fel han gok kal há rom som lói
he lyett – nagy só haj tá sok kö ze pet te
– csak ket tőt eszik meg ebéd után.
Egy részt eszünk be jut hat az az ige -
hely, mely ben Jé zus, ki kel ve a fa ri ze -
u sok el len, azt ál lít ja, nem a tes ti dol -
gok  tesz nek  tisz tá ta lan ná, nem az,
amit be vi szünk  tes tünk be, nem az
étel és ital mocs kol be, ha nem amit
on nan – sö tét in du la tok tól ve zé rel -
ve – ki bo csá tunk. 
Le het te hát ko csá nyon füg gő sze -

mek kel néz ni ar ra a test vé rünk re, aki
böjt ide jén vi dá man tun kol ja a kek -
szecs két  a  ká vécs ká ba,  de  elő for -
dul hat, hogy adott eset ben épp ne -
ki  lesz  több  lel ki  ere je,  mi  meg,
„nagy böj tö sök”, el búj ha tunk az édes -
ség meg vo ná sunk kal.
Ta nul sá gos az az ige hely is, mely

az  imád ko zás  in ti mi tá sá ról  ta nít, s
amely akár a böj tö lés mód já ra is vo -

nat koz hat: „Te pe dig a mi kor imád -
ko zol, menj be a te bel ső szo bád ba, és
aj tó dat be zár va, imád koz zál a te
Atyád hoz, aki tit kon van; és a te
Atyád, a ki tit kon néz, meg fi zet né ked
nyil ván.” (Mt 6,6; Ká ro li-for dí tás)
Va jon a sa va nyú  ké pű ré pa rág csá -

ló nak a szí ve is ott van-e a rá gás ban?
Ta lán  ér tel me sebb,  ha  öröm mel
eszünk, és köz ben a há lát is táp lál juk
ma gunk ban. Ta lán na gyobb fi gyel -
met ér de mel né nek pél dá ul az alul já -
ró ban ké re ge tők, mint ön nön ak tu -
á lis élel me zé si re gu lá ink. Ta lán töb -
bet adunk a vi lág nak az zal, ha jó dol -
go kat be pa kol va öröm mel tá la lunk
má sok nak is. Ha ener gi ku san moz -
gunk, te szünk-ve szünk.
A  böjt  ke vés bé  ka ló ria szám lá lás,

mint in kább ben ső fi gye lem és fe gye -
lem. A böj ti idő szak fo ko zott egész-ség -
re tö rek vés, az egész ség alap ja pe dig a
lel ki egész ség. Akik szá má ra a nagy -
böj töt az „an ti csok iz mus” je len ti, azok
ezt nyil ván for dít va gon dol ják…
Ter mé sze te sen  a  tes ti  böj tö lés

rend kí vül hasz nos tud len ni, és so -
kak nak ter mé keny nek bi zo nyul más
sí kon is, de egy kö zép-eu ró pai hab -
zsol háp szá má ra ta lán nem az egész-
ség kul csa. 
A böjt el ső sor ban szel lem ma gunk

gya ra pí tá sá val és lel ki táp lá lé kok be -
spáj zo lá sá val kell, hogy együtt jár jon.
Fo gyasszunk hát bát ran, és vár juk a
Vő le gényt öröm mel! 
Egész sé günk re! Bő sé ges böj töt!

g – ka nyi ka –

Böjtibőségbensőszobánkban Sza bad az út a biz nisz egy há zak nak?
b Az Al kot mány bí ró ság (AB) feb ru ár 26-án meg sem mi sí tet te az egy -

há zi tör vény több ren del ke zé sét, köz tük azo kat, ame lyek az egy há -
zak par la ment ál ta li el is me ré sé nek el já rá sá ra vo nat koz nak. Így meg -
nyílt az út azon szer ve ze tek előtt, me lyek egy ház ként mil li ós össze -
ge ket vet tek el a ma gyar adó fi ze tők től. Az AB a ho rog ke reszt és a
vö rös csil lag vi se lé sé vel kap cso la tos ál lás fog la lás után újabb vi tat -
ha tó dön tést ho zott.

A tes tü let al kot má nyos kö ve tel mény ként ál la pí tot ta meg, hogy az ál lam nak
a val lá si cso por tok ön ál ló mű kö dé sét le he tő vé te vő sa já tos egy há zi jog ál lás
meg szer zé sét a val lás sza bad ság hoz va ló jog hoz iga zo dó, tár gyi la gos és éssze -
rű fel té te lek alap ján, tisz tes sé ges el já rás ban, jog or vos la ti le he tő ség mel lett
kell biz to sí ta nia. Az AB sze rint nem al kot má nyos el vá rás, hogy min den egy -
ház azo nos jo go sult sá gok kal ren del kez zen, min den egy ház zal ugyan olyan
mér ték ben mű köd jön együtt az ál lam. A val lás sza bad ság hoz va ló jog gal össze -
füg gő  gya kor la ti  kü lönb sé gek  al kot má nyos  ha tá rok  kö zött  ma rad nak
mind ad dig, amíg nem diszk ri mi na tív jo gi sza bá lyo zás ból ered nek, il let ve amíg
nem diszk ri mi na tív gya kor lat ered mé nyei.

ti zen hét kö zös ség nyúj tott be pa naszt
Az AB-hoz a tör vény mi att al kot mány jo gi pa naszt nyúj tott be ti zen hét olyan
val lá si kö zös ség, amely ko ráb ban egy ház ként mű kö dött, de a tör vény alap -
ján el ve szí tet te az egy há zi jog ál lást; Sza bó Má té, az alap ve tő jo gok biz to sa
pe dig utó la gos nor ma kont rollt kért a tes tü let től. A ha tá ro za tot ti zen há rom
al kot mány bí ró ír ta alá, kö zü lük öten – Bal sai Ist ván, Die nes-Oehm Egon,
Len ko vics Bar na bás, Sza lay Pé ter és Szí vós Má ria– kü lön vé le ményt fo gal -
maz tak meg. A sza va zás ban már nem vett részt Bi ha ri Mi hály, aki be töl -
töt te het ve ne dik élet évét, és ez zel meg szűnt al kot mány bí rói meg bí za tá sa.
A he lyé re feb ru ár 25-ei ha tállyal meg vá lasz tott Sa la mon Lász ló sem sza va -
zott, mi vel nem vett részt a dön tés-elő ké szí té si fo lya mat ban.

akár ki lét re hoz ha tott egy há zat
Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök 2012 ta va szán egy in ter jú ban hang -
sú lyoz ta: sze rin te szük ség volt új egy ház ügyi tör vény re, mert az a li be rá -
lis fel fo gás, amely nek alap ján a ko ráb bi ak ban na gyon könnyen le he tett egy -
há zat ala pí ta ni, sok ano má li át idé zett elő. A püs pök egy má sik al ka lom mal
azt hang sú lyoz ta, hogy a hely zet tisz tá zá sá ra az egy há zi in téz mény rend -
szer sta bil fenn tar tá sa mel lett azért is volt szük ség, hogy ne le hes sen egy
egy ház ne vé vel vissza él ni.
A 2011-ben el fo ga dott tör vény sze rint az egye sü le tek egy ház zá nyil vá ní -

tá sá nak fel té te lei kö zött az sze re pel, hogy alap cél ként val lá si te vé keny sé get
vé gez ze nek, ta ní tá suk lé nye gét tar tal ma zó hit val lá suk és rí tu suk le gyen, te -
vé keny sé gük ne le gyen el len té tes az alap tör vénnyel, ne üt köz zön jog sza bály -
ba, il let ve ne sért se az egész ség hez va ló jo got és az em be ri mél tó sá got, va -
la mint hogy mű kö dé se so rán ne ve tőd jön fel nem zet biz ton sá gi koc ká zat az
egye sü let tel szem ben. To váb bi fel té tel, hogy a szer ve zet leg alább száz éve
mű köd jön nem zet kö zi szin ten vagy leg alább húsz éve szer ve zett for má ban,
egye sü let ként Ma gyar or szá gon.
Az el is mert egy há zak kö rét a par la ment 2012. feb ru ár 27-én bő ví tet te: a

de cem be ri ti zen négy után újabb ti zen nyolc val lá si kö zös ség nek sza vaz tak
meg egy há zi jog ál lást a kép vi se lők. Ak kor a Ház dön tött hat van hat val lá si
kö zös ség ké rel mé nek el uta sí tá sá ról is, így azok már ci us 1-jé vel el ve szí tet -
ték egy há zi stá tu su kat, és egye sü let ként mű köd het nek, ha ezt ké rel mez ték.

