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„A ke gye lem em be ri szem pont ból 
igaz ság ta lan ság – mert in gyen van, grá tisz! 
A ke gye lem min dig igaz ság ta lan ság! Itt le het
le nyű göz ni az em bert az Is ten jó sá gá val.”

Beszélgetés Bízik László 
nyugalmazott börtönlelkésszel f 6. oldal

„Pol gár di Sán dor is mer tet te a föld be ke rü lő 
ur na tar tal mát: a ta ná rok és di á kok ak tu á lis név so ra
mel lett töb bek kö zött a gyü le ke zeti hír le ve let, 
va la mint a Veszp ré mi Nap ló és az Evan gé li kus Élet
egy-egy szá mát is el he lyez ték ben ne.”

Alapkőletétel Pápán f 14. oldal

Isten közösségi háza épül f 3. oldal
Világimanap szűkebb pátriákban f 4. oldal
Szajna- és Körös-parti expressziók f 7. oldal
Önkéntes szolgálat Zambiában f 10. oldal
Haza. Lájkolod? f 12. oldal
Presbiterek az Ige körül f 13. oldal

„Tisz te let il le ti az evan gé li kus egy ház 
lel ki pász to ra it, mert a mé ré si ered mé nyek
alap ján ők több is me ret tel bír nak 
a ci gány ság ról, mint a más fe le ke ze tű ek.”

Száz lelkipásztor nyilatkozott 
a cigány népről f 5. oldal

g Né meth Zol tán

So ha nem do bott ki sem mit. Ami el -
rom lott vagy tönk re ment, azt le vit te a
pin cé be vagy fel a pad lás ra, a sze mét -
be nem ke rült sem mi. Még a ki égett
vil lany kör tét is meg őriz te. Ha a mun -
ka he lyén, a szom széd ban, a ro ko nok
kö ré ben le se lej tez tek va la mit, ő ha za -
vit te. A kér dés re, hogy mi hez kezd ve -
le, csak annyit vá la szolt: „Jó le het még
va la mi re.”
A fe le sé ge ha lá la után, ahogy egye -

dül ma radt, már nemcsak a pin cé ben
és a pad lá son gyűl tek a kü lön bö ző lim -
lo mok, ka ca tok, ha nem a la kás ban is.
Las san lép ni sem le he tett tő lük. Órá -
kig tar tott, mi re a ren ge teg hol mi kö -
zött meg ta lált va la mit,  ami re ép pen
szük sé ge volt. Már a ven dé ge ket sem
tud ta ho vá le ül tet ni, egy idő után nem
jött hoz zá sen ki, pe dig ré gen rend sze -
re sen néz tek be szom szé dok, is me rő -
sök,  és  órá kig  el ül dö gél tek  egy  tea
vagy ká vé mel lett.
Az utób bi évek ben már csak a gye -

re kei lá to gat ták, ők is egy re rit káb ban,
és ak kor sem ma rad tak hosszú ide ig.
Érez te, hogy kö te les ség sze rű, kény sze -
re dett  a  lá to ga tá suk.  Pe dig  a  leg na -
gyobb, mond hat ni, egyet len örö me az
uno kák je len lé te volt. 
„Jö het né tek gyak rab ban” – mond -

ta egy szer a fi á nak, egy rö vid lá to ga tás
után a bú csú zás nál az aj tó ban. „Ne ha -
ra gudj, apu – vá la szol ta a fia –, a gye -
re kek nem tud nak hol ját sza ni. Nincs
elég hely. És ve szé lyes is ez a ren ge teg
tö rött, rozs dás hol mi.”
Az nap es te csak ült az ágya szé lén,

és  néz te  ma ga  kö rül  mind azt,  amit
évek,  év ti ze dek  alatt  fel hal mo zott.
Más nap ko rán reg gel ne ki lá tott. El kez -
dett ki hor da ni min dent az ud var ra, ren -
delt egy te her au tót. Ele in te na gyon las -

san, ne he zen ment a mun ka, min den
egyes da rab el en ge dé sé ért meg kel lett
küz de nie sa ját ma gá val. Az tán egy re
len dü le te seb ben ha ladt a lom ta la ní tás,
a pin cé ben és a pad lá son – pe dig azt
ere de ti leg nem is ter vez te – már ki -
mon dott öröm mel tett ren det. Az u no -
ká i ra gon dolt köz ben, meg a tea és a ká -
vé il la tát érez te, a fe le sé gét lát ta mo so -
lyog va be lép ni a nap pa li ba, ahogy a sü -
te ményt hoz za a ven dé gek nek.
He te kig tar tott a mun ka. Ta lán egy

hó na pig is.
Nem be szélt ró la sen ki nek. A vál to -

zás ról nem ér te sí tet te a szom szé do kat,
is me rő sö ket. A gye re kei még is egy re
gyak rab ban jöt tek az uno kák kal, és egy -
re hosszabb ide ig ma rad tak. A nap pa li
sar ká ban ba ba ház épült, a sző nye gen
kis vas út  ka nyar gott.  Kek szet,  sü te -
ményt tar tott ott hon, le gyen mit kí nál -
ni a ká vé mel lé a be té rő ven dé gek nek.
Nem tör tént más. Csak ennyi, sem mi
rend kí vü li, sem mi kü lön le ges.
Böjt nem va la mi el len van, ha nem

va la mi ért. Hogy he lye és ide je le gyen
az éle tünk ben a Nél kü löz he tet len nek.
Hogy az Iga zán Fon tos meg kap has sa
a ne ki meg fe le lő he lyet és te ret.
Em be ri ter mé sze tünk sa já tos sá ga,

hogy min den fé lét gyűj tö ge tünk. Meg -
fog ha tót és meg fog ha tat lant. Anya git
és  szel le mit.  Sok szor  már  ma gunk
sem tud juk, hogy mi az, ami va ló ban
és iga zán fon tos az éle tünk ben. Ér de -
mes új ra és új ra lom ta la ní ta ni a szí -
vünk ben, a lel künk ben is. Böj töl ni.
A fen ti kis tör té net fé nyé ben in kább

így fo gal maz nám: meg él ni a böj töt.
Vé gig jár ni a sa ját utun kat a ba ba há -
zas, moz dony füttyös, ká vé il la tú fel tá -
ma dá sig.