mil li ó kat sze rez tek az adó fi ze tők től
Az el is mert egy há zak kö ré ből olyan szer ve ze tek ma rad tak ki, mint a Fény
Lo vag ja i nak és Test vé ri sé gé nek Egy há za. A  szer ve zet  egy  a  tech ni kai
szám mal ren del ke ző száz nyolc van öt ma gyar or szá gi egy ház kö zül, ame lyek -
nek az adó fi ze tők a sze mé lyi jö ve de lem adó juk egy szá za lé kát ajánl hat ták
fel – ír ta ko ráb ban a Ma gyar Hír lap.A fény lo vag jai a 2008. esz ten dő után
e for rás ból 1,603 mil lió fo rin tot kap tak. Hoz zá juk ha son ló ala ku lat az Akia
Egy ház,mely fő fel ada tá nak „a föld la kók rend ben tar tá sát és boly gónk egész -
sé ge seb bé té te lét” vall ja. Cél ja a hí ve i nek szá mí tá sa sze rint 2003. feb ru ár
23-án el kez dő dött „Új Kor ki kény sze rí tet te fel ada tok el lá tá sa”, élén a ve zér -
ma gos áll. A Tisz ta Lel kű Em be rek Egy há za ala pí tói azon ban „a Szent Szel -
lem mel be tel ve és az Ő su gal la tá ra úgy ha tá roz tak, el sőd le ges fel ada tuk az
kell le gyen, hogy em ber tár sa i kat a hit út já ra ve zes sék”. 
A Me ta fi zi kai Ha gyo mány Cent ru mané ven be jegy zett egy ház – a hon -

lap ján fel lel he tő anya gok alap ján – mind a ke resz tény sé get, mind a mo dern
tu do má nyos sá got olyan fe kély nek tart ja, amely el len sé ge a „faj nak” és „az
ősi tu dás nak egy aránt”. 
Bi zo nyos fe le ke ze tek a nem zet biz ton sá gi hi va tal év köny ve i ben is sze re -

pel tek az el múlt évek ben, mi köz ben – ahogy fel jebb is ol vas ha tó – a tör vény
fel té te lül szab ja, hogy az adott egye sü let tel kap cso lat ban ne ve tőd jön fel nem -
zet biz ton sá gi koc ká zat.
Is mert: Ja ku bi nyi Ró bert, a mil li ár dos adó csa lás sal és csem pé szet tel meg -

vá dolt Egy má sért Egy-Má sért Ala pít vány lét re ho zó ja is gon dol ko dott egy -
ház ala pí tá son a bank vá sár lás és a po li ti kai sze rep vál la lás mel lett.

sza bad a ho rog ke reszt és a vö rös csil lag ma gyar or szá gon
Az Al kot mány bí ró ság egy hét tel ko ráb ban sem tét len ke dett: feb ru ár 19-én
áp ri lis 30-ai ha tállyal meg sem mi sí tet te az ön kény ural mi – nem ze ti szo ci a -
lis ta és kom mu nis ta dik ta tú rák kal kap cso la tos – jel ké pek hasz ná la tát til tó
bün te tő tör vény köny vi pa rag ra fust. Az AB ha tá ro za tá val el tért sa ját 2000-
ben meg ho zott ha tá ro za tá tól, amely ben még al kot má nyos nak ta lál ta a pa -
rag ra fust. Ro gán An tal sze rint az al kot mány bí ró sá gi dön tés jog gal sér ti a ma -
gyar or szá gi zsi dó kö zös sé ge ket és a kom mu niz mus min den élő ál do za tát
vagy csa lád tag ja i kat. Mint fo gal ma zott: sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár hat.
Ugyan is azt je len ti, hogy má jus 1-jé től sza ba don le het mász kál ni az ut cán
ho rog ke reszt tel, vö rös csil lag gal vagy SS-jel vénnyel.

d For rás: MTI/MNO

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let gyü -
le ke ze te i ben feb ru ár 24-én, va sár nap em lé kez tek meg
a ke rü let új ra ala ku lá sát ered mé nye ző zsi na ti dön tés év -
for du ló já ról.
Veszp rém ben a va sár na pi is ten tisz te le ten Sze me rei Já -

nos püs pök hir det te Is ten igé jét. A li tur gi át Isó Zol tán és
Isó Do rottya he lyi lel ké szek vé gez ték. „Jé zus sze re te té -
be ka pasz kod hat az egy ház né pe – fo gal ma zott Sze me -
rei Já nos a ká na á ni asszony tör té ne te (Mt 15,21–28) alap -
ján tar tott pré di ká ci ó já ban. – Ez a múlt ta pasz ta la ta, és
egy ben a jö vő re mény sé ge is.” 
A zá ró imád sá got Mé szá ros Ta más ke rü le ti fel ügye lő

mond ta el, há lát ad va töb bek kö zött egy ko ri előd je, dr.
Welt ler Já nos szol gá la tá ért.

g Adámi Mária felvétele

ke rü let-év for du ló

A 2012. szep tem ber utol só he té ben
meg ren de zett or szá gos kam pány -
hét, az ál lam pol gá ri rész vé tel he te
ke re té ben zaj lott, kö zös ség fej lesz -
tő  mű he lyek  ál tal  nyol ca dik  éve
szer ve zett fel mé rés ered mé nyei azt
mu tat ják, hogy 2011-hez ké pest a
non pro fit szer ve ze tek irán ti bi za lom
leg na gyobb mér ték ben a fi a ta lok nál
(19–25 éve sek) és az 55 év fe let ti kor -
osz tály nál ja vult.
A köz bi za lom szem pont já ból a

kö zép me zőny ben he lyez ked nek el
– az elő ző évek hez ha son ló ered -
ménnyel – az egy há zak és az igaz -
ság szol gál ta tás,  mi köz ben  kis sé
vissza esett  az  ön kor mány za tok
irán ti bi za lom.
A szú ró pró ba sze rű en – te hát szo -

cio ló gi ai szem pont ból nem rep re -
zen ta tív min tán – vég zett kér dő íves
fel mé rés alap ján a se reg haj tók kö zött
sze re pel nek a po li ti ku sok, akik „még
a több éve tar tó mély pon tot is alul -
múl ták”, ugyan is to vább rom lott az
Or szág gyű lés be és a po li ti ku sok ba
ve tett bi za lom ér té ke.
A köz bi zal mat érin tő kér dé sek re