A szerző a Pécsi Evangélikus Egy ház -
köz ség lelkésze

Böjtöléshelyett:
meg él ni a böj töt
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a pré di ká tor – 
si ke res volt az új ság író

lel kész „be ug rá sa”

b Nem tervezett meglepetéssel
vettekezdetétidénaProChrist,
Európalegnagyobbevangélizá-
cióskampánya:astuttgartiköz-
pontialkalomvártelőadója,Ul-
richParzany (Kassel)vírusfertő-
zésmiattfellépőkeringésizavar
következtébenkórházbakerült.
HelyetteSteffenKernwürttem-
bergi (Walddorfhäslach bei
Reutlingen)lelkészésújságíró
tartotta meg a prédikációt a
többmint tizenhétországban,
közöttükMagyarországonisát-
vettműholdasközvetítésen.

Kern sa ját be val lá sa sze rint csak két
órá val a kez dés előtt tud ta meg, hogy
be  kell  ug ra nia  Par zany  he lyett.  A
ProCh rist szó vi vő je, Tho mas Brand
(Kas sel) el mond ta, hogy a het ven egy
éves Par zany nak to vább ra is kór ház -
ban  kell ma rad nia. Meg  kell  vár ni,
hogy egész sé gi ál la po ta ja vuljon.
Az el ső re ak ci ók sze rint Kern pré -

di ká ci ó ja,  ame lyet  a  bol dog ság ról
mon dott  el  mint egy  négy ezer  hí vő
előtt a stutt gar ti Por sche Are ná ban,
min den fé le gond nél kül el ju tott a vi -
lág töb bi ré szé be is. 

A Dé li Egy ház ke rü let 2013-ban ju -
bi lá ló  lel ké szei  im már  ha gyo má -
nyos  hi va tás gon do zói  al ka lom ra
gyűl tek össze már ci us el ső két nap -
ján a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus

Misszi ói Ott hon ban. (Az ese mény -
ről bő veb ben Gáncs Pé ter püs pök -
pub li cisz ti ká ja az Ég tá jo ló ro vat ban
– 3. ol dal.)

g Gaz dag Zsu zsan na fel vé te le

24órahivatásgondozás

f Folytatás a 4. oldalon

A  Ko lib ri ben  min den  me sés.  A
dzsun gel fá i val össze kent fa lak új vi -
lág ba ve zet nek: nap fé nyes ta vasz ból
rej tel mes sö tét be, az Ok to gon kat to -
gó na gy  órá já tól va la mi időt len tér -
be, amely nem a kin ti vi lág sza bá lyai
sze rint mű kö dik: eb ben a vi lág ban
ugyan is a dol go kat hagy ják len ni. En -
nek a vi lág nak nem sok kö ze van a
föl nőt te ké hez, sőt az ér ke ző nek fel -
tét le nül fel kell hagy nia a föl nőt tes fö -
lénnyel. Ki itt be lép, az – a szí vén át
– a me se vi lá gá ba lép. 
A szív és a ze ne kap cso la tát emel -

te ki kez dő áhí ta tá ban dr. Ko dá csy-
Si mon Esz ter, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem Gya kor la ti Teo ló -
gi ai Tan szé ké nek ok ta tó ja, a ka te che -
ti kai mun ka cso port ve ze tő je, egy út -
tal  a  fesz ti vál  teo ló gi ai  se gí tő je. A
hang sze rek elő csa lo gat hat ják ben ső
han gun kat, a ze ne a szív leg mé lyé -
re nyúl hat, ha ze né lés köz ben Is ten -
re  han gol(ód)unk.  Han go lunk  a
hang sze re ink kel, és han go ló dunk a
lel künk kel.  Va ló di  Is ten-di cső í tés
le het ez a fesz ti vál – zár ta gon do la -
ta it Ko dá csy-Si mon Esz ter, úgy  is,
mint a zsű ri tag ja. 
A négy fős ér té ke lő bi zott ság tag -

ja volt Döb ren tey Il di kó me se író is,
aki  ez  al ka lom mal  nem  ég ből -
pottyant, ámbár na gyon is ku lisszák
mö gé lá tó mi nő ség ben volt je len. Se -
gí tő je  Gra nasz tói Szil via báb já té -
kos, báb te ra pe u ta és Ober ling Zsa -
nett, a győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont ta ná ra volt. 
Szin te  le he tet len nek  bi zo nyult

sor ren det fel ál lí ta ni a sok fé le pro duk -
ció  kö zött.  Más-más  esz kö zök kel,
más-más  kon cep ci ó val,  mon da ni -
va ló val ér kez tek a di á kok a szél ró zsa
min den irá nyá ból (még „re for má tus
irány ból” is). A zsű ri vé gül a ki lenc
csa pat nak ki lenc fé le dí jat osz tott ki.
Kü lön tap sot ér de mel tek vol na az

ese mény nem hi va ta los, ám szín pad -
ra  ter mett  fel lé pői  is:  a  len dü le tes
mű sor ve ze tők, Lip ták Ka ta és Csiz ma -
dia Nó ra (mind ket ten a ver senyt meg -
hir de tő if jú sá gi osz tály mun ka tár sai).
Iga zi tá bo ri han gu la tot va rá zsol tak