– mennyi re bí zik az adott szer ve ze -

tek ben – öt fé le vá laszt le he tett ad -
ni:  na gyon;  elég gé;  nem  na gyon;
egy ál ta lán nem; nem tu dok vá la szol -
ni. A je len tés ki tért ar ra is, hogy a ci -
vil szer ve ze tek és az egy há zak ese -
té ben igen ma gas a bi zony ta la nok
ará nya, utób bi ak nál egy aránt ma gas
a „na gyon bí zik” és az „egy ál ta lán
nem bí zik” vá la szok szá ma is.
A tár sa da lom je len tős ré sze szá -

má ra még min dig nem vált is mert -
té, a min den na pi élet szer ves ré szé -
vé a ci vil szer ve ze tek mű kö dé se és
az ezek ben va ló ál lam pol gá ri ak ti -
vi tás – jegy zi meg a je len tés.
A  nyolc  osz tály nál  ala cso nyabb

vég zett sé gű ek bi zal ma a leg ma ga sabb
mind egyik ka te gó ri á ban, kü lö nö sen
a rend őr ség és az  egy há zak ese té ben.
Er re ma gya rá zat le het, hogy a nyolc
osz tály nál  ala cso nyabb  vég zett sé -
gű ek fő leg az idő sek kö zül ke rül nek
ki, kö zöt tük pe dig több a val lá sos, il -
let ve ők „ta lán ha gyo má nyo san job -
ban bíz nak a rend őr ség ben is, hi szen
több em lé kük le het a szo ci a liz mus
na gyobb köz biz ton sá gá ról”.
Ar ra a kér dés re, hogy „Mit gon -

dol, tud va la mi lyen be fo lyás sal len -

ni a la kó he lyét érin tő dön té sek re?”,
az elő ző év hez ké pest emel ke dett a
po zi tív vá la szok ará nya, az az a he -
lyi cse lek vés esé lyét jobb nak íté lik a
vá lasz adók, mint 2011-ben. (Eb ben
a ka te gó ri á ban is öt fé le fe le le tet ad -
hat tak a meg kér de zet tek: ha tá ro zot -
tan;  va la mennyi re;  nem  na gyon;
egy ál ta lán nem; nem tu dom.)
El ső sor ban a fi a tal fel nőt tek és a

kö zép kor osz tály bi za ko dó eb ben a
kér dés ben, il let ve az 55 év fö löt ti ek
íté lik meg a leg in kább ne ga tí van en -
nek az esé lyét. Az is ko lai vég zett sé -
get te kint ve leg in kább a dip lo má sok
tart ják  le het sé ges nek,  hogy  be fo -
lyás sal le het nek a he lyi dön té sek re.
A je len tés meg ál la pí tot ta, hogy

he lyi  szin ten  to vább ra  is  az  ön -
kor mány za tok tá jé koz ta tó csa tor ná -
it hasz nál ják a leg töb ben, „kü lö nö -
sen igaz ez a kö zép ko rú és az idő -
sebb la kos ság kö ré ben”. A la kó he lyi
ügye ket érin tő dön té sek be fo lyá so -
lá sát il le tő en leg job ban az in ter ne -
tes pe tí ci ó kat alá írók ará nya nőtt,
ezt kö ve ti az ak ci ók ra fel hí vó cik kek
és vi de ók meg osz tá sa.

d For rás: MTI

köz bi za lom-fel mé rés: 
az egy há zak ban vagy na gyon bíz nak, vagy na gyon nem
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Már ci us 4–11. kö zött ha zánk is mét be -
kap cso ló dik a ProCh rist evan gé li zá ci -
ó ba,  me lyet  ez út tal  Stutt gart ból,  a
Por sche Aréná ból köz ve tí te nek. 
A  ProCh rist  az  evan gé li zá ci ó nak

egy kü lö nös és mo dern for má ja, amely
a leg kor sze rűbb tech ni ka fel hasz ná lá -
sá val  jut tat ja  el  a  Jé zus  Krisz tus ról
szó ló öröm üze ne tet Eu ró pa szá mos or -
szá gá ba. Élő mű hol das köz ve tí tés se -
gít sé gé vel több száz gyü le ke zet kap cso -
lód hat be a köz pon ti ren dez vény nyolc
al ka lom ból ál ló prog ram já ba. 
A kü lön le ges is ten tisz te le tek mag -

ját Ul rich Par zanyhit éb resz tő ige hir -
de té se al kot ja, az egyes té mák ban va -
ló el mé lyü lést pe dig a pro fi szín ját szás
és pan to mim, a kü lön bö ző ha gyo má -
nyos ze nei mű fa jok, va la mint a gos pel
és a di cső í tő éne kek is elő se gí tik.
A ProCh rist mű hol das evan gé li zá -

ció ma gyar or szá gi hely szí ne i nek tel -
jes lis tá ja a www.proch rist.hu ol da lon
ol vas ha tó.

 e 2013. március 3. Evangélikus Életkrónika

Böjt harmadik vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Lk 11,14–28; Ef 5,1–9. Textus: 1Móz 4,1–13. Énekek: 188/370., 416.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv., szuplikáció) Ferenczi Ágnes; du. 6. (szuplikáció) Ferenczi Ágnes;
Fé bé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.)
Szto ja no vics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics
And rás; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; du.
6. (koncert); Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.  10.  (úrv.)  Solymár  Péter  Tamás;
Káposztásmegyer, Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Soly már Pé ter Tamás; Deák tér,
V., Deák tér 4. de. 9.  (úrv.,  családi) Smidéliusz Gábor; de.  11.  (úrv.,  kantátazenés
istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. (úrv., Megálló nevű ifjúsági is ten tisz te let) Kendeh
K. Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű áhí tat, úrv.) Scott
Ryll; de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Jó zsef vá ros, VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bol ba Márta;
Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., családi) Ko czor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.,
szuplikáció) Farkas Ervin; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv., szup li ká ció)
Kárnyáczki Eszter, liturgia: Gáncs Tamás; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Blázy Ár pád; de.
fél 11. (úrv., szuplikáció) Kárnyáczki Eszter, liturgia: Gáncs Tamás; du. 6. (ves pe ra) dr.
Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Bu da gyön gye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv., szuplikáció) Ferenczi Ágnes; Bu da hegy vi dék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; negyed 12. Keczkó Szilvia; An gyal föld, XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv., szuplikáció) Farkas Ervin; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (szup li ká ció) Farkas
Er vin; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rá kos pa lo ta, XV.,
Ju hos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv., szuplikáció) Juhász Dénes; Rá kos szent mi -
hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cin ko ta, XVI.,
Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. (úrv.) Vető Ist ván; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Sze ker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rá kos csa -
ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.
de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr.
Korányi András; Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.
8. (úrv.) dr. Korányi And rás; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Éva;
XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
(úrv.) Győri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás;
Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr.
Lack ner né Puskás Sára.
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Összeállította: Balla Mária

h I r d e t é S

Ba rá ta im ha lá la min dig nagy pró bá -
ja volt éle tem nek. Ho gyan élek hi á -
nyuk kal? Így vol tam Bi bó La jos sal,
Ga lya si Mik lós sal, Pi linsz ky Já nos sal,
Vas Ist ván nal, a ná lam fi a ta labb
Ke mencz ky Ju dit tal is… 

A ti tá ni köl tő, Ady ki je len té se min -
dig za vart: „Én a Ha lál ro ko na va -
gyok…” Job ban tet szett Ta kács Já nos
vi szo nya a Nagy Is me ret len hez. Ma -
ga tar tá sa, hogy nem vett tu do mást a
ha lál ról, tet te a dol gát, te rem tett,
mint ha örök ké él ne. 

Mo so lyog va gon do lok ré gi ta lál ko -
zá sok ra: a ta va szi kert ben dol go zik
szal ma ka lap ban; bi cik li vel su han a
Pál ffy ut cán; szí vünk fa lá ra ír ja hús -
vét föl tá ma dás üze ne tét; kis evan gé -
li kus temp lom, te le tisz ta ar cú öre gek -
kel. Mint ha teg nap lett vol na, hogy
me gyünk utá na, ő pe dig örök if jan,
biz tat va te rel ben nün ket leg elöl – het -
ven évi hű sé ges szol gá lat után ad ta át
a Már ton ut cai szó szé ket.

Mi min den volt Ta kács Já nos év -

szá za dá ban! Föld ré sze ket láng ba bo -
rí tó há bo rúk, for ra dal mak, vö rös
ter ror, bé kés ta nyák szét ve ré se (Vá sár -
hely kör nyé kén több ezer ta nyáé),
csa lá di tra gé di ák, zsar nok idők meg -
aláz ta tá sai…

Nem ré gen ün ne -
pel tük szá za dik szü -
le tés nap ját. Nem -
csak lel kész tár sak
kö szön töt ték, a vá -
sár he lyi gyü le ke zet,
de az egész vá ros
be szélt ró la. Sze re -
tet tel és tisz te let tel,
hi szen min den ki is -
mer te. És nem volt
em ber, ki nek ne
adott vol na egy jó
szót út ra va ló ul. Sze -
líd, fá radt mo soly

volt az ar cán. Sze re te té vel min den -
kit le fegy ver zett.

Nem vé let len, hogy együtt ta nít ha -
tott – né met nyel vet – Sza bó Mag dá -
val és Né meth Lász ló val. Sze ret ték és
be csül ték. Hit val lá sa bi zo nyá ra őket

is el gon dol kod tat ta:
aho vá Is ten ál lít
ben nün ket, ott kell
helyt áll ni tisz tes ség -
gel. Akit Is ten véd,
azt nem ér he ti baj,
aki nek temp lo mot
kell vi gyáz nia, an -
nak nem sza bad fél -
nie. És éle tét, fo gyat -
ko zó ere jét má sok ra
kell pa za rol nia. 

Ha va la kit bán -
tás ért, hoz zá ko po -
gott be. Ha va la ki -

nek gyá szol nia kel lett, meg vi gasz -
tal ta. Ő tár sát vesz tet te el fi a ta lon, de
sa ját fáj dal mát vi gasz nak mu tat ta
föl, hogy a re mény te len ség ben is ott
buj kál a szü le tő re mény.

De rűs, ko moly és su gár zó. Va la -
hogy nem tu dom le ír ni ró la, hogy volt.
Itt van ma is. Ami vel még ki kell egé -
szí te nem: em ber. Min den idő ben. 

Hó sza ka dás, ha vas eső, éj sza kai
fagy volt egész hé ten Hód me ző vá sár -
he lyen. A te me té sen meg eny hült, tisz -
ta volt az ég. Kós Ká roly – aki épí té -
sze, író ja, le ki is me re te volt az er dé lyi
ma gya rok nak – ju tott eszem be a ko -
ra dél után ban. 

Ta kács Já nos re mé nye erőt adó üze -
net volt min dig. Feb ru á ri te me té se is.
Utol só út já ra nem csak lel kész tár sak,
ba rá tok, ta ná rok, mű vé szek kí sér ték el,
ha nem a vá ros né pe is. Evan gé li ku sok,
re for má tu sok, ka to li ku sok, uni tá ri u sok.
Ha múlt lett is a száz két esz ten dő, ak -
kor is pél dát és táv la tot kí nál.

g Feny ve si Fé lix La jos

AkitazIstenszeretett

Ta kács Já nos 1911.  ok tó ber  3-án
Bony há don szü le tett is ten fé lő, élő hi -
tű  csa lád  ne gye dik  gyer me ke ként.
Érett sé gi után Sop ron ban, az evan -
gé li kus hit tu do má nyi ka ron kezd te
meg ta nul má nya it. Na gyon ko rán fel -
fe dez te Lu ther Már ton köny ve it, kö -
zöt tük is meg ra gad ta A jó cse le ke de -
tek ről cí mű mű ve. Azért volt rá nagy
ha tás sal, mert a könyv meg ér te ti ve -
lünk a hit és a hit ben va ló élet össz -
hang ját, tit kát (Mt 5,16; 2Tim 3,17). 
Fel szen te lé se  után  Ta kács  Já nos

kör men di  se géd lel kész ként  kü lön
meg bí zást ka pott, hogy nép sze rű sít -
se az egy há zi saj tót. Ezt nagy szor ga -
lom mal tet te. Lel ké szi szol gá la tá nak az
Is ten  irán ti  en ge del mes ség  mel lett
fon tos jel sza va volt: „So ha nem mond -
tam, hogy nem!” – val lot ta más fél év -
vel ez előtt, ami kor szá za dik szü le tés -
nap ja al kal má ból kö szön töt tük. 
Ke len föl dön,  má so dik  szol gá la ti

he lyén még ar ra is ju tott ide je, hogy
két  sze mesz te ren  át  egye te mi  ta -
nul má nyo kat  foly tas son.  Tör té ne -

lem- és föld rajz stú di u mo kat vett fel,
egy sze rű en a tu dás ked vé ért. 
1938-tól  kö vet ke zett  Tót kom lós.

Ál la mi hit ok ta tó ként ke rült a te le pü -
lés re, és min den sza bad ide jét az if -
jú ság gal va ló fog lal ko zás nak szen tel -
te. Ké sőbb szí ve sen em lé ke zett vissza
a pol gá ri és az ipa ri is ko la di ák ja i ra,
hogy azok mennyi re nyi tot tak és ér -
dek lő dők vol tak  Is ten dol gai  iránt.
Tót kom lós kü lön le ges szent ho za dé -
ka volt Ta kács Já nos szá má ra az el -
ső há zas sá ga. 
Tót kom lós ról 1941-ben a hód me -

ző vá sár he lyi  evan gé li kus  gyü le ke -
zet be ke rült lel ké szi szol gá lat ra. Is -
ten itt há rom gyer mek kel aján dé koz -
ta meg őt és fe le sé gét. De sze re tett fe -
le sé ge  (1956  au gusz tu sá ban)  har -
minc ki lenc éve sen el hunyt. 
Rit ka ság szám ba me nő adat: Ta kács

Já nos lel kész össze sen het ven esz ten -
dőn át vég zett lel ké szi szol gá la tot, és
eb ből hat van két esz ten de ig Hód me -
ző vá sár he lyen volt hű sé ges lel ki pász -
tor. Ki lenc ven két éves ko rá ban ment

nyug díj ba, 2003. ok tó ber 5-én kö szönt
el hí ve i től. 
A gyü le ke zet na gyon ki csiny volt, a

vá ros hét száz hat van négy zet ki lo mé -
te rén mint egy nyolc száz evan gé li kus
lé lek élt. Ta kács Já nos na gyon so kat ke -
rék pá ro zott,  hogy  a  gyü le ke ze tet
össze tart sa,  kül de té sé nek  ele get  te -
gyen. Száz éve sen így em lé ke zett: „A
ke rék pár ról csak ak kor száll tam le, ha
oly kor be teg ágy ba kel lett fe küd nöm.”
S hoz zá tet te: „De ész re sem vet tem az
évek fu tá sát.” Még ak tív lel kész ként, de
már idős ko rá ban volt rák mű té te is, de
a be teg ség – cso da ként – el múlt, és Já -
nos bá csi to vább szol gál ha tott.
Ami kép pen a lel kész hű sé ges volt a

vá sár he lyi gyü le ke zet hez, a gyü le ke zet
sok tag ja is sze re te té vel vet te kö rül  az
idős lel készt. Fi zi kai ere je las san el fo -
gyott, de szel le mi és lel ki ere jét na gyon
so ká ig meg őriz te. Szá mos teo ló gi ai, hit -
épí tő könyv for dí tó ja volt, eze ket sa ját
ma ga ad ta ki, és aján dék ként ter jesz -
tet te. Kö zel húsz ilyen ki ad vá nya volt. 
Ta kács Já nos lel készt na gyon so -