a szín pad ra a nyak ba va lót osz to ga tó
egyen pó lós lá nyok. A prog ram ko or -
di ná lá sa mel lett az ő fel ada tuk volt a
szó ra koz ta tás is, hi szen addig is kez -
de ni kel lett va la mit a pro duk ci ó ra éhes
kö zön ség gel, amíg egy-egy csa pat a
szín pad mö gött fel ké szült az elő adás -
ra. De bi zo nyá ra nem fe lej ti el pél dá -
ul  a  pub li kum  a  Joe va gyok cí mű
idét len mon dó kát, ame lyet Nó ri elő -
ször ke ze it, majd lá ba it, vé gül fe jét is
moz gat va rez ze nés te len arc cal skan -
dált, mi köz ben a gye re kek nagy ka ca -
gá sok kö ze pet te pró bál ták utá noz ni… 
… és el sö té tült a te rem. A gye re -

kek lé leg zet-vissza fojt va ül tek pu ha,
vörös bársony szé kük ben (me lyet – a
hecc ked vé ért – né ha nem for dí tot -
tak ki, ka kas ülőt csi nál va be lő le), és
hipp-hopp ki pe reg tek az if jú mű vé -
szek vagy va la mi mas ka rá ban, vagy
ked ves báb juk mö gé búj va, eset leg azt
ma guk után húz va…

Bebábozódás
XII. országos evangélikus bábfesztivál

b Kolibrik,elefántok,csórécsigákésszürkeegerekárasztottákelabu-
dapestiKolibriSzínházszínpadátmárcius2.napján,aXII.országos
evangélikusbábfesztiválon.Abábokéletrekeltéséneklegfőbbcélja
azÚrdicséretevolt,a150.zsoltársorainakmegfelelően:„Mindenlé-
lekdicsérjeazUrat!”AZeneaBibliában témamegjelöléstnémiképp
alternatívmódonkezelőkilencversenyzőbábcsoportreggeltőlaké-
sődélutánbanyúlónadtaátmagátamesének.
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Né hány nap pal  ez előtt  egy  is me rő -
söm nek ma gya ráz tam, hogy ná lunk
most az egy há zi esz ten dő sze rint böjt
van. Mé lyen a sze mem be né zett, és
meg kér dez te,  hogy mi,  evan gé li kus
ke resz té nyek mit ér tünk ezen. Ta lán
nem  eszünk  na po kig,  vagy  nem
eszünk húst? 
El ma gya ráz tam, hogy ná lunk nincs

ilyen meg kö tés, mi a gon do la ta in kat, a
lel kün ket sze ret nénk eb ben az idő ben
meg tisz tí ta ni:  bűn bá na tot  gya ko ro -
lunk, és kü lö nös kép pen is so kat gon -
do lunk Jé zus szen ve dé sé re és ke reszt -
ha lá lá ra. Pe dig – vá la szol ta – ha né hány
na pig nem en nénk sem mit, az so kat se -
gí te ne, hi szen te le has sal nem va gyunk
elég nyi tot tak a lel ki ség re, mert a szel -
le münk el tu nyul. Az agyunk az emész -
tés re kon cent rál, és nem a transz cen -
dens re. A böjt fon tos esz kö ze a vi lág
jobb meg ér té sé nek: ér zé ke nyeb bé tesz
Is ten te remt mé nyei és em ber tár sa ink
iránt, és ki tá gít ja az ér zé ke lést. 
El gon dol kod ta tott, amit mon dott.

Le het, hogy iga za van, és va la mi lyen
böjt tel kö ze lebb ke rül het nénk Is ten -
hez? Le het, hogy van va la mi tech ni -
ka, amely se gít het né még a bűn bá na -
tot  is?  Le het,  hogy  csak  mond juk,
hogy ilyen kor bűn bá na tot tar tunk, és
Jé zus ke reszt ha lá lá ra kon cent rá lunk,
de va ló já ban nem tör té nik ben nünk
sem mi vál to zás?
A böjt ha gyo má nyos ér tel me zés

sze rint az ét ke zés től va ló tar tóz ko dás,
amely azt a célt szol gál ja, hogy nyi -
tot tab bak le gyünk a lel ki va ló ság ra.
Így hát még is nagy je len tő sé ge van a
böj tö lés nek. 
Nincs sem nagy gya kor la tom, sem

nagy múl tam a böj tö lés ben. Fi a tal ko -
rom ban böj töl tem utol já ra, ha von ta
egy  na pot  a  sze rel mem mel  együtt.
Böj tö lé sünk cél ja az volt, hogy így erő -
sít sük össze tar to zá sun kat, és ta lán az,
hogy így kér jük Is tent, tart son össze

ben nün ket.  Ér de kes,  meg ha tá ro zó
él mény volt egy-egy nap ra le mon da -
ni  az  étel ről,  ön meg tar tóz ta tó nak
len ni egy szá munk ra fon tos cél ér de -
ké ben, fő leg azért, mert két száz ki lo -
mé ter re lak tunk egy más tól. 
Feb ru ár ban – épp a böj ti idő ele -

jén – Iz ra el ben töl töt tem két he tet.
Ott nem hi ány zott egy cso mó do log,
ame lyet  itt na pon ta hasz ná lok,  fo -
gyasz tok. Nem volt szük sé gem szá -
mí tó gép re, Fa ce book ra, hús ra, au tó -
ra, té li ru ha da ra bok ra. Nem is érez -
tem  le mon dás nak,  hogy  ott  nem
hasz nál tam eze ket.
Ahogy ol va som Ézsa i ást, azt ér -

zem, hogy Is ten sza va te le van in du -
lat tal,  fel há bo ro dás sal,  ta lán  még
szo mo rú ság gal is, mert a nép nem ér -
ti meg Is ten szán dé kát a böj tö lés sel
kap cso lat ban. El ső re ak ci óm az, hogy
sze ret ném ki von ni ma gam a mon da -
ni va ló sú lya alól. Szí ve sen mon da -
nám azt, hogy Is ten kri ti ká ja az ak -
ko ri nép nek szól, mert ők azok, akik
– mi köz ben Is tent akar ják be fo lyá sol -
ni böj tö lé sük kel, éle tük kel – még sem
Is ten pa ran csa it kö ve tik. Te szik Is ten
előtt a szé pet, is ten tisz te le tet tar ta -
nak,  böj töl nek,  de  Is ten nek  még -
sem ez tet szik, mert az Is ten sze mé -
ben nem ez az iga zi böjt. 
Mi előtt el men tem vol na Iz ra el be,

ne ki ment az au tóm nak egy kül föl di
rend szá mú  ko csi.  Je len tős  ká rom
ke let ke zett. Mi vel nem volt szük sé -
gem a kocsi ra, ott hagy tam egy sze -
re lő mű hely ben, hát ha a két hét alatt
ren de ző dik a biz to sí tás ügye. 
Mi re ha za ér tem, az au tóm meg ja vít -

va a ga rázs ban várt rám. A biz to sí tó vi -

szont még nem fi ze tett, mert nem ta -
lál ták  meg  a  kár oko zó  biz to sí tá sát.
Le het, hogy nem is volt biz to sí tá sa. 
Ami kor meg kér dez tem, mi ért ja -

ví tot ták meg a ko csi mat, azt fe lel ték,
nem akar tak pont egy lel késszel ki -
szúr ni, és sze ret ték vol na, hogy ami -
kor ha za jö vök, vé gez hes sem a mun -
ká mat. Meg kér dez tem, mi  lesz, ha
nem is fi zet a biz to sí tó. Ki té ríti meg
a  ja ví tás  költ sé ge it?  Azt  fe lel ték,
hogy ak kor az az ő ká ruk, va la hogy
majd csak túl élik a vesz te sé get. 
Meg döb ben tett ez a hoz zá ál lás. A

mű hely ben dol go zók nem hí vő em -
be rek,  ki mon dot tan  rossz  vé le -
ménnyel  van nak  az  egy há zak ról.
Még is ők bán tak ve lem a sze rint az
ige  sze rint,  ame lyet  itt  ol va sunk.
Nem a ke nye rü ket osz tot ták meg ve -
lem,  de  meg ja ví tot ták  az  au tó mat
úgy, hogy le mond tak a nye re sé gük -
ről.  Nem  me rem  vé gig gon dol ni,
hogy ez azt je len ti: a ke nye rü ket, a
meg él he té sü ket tet ték koc ká ra.
Mai vi lá gunk nem az Is ten sze rinti

böjt re épül. Far kas har cot kell vív nunk
a  meg él he té sért,  egy mást  kell  ta -
pos nunk, hogy előbb re jus sunk. Ha -
tal mi har cot kell foly tat nunk más vál -
lal ko zá sok kal.  Ügyes ked nünk  kell.
Könnyebb ne künk egy na pig nem en -
ni  és  így  a  sa ját  ma gunk  sze rinti
böj töt tar ta ni, mint Is ten böjt jé nek
en ge del mes ked ni.
Is ten azt ké ri, osszam meg, amim

van, de én rög tön at tól kez dek fél ni,
hogy ak kor mi ma rad ne kem. Fél ve
nyúj tok még pár ap ró pénzt is a kol -
dus nak,  nem hogy  ész re ven ném  a
szű köl kö dőt a köz vet len kö ze lem ben.

Is ten azt ké ri, mond jak le a sa ját
iga zam ról, a ha tal mam ról, a tár sam
vagy  a  gyer me kem  fe let ti  ural ko -
dás ról. Meg ré mü lök. Ez azt je len ti,
hogy ez zel a gesz tus sal át adom a má -
sik nak a ha tal mat, és ő fog majd raj -
tam ha tal mas kod ni,  ő  akar ja majd
meg mon da ni ne kem, mi a jó, és ho -
gyan cse le ked jem, mert el sem bí rom
kép zel ni, hogy az em ber társ azt je len -
ti: egyen ran gú ak va gyunk. 
Is ten azt akar ja, hogy ne hor doz -

zak év ti ze des sé rel me ket, hogy ne ke -
rül jek em be re ket csak azért, mert va -
la mi kor meg bán tot tak. Mer jem meg -
koc káz tat ni, hogy kö ze le dé sem nek az
lesz a vé ge, hogy új ból én sé rü lök? 
Is ten  azt  akar ja,  for dít sak  több

időt  a  kap cso la ta im  ápo lá sá ra,  ve -
gyem  ész re,  hogy  az  egyik  leg na -
gyobb do log,  amit  a  csa lá dom nak,
ba rá ta im nak, kö zös sé ge im nek ad ha -
tok, a sza bad időm. Nem fog nak ki -
hasz nál ni,  és  vé gül  nem  lesz  egy
sza bad  per cem  sem,  ame lyet  csak
ma gam ra for dít hat nék?
Is ten azt akar ja, ne mond jak sen -

ki ről a há ta mö gött rosszat, ne plety -
kál jak,  és  ne  le gyek  ál szent.  Pe dig
örö mö met le lem ab ban, hogy ki be -
szé lem a má si kat, de nem gon do lok
rá, hogy ve lem ha son ló kép pen cse -
lek sze nek az em be rek. 
Is ten azt ígé ri, ha az ő pa ran csa sze -

rin ti  böj töt  kö ve tem,  ő  ve zet majd
szün te len.  Ő  gon dos ko dik  ró lam.
Dönt he tek, ho gyan élem az éle tem. Is -
ten nel vagy el le ne. Dönt he tek, kell-e
ál dás az éle tem re.

g Hei ne mann Il di kó
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összeköti azonban az itt zajló
sokféletevékenységet:azéneklés.