kan sze ret ték, be csül ték, tisz tel ték.
Hód me ző vá sár hely vá ro sa Pro Ur be
díj jal  tün tet te  ki,  a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház pe dig 2010-ben
Or dass La joss-em lék pla ket tel is mer -
te el mun ká ját. 
Száz éves ko rá ban így val lott éle te

tit ká ról:  „Csak  Is ten ke gyel me  tart
meg. So ha nem unat ko zom, és min -
dig há lás va gyok Is ten nek min de nért,
en nek kö szön he tem, hogy min de nütt
fel fe de zem az örö met.” 
Ta kács  Já nos  evan gé li kus  lel kész

feb ru ár 17-én, böjt el ső va sár nap já nak
haj na lán, föl di éle té nek 102. esz ten de -
jé ben ha za tért mennyei Aty já hoz. A
gyász je len tés igé je Mt 25,21 volt: „Jól
va gyon, jó és hű szol gám, ke ve sen vol -
tál hű, sok ra bíz lak ez után; menj be a
te urad nak örö mé be.” (Ká ro li-for dí tás)
Te me té se  feb ru ár  21-én  volt  a

hód me ző vá sár he lyi evan gé li kus te -
me tő ben, a te me tés szol gá la tát Nagy
Er vin lel kész, az utód vé gez te. 

g Ri bár Já nos 
nyu gal ma zott es pe res

In me mo riam Ta kács Já nos

köt-össze jö ve tel
A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti
Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze -
jö ve te le már ci us 4-én, hét főn 18
óra kor lesz a Bu dai Re for má tus
Egy ház köz ség  gyü le ke ze ti  ter -
mé ben (I. ker., Szi lá gyi De zső tér
3.).  Elő adást  tart  Fa lus And rás
aka dé mi kus Eduv ital, a tes ti és lel -
ki egész ség ta ní tá sa és meg őr zé se,
va la mint Szé kely And rás A Hun -
ga ros tudy és ta nul sá gai, Kopp
Má ria ha gya té ka cím mel. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak.
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Tő lünk nem messze, a test vé ri Len -
gyel or szág ban a feb ru ár 21-én tar tott
nem zet kö zi anya nyel vi na pon ér de kes
ese mény tör tént, amely nek min ket is
érin tő in for ma ti kai vo nat ko zá sa van.
E  je les nap  a  ke vés bé  köz is mert

em lék na pok kö zé tar to zik, no ha az
UNES CO hív ta élet re, mert a nyel -
vek kö zött – ha son ló an a rit ka ál la -
tok hoz – szin tén van nak „ve szé lyez -
te tett fa jok”. Nyil ván tar tá suk sze rint
je len leg mint egy hat-hét ezer kü lön -
fé le nyel vet be szél az em be ri ség, és
ezek több mint egy har ma da ve szé -
lyez te tett nek te kint he tő. 
A ve szé lyez tetett ség nek több kri -

té ri u ma van; az egyik a nyel vek be -
szé lő i nek a szá ma – van egy kü szöb -
ér ték (ez nyel ven ként más és más le -
het),  amely  alatt  a  be szé lők
kény te le nek egy má sik nyel vet
el sa já tí ta ni –, il let ve az, hogy
az  adott  or szág ban  mi lyen
arány ban van nak je len a kér -
dé ses nyelv be szé lői. A ve szé -
lyez te tett nyel vek vég leg ki is
hal hat nak.
A  nem zet kö zi  anya nyel vi

nap  idő pont ja  iga zán  hő si es
ese mé nyek nek  ál lít  em lé ket.
Tör tént,  hogy  1952-ben  Pa -
kisz tán ban  az  ur du  nyel vet
nyil vá ní tot ták az egyet len hi -
va ta los nyelv vé, ez pe dig az ak -
kor még az or szág hoz tar to zó,
ben gá li nyel vet be szé lő Bang la dest
ar cul csa pás ként ér te. A dön tés nyo -
mán ki bon ta ko zó nyel vi moz ga lom
feb ru ár 21-én Dak ká ban nagy tün te -
tést szer ve zett, ame lyet a rend őr ség
erő szak kal osz la tott fel. Az öt ha lá -
los ál do zat tal já ró meg moz du lás em -
lé ké re  dön tött  úgy  az  UNES CO,
hogy  a  „ben gá li  nyelv  moz ga lom”
nap ja le gyen az anya nyel vek nem zet -
kö zi nap ja is.
De  vissza tér ve  az  idei  ese mé -

nyek re és a len gyel vo nat ko zás ra: tel -
jes  be tű kész le tük  és  írás mód juk
meg őr zé sét cél zó kam pányt in dí tot -
tak len gyel nyelv szak ér tők ar ra hi -
vat koz va, hogy a len gyel ábé cé egyes
ka rak te re in  ta lál ha tó éke ze te ket –
szak szó val  di akri ti kus je le ket –  is

egy re in kább a „ki ha lás” ve szé lye fe -
nye ge ti. A szá mí tó gép- és te le fon bil -
len tyű ze te ken ugyan is a fel hasz ná -
lók csak több lé pés sel tud ják be gé -
pel ni a len gyel nyelv ben hasz ná la tos
összes ka rak tert, ezért gyak ran el -
hagy ják a mel lék je le ket, hogy ez zel
időt – meg fá rad sá got – spó rol ja nak.
A  cím zet tek nek  emi att  azon ban
sok szor  ta lál gat ni uk  kell  a  ka pott
üze ne tek je len té sét.

Jerzy Bral czyk nyel vész sze rint a di -
akri ti kus  je lek nek  fon tos  sze re pük
van. Mint el mond ta, a len gyel nyelv -
re ma már ko moly fe nye ge tést je lent
a be tű kész le té ben lé vő spe ci á lis ka -
rak te rek gya ko ri el ha gyá sa. „Az a és
e be tű mel let ti jobb fa rok (ogon ek)
na zá lis sá, az s, c és n fe let ti éles éke -

zet lá gyab bá te szi a hang zást; a fer -
dén át hú zott l be tű ki ej té se az an gol
w-jé hez ha son lít, míg a z fö lé he lye -
zett pont a fém fú ró zú gá sá hoz ha son -
ló  hang zást  kí ván.  A  los len gye lül
annyit tesz, »vég zet«, ám ha fer dén
át húz zuk az l be tűt, és éles éke ze tet
te szünk  az  s fö lé,  ak kor  a  je len tés
»rén szar vas«-ra vál to zik.”
A be tűk éke zet vesz té se az orosz és

a ro mán nyelv ben is meg fi gyel he tő, és
a ma gyar ban sem is me ret len: va ló -
szí nű leg so kan em lé kez nek a – most
már tör té nel mi nek mond ha tó – kál -
vá ri á  ra az ő és ű be tű vel. Ar ra tud -
ni il lik, hogy sok szor a ma gyar nyel -
vű szö ve ge ket is nyu gat-eu ró pai ka -
rak ter kész let tel je le ní tet ték meg, ily
mó don ka la pos, il let ve hul lám vo na -

las ka rak te rek sze re pel tek a ki zá ró -
lag a ma gyar nyelv re jel lem ző ka rak -
te rek he lyén. 
A je len írás cí me ként sze rep lő, ár -

víz tű rő tü kör fú ró gép ne vű fan tá zia -
tárgy meg szü le té se is ez zel függ össze:
e  szó kap cso lat ban  ugyan is min den
ma gyar éke ze tes ma gán hang zó sze re -
pel egy szer, így ki vá ló an al kal mas ar -
ra, hogy el len őriz zük, a be tű kész let -
ben min den, a sze dés hez szük sé ges