A kö zös sé gi prog ra mok ban oly kor
tu da to san, más kor szo kás ból, oly kor
idő ki töl tő elem ként,  is mét más kor
pe dig  ke re te ző  funk ci ó val  (prog -
ram nyi tás  és  -zá rás)  meg szó lal  az
ének, mi vel új ra meg új ra nyil ván va -
ló vá vá lik, hogy ez ke resz tény éle -
tünk, kö zös sé gi lé tünk nél kü löz he tet -
len ele me. Nem egy sze rű en a ze ne –
ahogy ma, a fo gyasz tói tár sa da lom -
ban so kan nem tud nak ze ne nél kül
él ni, s dü bö rög a hang a fü lük be a ko -
csi ban és min den hol, ahol csak meg -
for dul nak. A mu zsi ka az élet aján dé -
ka, de az em be ri ének az élet nél kü -
löz he tet len al ko tó ele me.
Mit éne kel nek ven dé ge ink Rév fü -

lö pön? Gyü le ke ze ti és li tur gi kus éne -
ket, if jú sá gi éne ket, ré gi és új éb re dé -
si éne ket. Hasz nál ják az Evan gé li kus
éne kes köny vet, a Gyü le ke ze ti li tur gi -
kus köny vet, az Új ének if jú sá gi fü ze -
te ket, az EKE éne kes köny vét és al kal -
mi lag össze ál lí tott ének la po kat. Egy -
re  inkább te ret nyer az a mód szer,
hogy szá mí tó gép és pro jekt or se gít -
sé gé vel ki ve tít ve ol vas ha tók a da lok.
Az ará nyok vál to zók. Több cso port

él a gaz dag le he tő sé gek kel, nem fe led -

ve evan gé li kus ének kin csün ket. So kan
azon ban  na po kat  töl te nek  el  úgy,
hogy evan gé li kus éne ke ink elő sem
ke rül nek. Ilyen kor min dig el gon dol -
ko dom: va jon mi ért nem is me rik iga -
zi ér té ke in ket? Mi ért cse ré lik el az Is -
tent di csé rő, igét hir de tő, imád sá got
mon dó éne ke ket az ön ma gunk kö rül
for gó in di vi du a lis ta lel ki ség dal la ma -
i ra és szö ve ge i re? 
Megint  a  fo gyasz tói  tár sa da lom

ré gi nó tá ja: a könnye det igény lik az
em be rek, s mi az igé nye ket akar juk ki -
elé gí te ni  ahe lyett,  hogy  igényt  éb -
resz te nénk a jobb ra, tar tal ma sabb ra,
fel csil lant va  an nak  va ló di  ér té ke it.
Ezt per sze tu da to san ta ní ta ni kell. Az
idő  meg mu tat ja,  mi  az  ér té kes,  s
vesz ni hagy ja, ami ke vés bé az. De va -
jon ad dig ra nem ve szít jük-e el, nem fe -
led jük-e el bib li kus-tar tal mas evan gé -
li kus éne ke in ket?
El gon dol kod tam azon, hogy a tra -

di ci o ná list ke vés nek tar tó, az zal sza -
kí ta ni aka ró gyü le ke ze ti cso por tok
va jon  mi ért  ének lik  új  éne ke in ket
ener vál tan, bi zony ta la nul, né ha ha -
mis ká san, a jól be vált éne kes köny vi
éne ke ket pe dig flot tul, szé pen, tisz -
tán?  Ezt  mos ta ná ban  nem egy szer
meg fi gyel tem.
El gon dol ko dom azon is, hogy ki ve -

sző ben van a nép dal ének lés. Egy kor tá -
bor tűz mel lett vagy es ti ol dot tabb be -
szél ge té sek nél, eset leg po ha raz ga tás -
nál előbb-utóbb meg szó lalt a  tisz ta,
mély ről jö vő ma gyar nép dal. Ma már
csak in téz mé nyünk év ről év re meg ren -
de zett bor fesz ti vál ján ke rül elő. Olyan
jó hal la ni, hogy van nak itt-ott egy há -
zunk ban nép ze nei ren dez vé nyek. Hát -
ha új ra rá le lünk er re a kincs re is.
De nem csu pán  a mai hely ze tet

akar tam  fel mér ni  so ra im mal,  ha -
nem a le he tő sé ge in ket, a pró bál ko -
zá sa in kat is az ol va sók elé sze ret ném
tár ni. Rév fü lö pi in téz mé nyünk ne ve:
ok ta tá si köz pont. Az e név ben rej lő
le he tő ség gel  pe dig  él ni  sze ret nék.
Sa ját szer ve zé sű prog ram ja in kon, il -
let ve azo kon a ren dez vé nye ken, ahol
szol gá lat ra  kér nek,  rend sze re sen
vég zek him no ló gi ai mun kát is. 
Mit  is  ta kar  ez?  El ső sor ban  sok

ének lést. Nem csu pán az áhí ta tok al -
kal má val, de elő adá sok, cso port fog -
lal ko zá sok ke re té ben  is. És nem  is
pusz tán nyi tás ként és zá rás ként, az
adott prog ram rész nek ke re tet ad va.
Köz ben is. Egy fá rasz tó, nagy kon -
cent rá ci ót igény lő elő adás köz ben jól -
esik meg moz gat ni a tag ja in kat, de a
hang szá lain kat is. Új len dü le tet ad -
hat  a  mun ká nak,  ha  köz be ik tat va
éne ke lünk.
A na pot kez de ni és zár ni, a prog -

ra mot ta gol ni, az ét ke zé se ket ke ret -
be fog lal ni vagy egy sze rű en ének lő -
órát meg hir det ni – szá mos le he tő ség
van az ének lés re. Nem elég azon ban
al kal mat ad ni, ked vet is kell éb resz -
te ni hoz zá. Rá adá sul úgy, hogy az -
után az ének lés ter mé sze tes sé vál jék.
Igény le gyen – leg alább itt, a kö zös -
sé gi élet ben. Ha pe dig ez meg tör tént,
ak kor új ra va ló ság gá le het, hogy em -
be rek ma guk ban dú dol va fel ele ve ní -
te nek egy-egy éne ket. Nem csak rek -
lám szlo ge nek dal la ma it, ha nem egy -
há zi éne ke ket is. Ez pe dig csak ak kor
va ló sul  meg,  ha  gya ko rol ják,  az az
rend sze re sen ének lik eze ket. 
Nem so pán kod nunk kell azon, hogy

már rég nem va gyunk ének lő egy ház,
ha nem ten ni azért, hogy az ének ál lan -
dó esz köz, ter mé sze tes élet meg nyil vá -

nu lás le gyen ke resz tény éle tünk ben.
Nem ke rül sok ba, nem igé nyel nagy
ener gia rá for dí tást.  Egy sze rű  oda fi -
gye lést csu pán: tud ni, hogy szám ta lan
le he tő sé g van az ének lés re.
Nem hagy hat juk azon ban fi gyel -

men kí vül azt sem, hogy rész ben a
gya kor lat hí ján, rész ben pe dig a más
szo ci a li zá ció  mi att  em be rek  nem
tud nak éne kel ni. Vagy csak ak kor, ha
ala pos okuk van rá. (So ha sem fe le -
dem, ami kor egy új szol gá la ti he lye -
men a hit ta nos gye rek cso dál koz va
néz te,  ahogy  éne ke lek.  Ami kor  a
mi ért re kér dez tem, azt vá la szol ta: bá -
csit ed dig csak ré sze gen lá tott éne kel -
ni.)  Az  ala pos  ok  pe dig  az,  hogy
em ber sé günk,  hi tünk,  lé tünk  leg -
mé lyebb  és  leg fon to sabb  kér dé se it
fog lal juk ének be. (Ezért is bán junk
csín ján a nem evan gé li kus, „la zább”
tar tal mú éne kek kel, ha még oly fül be -
má szó dal la muk van is.)
Az  éne ket ma új ra  ta ní ta ni  kell.

Nem csak a dal la mát, még csak nem
is a szö ve gét, ha nem a tar tal mát. De
meg éri. Ahogy az is ten tisz te let ele -
me i nél rá jöt tünk ar ra, hogy év ti ze -
dek-év szá za dok óta hasz nált szö ve -
ge ket nem ér tünk, és új ra kell ta nul -
nunk, úgy az éne ke in ket is. És eb ben
se gít az ének lés előtt el mon dott, jól
irány zott,  in for ma tív,  ma gya rá zó
vagy  fi gye lem fel kel tő  mon dat  –
amely egy ben biz tat és lel ke sít is.
Rév fü lö pön így pró bá lom be csem -

pész ni az ének lést és an nak tar tal ma -
sabb  le he tő sé ge it  az  ok ta tá si  köz -
pont ban zaj ló prog ra mok ba. Ta nít va,
gya ko rol va, elő éne kel ve, a szép sé gé -
re rá ve zet ve, a mély sé gét be mu tat va.

g Dr. Ha fen scher Ká roly
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Úr Jé zus Krisz tus! Há lát adunk ne ked,
hogy Is ten ként föl di lé ted del, szen ve -
dé sed del,  ha lá lod dal  és  fel tá ma dá -
sod dal osz toz tál az em ber föl di út já ban,
mind annyi unk lé té ben. Há lát adunk
ne ked azért, hogy még en nél is töb bet
tet tél ér tünk: sa ját ma ga dat aján dé koz -
tad ne künk. Kö szön jük, hogy ezt a
cso dát nem zár tad a múlt rej te ké be,
ha nem új ra és új ra kí ná lod ne künk: a
ke nyér ben és bor ban, tes ted ben és vé -
red ben. Kö szön jük, hogy egy kö zös -
ség gé for má lod azo kat, akik ré sze sed -
nek az élet ke nye ré nek cso dá já ban.
A ben ned va ló kö zös ség re mé nyé -

ben  kö nyör günk  hoz zád.  Bo csásd
meg ne künk, hogy hi tet len ke dé sünk,
ke se rű sé günk, ön zé sünk mi att se be -
ket ej tünk egy má son, az ál ta lad for -
mált kö zös sé gen. Bo csásd meg ne -
künk, hogy kö zös sé ge ink ben el hal vá -
nyul  a  ve led  va ló  kö zös ség  örö me,
élet újí tó ere je. Bo csá na to dért és úju -
lá sért kö nyör günk: te tedd élő vé a ha -
ló dó tes tet. Te tedd élő vé egy há zad
éle tét. Te tedd élő vé ta nít vá nya id hi -
tét. Légy gyü le ke ze tünk kel, gyü le ke -
ze tünk min den ki sebb kö zös sé gé vel.
Add, hogy min den al kal mun kon an -
nak bi zony sá gá ra jut has sunk, hogy te
je len vagy kö zöt tünk. For málj min ket,
hogy sza va ink ban, tet te ink ben, a ben -
nün ket moz ga tó in du la tok ban evan -
gé li u mod hir de tő i vé vál has sunk éle -
tünk min den te rü le tén.
Kö nyör günk  ezért  az  or szá gért,

amely ben élünk. Mun káld ve ze tő ink -
ben a fe le lős ség tu da tot és böl cses sé -
get, hogy a rá juk ru há zott ha ta lom -
mal mind annyi unk ja vát szol gál ják.
Add meg mind annyi unk nak a fe le -
lős ség tel jes mun ka vég zés le he tő sé -
gét és örö mét.
Kö nyör günk a vi lá gért. Add, hogy

a vi lág ban ural ko dó igaz ság ta lan sá -
got,  pusz tí tást  és  kö zönyt  akar juk
meg tör ni, és ki-ki a ma ga élet te rü le -
tén te gyen is a bé ké sebb, igaz sá go -
sabb, em be ribb vi lá gért.
Úr Jé zus Krisz tus! Te, aki kö zös sé -