ka rak ter meg van-e.
Az ő és ű be tű spe ci á lis

éke ze te it  hun gar um la ut -
nak, az az „ma gyar éke zet -
nek”  hív ják.  Min den  bi -
zonnyal egy ma te ma ti kus -
nak  is  fon tos  sze re pe  van
ab ban,  hogy  az  éke ze tek
nél kül élő an gol szász vi lág
ezt ko mo lyan vet te. Er dős
Pál ugyan is az Egye sült Ál -
la mok ban, Ang li á ban és az
an gol  nyel vű  In di á ban  is
ok ta tott,  mi u tán  szá mos
pub li ká ci ó ban tett ta nú bi -
zony sá got ma te ma ti kai zse -

ni a li tá sá ról. Így az tán ami kor Do nald
Knuth – egy má sik hí res ma te ma ti -
kus – meg al kot ta ki fe je zet ten tu do -
má nyos cé lú szö veg szer kesz tő rend -
sze rét, gon dos ko dott ar ról, hogy Er -
dős ne ve hi bát la nul és hi ány ta la nul
le gyen le ír ha tó ve le. Még ha olyan ka -
ci fán tos  kó dot  kel lett  is  meg ad ni
hoz zá, mint az Erd\H{o}s.
Még em lé kez he tünk Má rai Sán -

dor pa na szá ra – „Az ohi oi bá nyá ban
meg bi csak lik  ke zed,  /  A  csá kány
kop pan és le hull ne ved ről az éke zet”
–, de úgy tű nik, az in for ma ti kai le he -
tő sé gek meg van nak – pél dá ul – a be -
tű kész le tek ben  mu tat ko zó  sok szí -
nű ség meg őr zé sé re is. Csak raj tunk
áll, hogy élünk-e ve lük.

g N. B.

ár víz tű rő tü kör fú ró gép
e g yh áz é s vil ág h áló

Rovatgazda: Nagy Bence

Megrendelőlap

Ezen nel meg ren de lem az EvangélikusÉletet

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)

A fenti előfizetési díjak belföldre (illetve Románia és Szlovákia területén) 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:
Evan gé li kus Élet szer kesz tősé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
(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.

AJÁNDÉKOZZON EVANGÉLIKUS ÉLETET!

e vé l&le vé l

tóth sán dor em lé ke ze te nagy acsá don
Cen te ná ri u mi meg em lé ke zés zaj lott múlt év de -
cem be ré ben a nagy acsá di evan gé li kus temp lom -
ban. Édes apám, a fél Du nán túl pap ja ként em -
le ge tett Tóth Sán dor (1912–2000) 1938 és 1992
kö zött  lát ta  el  Me ző lak–Bé kás,  Mi hály há za,
Nagy acsád, Dá ka, Pá pa deres ke gyü le ke ze te i nek
lel ki gon do zá sát. Pél da mu ta tó alá zat tal és sze -
re tet tel vég zett mun kás sá gá ról mél tó kép pen il -
lett meg em lé kez nünk szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló ján.
A szol gá lat el vég zé sé re az Óbu dai Evan gé li -

kus Egy ház köz ség pa ró ku sát, Bá lint né Var sá nyi
Vil mát kér tem fel. A lel kész nő, aki csa lá dunk na -
gyon kö ze li, sze re tett ba rát ja – szin te csa lád tag ja –, a mai na pig nagy tisz te -
lő je édes apám nak mint em ber nek és mint lel kész nek egy aránt. A he lyi lel kész,
Tóth Ká roly pe dig ma xi má li san se gít sé günk re volt min den ké ré sünk ben.
Mi vel  csa lá dom mal  tá vol  élek  szü lő fa lum tól,  Me ző lak tól,  így  leg na -

gyobb részt Gyen ge Ka ta lin pe da gó gus, nagy acsá di la kos szer vez te azt a meg -
em lé ke zést, amely az tán na gyon sok örö möt, fáj dal mas és szép em lé ket idé -
zett fel ben nem és csa lá dom szá mos tag já ban.
Az em lé ke zők el mond ták, ho gyan élt sze re tett és tisz telt lel ké szük, el mond -

ták, mi lyen há lá sak, ami ért sok min den re meg ta ní tot ta őket. Ta lán leg fon -
to sabb a sze re tet, amely sok fé le kép pen nyil vá nult meg éle té ben és ta ní tá sa -
i ban.Volt, aki más fe le ke zet hez tar to zó ként szólt ar ról, hogy na gyon sze ret -
te és tisz tel te „Sán dor bá csit”.
Na gyon há lás va gyok a nagy acsá di gyü le ke zet nek ál do za tos ada ko zá sá -

ért, amely nek ré vén el ké szül he tett egy édes apám ne vét meg örö kí tő em lék -
táb la – szin tén Gyen ge Ka ta lin köz re mű kö dé sé vel. Kö szö net a pol gár mes -
te ri hi va tal ve ze té sé nek is tá mo ga tá su kért!
Ter mé sze te sen nem csak a nagy acsa csá di gyü le ke zet, ha nem Me ző lak és

Pá pa evan gé li ku sai is je len vol tak, Mi hály há zá ról pe dig Mé szá ros Gé za pol -
gár mes ter és Pát kai Gyu la Sán dor re for má tus lel kész  is együtt em lé ke zett
ve lünk. (Me ző lak volt az anya gyü le ke zet, ott volt a pap lak, ott élt együtt csa -
lá dunk 1942-től 1992-ig.)
Lát va a ked ves is me rős ar co kat, akik sze re tet tel vet tek kö rül, és őr zik édes -

apám em lé két most is, meg nyu god tam: jó gon do lat volt, hogy együtt em -
lé kez zünk rá. 
Kü lön kö szö net tel, há lá val tar to zom Gyen ge Ka ta lin nak, aki időt, ener -

gi át  nem saj nál va  szer vez te meg és tet te ün ne pi vé a meg em lé ke ző al kal mat.
Tóth Sán dor em lé két to vább őr zi gyer me ke, ve je, há rom uno ká ja, négy déd -

uno ká ja, és őriz zék meg to vább ra is szí vük ben a mi ked ves tisz te len dő bá -
csin kat, sze re tett csa lád ta gun kat!
Kö szö nöm, hogy együtt em lé kez tek ve lem és csa lá dom mal.
Erős vár a mi Is te nünk!

Var ga Ti bor né szül. Tóth Már ta (Száz ha lom bat ta)

Az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la ál tal
ta valy meg hir de tett pa ró ku si al kal mas sá gi vizs -
gá lat ra öt be osz tott lel kész je lent ke zett. A szó -
be li meg hall ga tá son, feb ru ár 21-én – a tör -
vény ben  fog lal tak nak  meg fe le lő en  –
négy fős  bi zott sá gok  előtt  bi zo nyít hat -
ták al kal mas sá gu kat: a püs pök, az es pe -
res, a fel ügye le tet vég ző lel kész, il let ve a
je lölt el nök tár sa, vagy is az egy ház köz sé -
gi fel ügye lő előtt. 
Az ön ál ló lel ké szi mun ka vég zés re va -

ló al kal mas sá got vizs gá ló bi zott ság el ső -
sor ban az írás ban be nyúj tott dol go za tok -
ról be szél ge tett a fi a tal lel ké szek kel, majd
a teo ló gi ai tu dás gya kor lat ban va ló al kal -
ma zá sá val kap cso lat ban fag gat ta őket. 
A hat órás pró ba té tel ered mé nye kép -

pen dr. Fa bi ny Ta más püs pök öt pa ró -
kus lel ké szi ok le ve let ad ha tott át a je löl -
tek nek, ta nú sít ván, hogy mind annyi an si ker rel
meg áll ták a vizs gát.
Az  oklevelet  szerzett  lelkészek  (ké pün kön

bal ról jobb ra): Tö rök Anett a Pi li si Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben, Ma lik Pé ter Ká roly a Luc fal -
vai  Evan gé li kus  Egy ház köz ség ben,  Zsu gyel-