get vál lal tál ve lünk, és ma is adod tes -
te det és vé re det, hall gasd meg imád -
sá gun kat. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Zsolt 38,22: Ne hagyj el en gem, Uram,
Is te nem, ne légy tá vol tő lem!Ma gá nyos
em ber va gyok, akit min den ki cser ben -
ha gyott és meg vet. Ka rolj fel azért, és
ne hagyj ma gam ra en gem! Is ten nek az
a ter mé sze te, hogy a sem mi ből al kot
va la mit. Aki azért még nem lett sem -
mi vé, ab ból nem is al kot hat az Is ten va -
la mit. Az em be rek azon ban a va la mi -
ből for mál nak más va la mit, de az mind
csu pa ha szon ta lan ság. Azért Is ten csak
az el ha gyot ta kat ka rol ja fel, csak a be -
te ge ket gyó gyít ja meg, csak a va ko kat
te szi lá tók ká, csak a ha lot ta kat élők ké,
csak a bű nö sö ket iga zak ká, csak a tu -
dat la no kat böl csek ké, rö vi den: csak a
nyo mo rul ta kon kö nyö rül, és csak azok -
nak ad ke gyel met, akik szű köl köd nek
ke gye lem nél kül. Azért a fenn hé já zó,
bölcs  és  igaz  szent  nem  le het  Is ten
nyers anya gá vá, és nem ér he ti meg so -
ha, hogy Is ten mun kál kod jék őben ne.
Az ilyen em ber a sa ját cse le ke de te i nek
hí nár já ban ma rad, és köl tött, fes tett, ha -
mis  ki ra kat szen tet  for mál  ön ma gá -
ból: az az ál szent kép mu ta tót.” 

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

(Zsolt 38) (Schu lek Ti bor for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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Bár tud juk, hogy egy há zunk, ben ne
gyü le ke ze te ink, in téz mé nye ink nem
a lel ké szek ből él nek, és nem a lel ké -
szek től mű köd nek jól, de kár len ne ta -
gad ni: ha a lel kész ki ég, meg fá rad, ak -
kor ez ki hat a csa lád já ra épp úgy, mint
a rá bí zott ki sebb-na gyobb kö zös sé gek
éle té re és szol gá la tá ra. Eb ből kö vet ke -
ző en egy há zunk alap ve tő stra té gi ai fel -
ada ta len ne a lel ké szek úgy ne ve zett hi -
va tás gon do zá sa, ame lyet saj nos csak
há rom éve kezd tünk el tu da to sab ban
ki épí te ni egy ház ke rü le tünk ben.
Ta lán má sok szá má ra is ta nul sá go -

sak le het nek en nek az út ke re sés nek a
leg fris sebb ta nul sá gai. Mi tör tént ve -
lünk, ben nünk és ál ta lunk már ci us el -
ső  két  nap ján  a  pi lis csa bai  Bé thel
Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban?
Egy da rab szik la, egy agyag kor só,

egy ta va szi vi rág és egy égő gyer tya kö -
ré gyűl tünk össze mint egy hú szan, a
Dé li Egy ház ke rü let 2013-ban ju bi lá -
ló or di nált lel ké szei, vagy is akik szol -
gá la ti éve inek a szá ma öt tel oszt ha tó.
A szim bo li kus üze ne tet hor do zó tár -
gyak  az  im már  har ma dik  hi va tás -
gon do zói  ta lál ko zó  cél ja i ra  utal tak.
Szik la:  vissza tér ni  a  start kő höz,  a
fun da men tum hoz… Kor só: új ra me -
rí te ni, töl te kez ni a for rás nál… Vi rág:
friss ta va szi il la tot ma gunk ba szív ni a
böj ti szél ben… Gyer tya: új ra láng ra
lob ban ni, tü zet fog ni…
A  ta lál ko zó  ele jén  szá mí tó gé pes

nyel ven  is meg pró bál tam  sza vak ba
ön te ni eze ket a re mé nye i met. Nem
ke ve seb bet vár tunk et től az in ten zív
hu szon négy órá tól, mint hogy kö zös

„Rend szer gaz dánk ra” fi gyel ve, kap cso -
lód va, az az „on-line” tud juk fel fris sí -
te ni és új ra in dí ta ni oly kor meg ko pott,
le fa gyott  „lel ki pász to ri  gé pe ze tün -
ket”.  Hogy  ez  mennyi re  si ke rül het
ilyen rö vid idő alatt?
Min den ki tud ja, hogy nem könnyű

fel adat  a  se gí tő hi va tás ban élő,  égő
szol ga tár sak nak, szol ga tár sa kon se gí -
te ni… Bi zo nyos  te kin tet ben mi  va -
gyunk a leg ne he zeb ben meg szó lít ha -
tó gyü le ke zet. Saj nos, szá munk ra az
élő  és  él te tő  ige  gyak ran  „mun ka -
anyag gá” vá lik, olyan táp lá lék ká, ame -
lyet min dig má sok szá má ra kell fo -
gyaszt ha tó vá ten nünk, anél kül hogy
mi ma gunk is iga zán be lő le él nénk… 
Mi va gyunk, akik min den hol min -

den kor  min den kit  meg  kell,  hogy
hall gas sunk, de va jon akad-e va la ki,
aki hez mi is oda for dul ha tunk kér dé -
se ink kel, két sé ge ink kel, ku dar ca ink -
kal? Va jon meg kér de zi-e va la ki tő lünk
a ré gi slá ger szö ve get idéz ve: „Dok tor
úr, a ma ga szí ve so se fáj?”
Pe dig gyak ran fáj! De ki nek, ho gyan,

mi kor és hol mond hat juk el?! Ta lán a
ha von kén ti lel ké szi mun ka kö zös sé gi
ülé sen? De hi szen már a ne vé vel is fi -
gyel mez tet: ez lel ké szi mun kakö zös ség,
ahol  el ső sor ban  a  mun kánk ra  kell,
hogy kon cent rál junk. Az megint más
kér dés, hogy ez tény leg így van-e… 
Év ti ze dek óta hir de tünk lel kész kon -