Kle no vics Ka ta lin a Nóg rá di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ben, Asz ta los Ri chárd a To kaj és Kör -
nyé ke Evan gé li kus Egy ház köz ség ben, Chi kán

Ka ta lin a Du na ke szi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben  szol gál.  Pa ró kus  lel ké szi  ok le ve lük
meg szer zé sé vel be ke rül tek a pa ró ku si jog kör -
rel fel ru ház ha tó, ön ál ló szol gá lat ra vá laszt ha -
tó lel ké szek so rá ba. 

g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

Al kal mas pa ró ku sok

hit ok ta tók figyelmébe!
Vár juk mind azok je lent ke zé sét, akik az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem nap pa li, le ve le ző vagy ki he lye zett
ta go za tán el vé gez ték a hit ta nár kép zést, hogy lét re hoz has sunk egy evan gé li kus hit ok ta tói kö zös sé get, amely ben
min den ki ér te sül het a hit tan órák kal kap cso la tos leg fris sebb tud ni va lók ról, is ko lai és gyü le ke ze ti ál lás le he tő -
sé gek ről, és meg va ló sul hat az egy más tól ta nu lás mo dell je. A je lent ke zé se ket a hit ok ta tas@lu the ran.hu e-mail
cím re kér jük.
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evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu. • EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Tördelőszerkesztő: Károly György Tamás
(evelet@kgyt.hu). Munkatárs: Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu). Rovatvezetők: dr. Ecsedi Zsuzsa – Cantate
(ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je
(antal.veg he lyi@lu the ran.hu). Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi Áron,
Kendeh K. Péter, Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; 
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, 
Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Áru sít ja a ki adó. Terjeszti a MediaLOG Zrt. Terjesztési ügyekben
reklamáció a MédiaLOG ingyenes telefonszámán: +36-80/106-000 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

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

6.30 / Duna Tv
Szentföldi szent helyek üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Jeruzsálem, Golgota
7.15 / Duna Tv
Világ – Nézet
Kereszt és toll
8.30 / Régió Rádió 1485 –
AM 1485 kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
14.15 / Duna World
Törzsasztal
Művészet, hit, tudomány világa 
18.50 / M1
A lényeg (közéleti magazin)
21.00 / Duna Tv
Szegénylegények
(magyar filmdráma, 1965)

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
19.35 / Bartók rádió
A Wiener Sängerknaben
hangversenye
Kratochwil: 
Jubilate Deo!
21.05 / Duna World
Nyár utca, nem megy tovább
(magyar tévéfilm)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
23.10 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)
00.20 / Duna Tv
Vannak vidékek
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Mohács

KEDD

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Mendelssohn: 
O, Haupt voll Blut 
und Wunden – korálkantáta
14.06 / Kossuth rádió
Arvonások
Henics Tamás 
kutatóorvos, fotográfus
16.00 / Duna Tv
Néprajzi értékeink
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Isten Báránya
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Duna World
Hazajáró
Keresztény-havas

SZERDA

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Vivaldi: 
Laudate pueri – 112. zsoltár
10.30 / Duna Tv
Építészet XXI.
(építészeti magazin)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
19.35 / Bartók rádió
A Purcell kórus 
és az Orfeo kamarazenekar
hangversenye
Pergolesi: Stabat Mater;
Haydn: Stabat Mater
22.30 / M2
Októberi égbolt
(amerikai film, 1999)
22.45 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje

CSÜTÖRTÖK

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Schubert: Mirjam diadaléneke
9.35 / Duna Tv
Krisztus vándorai
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
11.30 / Mezzo Tv
Bruckner: Te Deum
20.25 / Duna World
Száműzött magyar irodalom
Reményik Sándor
22.55 / M1
Nemzeti Nagyvizit
Vajktól Istvánig – 
keresztény állam alapítása
23.15 / Duna Tv
MüpArt classic
Bogányi Gergely zongorázik
0.55 / Duna Tv
Vannak vidékek
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Dunakanyar

PÉNTEK

10.00 / Duna Tv
Balatoni utazás
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A munkásosztály pihenője
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a kiskőrösi
evangélikus templomból
12.05 / Bartók rádió
Hangverseny délidőben
Beethoven: Missa solemnis
15.25 / Duna World
A Biblia a magyar
költészetben
18.00 / Bartók rádió
Arckép
Egy óra Dobozy Borbála
csembalóművésszel

SZOMBAT

8.20 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.50 / Duna Tv
Isten kezében
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.15 / Pax Tv
A Baptista központi énekkar
és Révész László
orgonaművész hangversenye
10.25 / Duna World
Magyar történelmi
arcképcsarnok
Wekerle Sándor
18.05 / Kossuth rádió
130 év – 130 dal
Népzenei portré 
Kodály Zoltán születésének
évfordulójára
1.03 / Kossuth rádió
Éjszakai rádiószínház

VASÁRNAP

5.30 / M1
Hajnali gondolatok
,,Egymás terhét
hordozzátok...’’
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach: Singet dem Herrn ein
neues Lied – motetta BWV 225
9.20 / M1
Evangélikus magazin
9.45 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo
Évszázadok egyházi
muzsikája
22.20 / Duna World
Lélek Boulevard
Dr. Zacher Gábor toxikológus

VASárnApTÓL VASárnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 3-ától március 10-éig

1
13

31
30

21
30
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HÍREK, HIRDETÉSEK

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

h I r d e t é S

GYÁSZ HÍR
Mély  fáj dal munk kal,  de  Is ten
aka ra tá ban  meg nyu god va  tu -
dat juk mind azok kal, akik is mer -
ték  és  sze ret ték,  hogy  drá ga
édes anyánk, nagy ma mánk, dé di -
kénk, dr. Orosz lány Ist ván né sz.
Ken deh-Kirchk nopf Már ta feb ru -
ár  11-én,  éle té nek  94.  évé ben
vissza ad ta lel két te rem tő Is te né -
nek.  Te me té se  már ci us  4-én
12.45-kor lesz a Far kas ré ti te me -
tő Ma ko vecz-ter mé ből az evan -
gé li kus egy ház vi gasz ta ló szol gá -
la tá val.
Cím: Orosz lány  Ist ván,  1163

Bu da pest, Ka tó ka u. 29.

gi tár ze ne és elő adás
Bé kás me gye ren

Ta nuld meg sze ret ni a kor társ ze -
nét! Rák Bé la gi tár mű vész hang -
ver se nye és elő adá sa már ci us 3-án
18 óra kor a bé kás me gye ri evan gé -
li kus  temp lom ban  (1038  Bu da -
pest, Me ző u. 12.). Ven dég: Hol lós
Má té ze ne szer ző.

sza bad egye te mi elő adás 
a Bé csi ka pu té ri temp lom ban

A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom (Bu da pest I. ker., Tán csics Mi hály
u. 28.) ká pol ná já ban min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel sza bad -
egye te mi elő adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző, ha to dik al ka lom már ci us
4-én lesz. Elő adó: dr. Nyí ri Kris tóf aka dé mi kus, fi lo zó fus. Té ma: Kon zer -
va ti viz mus a 21. szá zad ban.Há zi gaz da: dr. Fa bi ny Ta más püs pök. A rész -
vé tel in gye nes. A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

APRÓHIRDETÉS

Evan gé li kus hölgy csa lá dok nál vál lal
gyer mek fel ügye le tet, be já ró női mun -
kát – 20/412-2886.

va sár nap (már ci us 3.)
Ami kor a szá za dos, aki Jé zus sal szem ben állt, lát ta, hogy így le hel te ki lel -
két, ezt mond ta: „Bi zony, ez az em ber Is ten Fia volt!”Mk 15,39 (Ézs 65,1b; Lk
9,57–62; Ef 5,1–8a; Zsolt 34) A szá za dos sze me előtt min den a ha lál ról szól.
A rábí zott fo goly hul lá ja, a ka to nák rö hö gé se, a még vér től szennyes dár da,
mellyel ép pen most szúr ták át a tes tet. Az ég sö tét. Asszo nyok sír nak. Ez a
re mény te len ség he lye. Hon nan fa kad ez a mon dat: „Bi zony, ez az em ber Is -
ten Fia volt!”?Márk a hi tet len ség evan gé lis tá ja. Ná la sen ki nem ért sem mit,
sen ki nem hisz sem mit. Ez a ka to na még is a hit hang ján szó lal meg. Ez Márk
üze ne te. Oda kell áll ni a ke reszt alá. Lát ni kell a szen ve dést, ame lyet Is ten
át élt. Érez ni kell a pusz tu lás sza gát ah hoz, hogy hit tá mad jon. Mert Is ten ezen
a he lyen cse lek szik leg in kább. Itt mu tat ko zik meg leg in kább Is ten ként. Itt
te remt hi tet.

hét fő (már ci us 4.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Az Is ten or szá ga kö zöt te tek van!” Lk 17,21b (Zsolt
44,27; Lk 14,/25–26/27–33/34–35/; Lk 19,28–40) A kö zel ség ve szé lyes do -
log. Könnyebb len ne va la hol a tu do mány tá vo lá ban, könnyebb len ne má -
sok hi té nek el mon dá sá ban, könnyebb len ne ro man ti kus re gé nyek ben, tá -
vo li ka ted rá li sok ma gasz tos sá gá ban, zi ze gő bib lia pa pí ron, ősi em lé kek ben,
de az Is ten or szá ga kö zöt tünk van. Ami kor az ut cán pénzt kér va la ki, ami -
kor hir te len egy em ber sor sa el vá laszt ha tat la nul a gon dom lesz, ami kor ide -
gen vi lág vesz már kö rül, ami kor nem tu dom a vá la szo kat, ott van Is ten or -
szá ga. Szen ved ve, meg gyö tör ve, erő sza kot vi sel ve van köz tünk. Ha kö zel
sze ret nénk len ni hoz zá, ma gunk is en nek va gyunk ki té ve. De kö zel sé ge te -
szi ér tel mes sé a szen ve dést, a fá rad sá got, a jó ság min den for má ját és az el -
mú lást is.

kedd (már ci us 5.)
Azért én úgy bá nok majd ez zel a nép pel, hogy cso dál koz ni fog, igen cso dál -
koz ni: vé ge lesz a böl csek böl cses sé gé nek, az ér tel me sek ér tel me ho má lyos ma -
rad. Ézs 29,14 (Zsid 2,4; Jób 7,11–21; Lk 19,41–48) Egy nép éle té nek fon tos
tá ma sza a böl csek böl cses sé ge. Ők hor doz zák a ta pasz ta la to kat, me lye ket
nem ze dé kek gyűj töt tek össze, ők gaz da gít ják az adott kor fel fe de zé se i vel.
Egyet len em beri kul tú ra sem hagy hat ja fi gyel men kí vül a böl csek böl cses -
sé gét. Az ér tel mes ség drá ga kin cse egy tár sa da lom nak. Ha van nak olyan
em be rek, akik oko san rak ják össze az ese mé nye ket, ha van nak, akik meg
tud ják mon da ni azt, mit is kell ten nünk egy sa já tos pil la nat ban, ak kor ki -
raj zo lód nak a ter vek, az utak és a szán dé kok. Va jon mit tesz Is ten, ami ér -
ték te len né te szi a böl csek böl cses sé gét, és el hal vá nyít ja az ér tel me sek ér -
tel mét? Min den böl cses sé günk és ér tel münk oda lesz Krisz tus ke reszt jé nél.
Ezt te szi Is ten.

szer da (már ci us 6.)
Ne be szél je tek oly so kat, büsz kén, gő gö sen, ne hagy ja el szá to kat kér ke dő szó!
Hi szen min den tu dó Is ten az Úr, és a tet te ket ő mé ri le. 1Sám 2,3 (1Jn 3,18; Mk
9,38–41/42–47/; Lk 20,1–8) An na há la éne ke sok-sok kö nyör gés és pa nasz -
ko dó szó után hang zik el. Nem akart gyer me ke szü let ni. Ez alatt hány büsz -
ke asszony kér ke dé sét hall hat ta, hány nagy ké pű fér fi gú nyo ló dott raj ta! Vé -
gül si ke rült ne ki. Med dő hely ze tek kí sé rik éle tün ket. Si ker te len szán dé kok,
rég óta vá gyott vál to zá sok, tö rek vé sek, me lyek foly ton ku dar cot val la nak. Azok -
ra gon do lok, akik úgy ér zik, hogy éle tük ben so ha nem ol dód nak meg a med -
dő hely ze tek. Nem csak si ker tör té ne tek van nak. Hi tünk az, hogy Is ten vé -
gül min den med dő hely ze tet ter mé kennyé tesz. Ez bá tor hit. Is ten ben bí zik.

Csü tör tök (már ci us 7.)
Imád já tok azt, aki te rem tet te a mennyet és a föl det, a ten gert és a vi zek for -
rá sa it! Jel 14,7b (1Krón 29,11a; Mk 8,/10–13/14–21; Lk 20,9–19) Né ha kö rül -
né zek a te rem tés ben, és már alig hi szem, hogy kü lön le het vá lasz ta ni azt, amit
Is ten al ko tott, és amit az em ber mű velt itt, a vi lág ban. Hogy di csér jem őt,
aki nek már alig lát ni ke ze nyo mát? A rom lott lo gi kák, az el fu se rált szép ség,
a tönk re tett te rem tés el le né re ke re sem és lá tom őt. Ta lán egy szem pár ban,
ta lán egy gyó gyu lás ban, ta lán egy jó szó ban, ta lán az ég fé nye i ben. Ő mu -
tat ja meg ma gát.

Pén tek (már ci us 8.) 
Pál így szólt: De mi vel az Is ten mind e mai na pig meg se gí tett, itt ál lok, és bi -
zony sá got te szek ki csi nyek nek és na gyok nak. Ap Csel 26,22a (Zsolt 18,7; Mt
10,34–39; Lk 20,20–26) Min den ki nek tet szik ez a hő si helyt ál lás. A helyt -
ál ló em ber he lyett szí ve seb ben be szé lek a helyt ál ló Is ten ről. Az ő bi zony ság -
té te le nem Pál okos ér ve lé se, szim pá ti át kel tő szó nok la ta. Az ő bi zony ság -
té te le vér, szen ve dés és ha lál. És fel tá ma dás. 

szom bat (már ci us 9.)
Mert aho gyan Is ten igaz, igaz zá te szi azt is, aki Jé zus ban hisz.Róm 3,26b (Zsolt
11,7a; Lk 17,28–33; Lk 20,27–40) Annyi min den nel szennyez zük be ma gun -
kat. Sze münk hor doz za éle tünk fá jó ké pe it, ke zünket annyi sár ba már tot -
tuk már be le, lá bunk os to ba uta kon járt, szánk annyi go nosz sá got szólt. Le -
het-e bár kit igaz zá ten ni még? Is ten ígé re te az, hogy ő igaz zá tesz min ket.
Mind egy, mit hoz tunk ma gunk kal a múlt ból, mi szennye zett be, mi lyen kár -
ho zat ré sze sei vol tunk. Is ten újat kezd ve lünk.

g Ko czor Ta más

Új nap – új kegyelem