fe ren ci á kat. Hosszú évek óta mű kö -
dik az ép pen most új ra szer ve ző dő lel -
kész aka dé mia. De mind ezek in kább
to vább kép ző al kal mak, ame lyek fő leg
a fe jün ket hi va tot tak új ra töl te ni. Vi -

lá gi min tá ra – pe da gó gu sok, or vo sok
to vább kép zé se – pró bál tuk eze ket a
kur zu so kat  kö te le ző vé  ten ni,  e  kí -
sér let  meg le he tő sen  he ves  el len ál -
lás ba  üt kö zött  a  lel ké szi  kar ban…
Bár el vi leg mind annyi an vall juk, hogy
a jó pap hol tig ta nul, de hogy bár ki
meg szab ja  sza bad pro tes táns  lel ké -
szek nek, hogy mi kor, hol és ho gyan?! 
Ugyan ak kor ben nünk fe szül a ke -

se rű kér dés: Ki fi gyel ránk? Ki hall gat
meg min ket? Tö rő dik-e va la ki saj gó
szí vünk kel, seb zett lel künk kel? Er re
a va lós igény re vá la szol va in dul tak el
az elő ző év ben, a lel kész aka dé mia ol -
dal haj tá sa ként, az úgy ne ve zett lel ki -
gya kor la tos al kal mak Majk pusz tán,
és töb bek ben for má ló dik a vágy egy
„csend ház” után…
Ugyan ak kor nyi tott kér dés: va jon

min den ki fel is me ri-e ide jé ben, hogy
ne ki is szük sé ge van ezek hez ha son -
ló lé lek- és élet men tő al kal mak ra? A
kecs ke mé ti  pre ven tív  or vo si  szű rés
fon tos sá gát egy re töb ben fel is mer jük,
de mi van a lel künk „szű ré sé vel, szer -
vi ze lé sé vel”?! 
Va jon meg le het-e ta lál ni a kö te le -

ző to vább kép zé si és a tel je sen sza ba -
don vá laszt ha tó lel ki gya kor lat kö zöt ti
arany kö zép utat? Er re pró bál nak kí -
sér le tet ten ni a dé li ke rü le ti hi va tás -
gon do zói  ta lál ko zók.  El ső  íz ben  –
2011 ta va szán – még csak tíz től négy
órá ig vol tunk együtt az al ma ma ter
épü le té ben, a teo ló gi án, ahol rög tön
meg fo gal ma zó dott  az  igény:  en nél
több kell, hogy „utol ér jen min ket a lel -
künk”. Több idő kell ma gunk ra, egy -

más ra, de min de nek előtt kö zös Mun -
ka adónk ra. Ezért 2012 ta va szán már
át köl töz tünk Pi lis csa bá ra,  ahol  leg -
alább ebéd től ebé dig egy tel jes na pot
töl töt tünk  együtt.  Ez  még  min dig
rö vid ke idő, de leg alább, ahogy mon -
da ni szok tuk, „hu szon négy óra plusz
egy éj sza ka”… 
To váb bi nyi tott kér dés, hogy mi, lel -

ké szek iga zán ki nek a se gít sé gét igé -
nyel jük, és egy ál ta lá ban ki nek a se gít -
sé gét va gyunk haj lan dók el is fo gad -
ni. Így pró bál tunk olyan egy ház kö ze -
li, pro fi szak em be re ket is be von ni a hi -
va tás gon do zás ba,  mint  dr. Frenkl
Szil via és dr. Nagy Zol tán…
Úgy ta pasz tal juk, hogy ele men tá -

ris  a vágy az őszin te be szél ge tés re,
amely so rán meg nyíl ha tunk egy más
előtt gond ja ink kal és örö me ink kel. Az
or di ná ci ós év for du lók mi att sa já tos
„ge ne rá ci ós tur mix” áll össze, amely -
ben együtt van a mind össze öt éve
szol gá lat ba lé pett újonc a negy ven éve
or di nált ve te rán nal. Iga zi „nagy csa -
lá dos” él ményt aján dé koz hat a kü lön -
bö ző nem ze dé kek nek ez az egy más -
ra fi gye lő, egy mást gaz da gí tó ta lál ko -
zó ja, amely saj nos a hét köz na pi gyü -
le ke ze ti, egy há zi élet ben rit kán ada -
tik meg… 
A  má sik  ta pasz ta la tom:  agyon -

be szélt, agyon pré di kált szol gá la tunk -
ba be le fá rad va ki va gyunk éhez ve va -
la mi  más ra.  Egy faj ta  non ver bá lis
kom mu ni ká ci ó ra, il let ve ön ma gunk
és az ige ki fe je zé sé nek új, kre a tív, já -
té kos for má i ra. Eb ben az út ke re sés -
ben  re mek  ta ní tó-  és  já ték mes te -

rek re ta lál tunk Sza bó né Mát rai Ma -
ri an ná ban, Var ga Gyön gyi ben és
Percze Sán dor ban.Bi zony, jól esett új -
ra gyer mek ké vál ni, s ha ép pen úgy
adó dott, hát agya go zás se gít sé gé vel
ki fe jez ni mind azt, ami ben nünk fe -
szül… 
Meg győ ző dé sem, hogy foly tat nunk

kell ezt az út ke re sést. A hi va tás gon -
do zói szol gá lat teo ló gi ai, tar tal mi és
for mai  ki épí té sé re  még  több  időt,
anya gi és hu mán erő for rást kell for dí -
ta nunk egy há zunk ban. Eb ben erő sí -
tet tek meg azok a szol ga tár sa im, akik
Pi lis csa bán, a „re-or di ná ci ós” úti ál dást
kö ve tő en  há lá san  je lez ték:  va la mi
tör tént ve lük és ben nük! Fel fris sül ve,
meg erő sít ve in dul tak vissza a szol gá -
lat ba. Há la le gyen Is ten nek!

g Gáncs Pé ter

Frissítés–újraindítás–megerősítés é gtájoLó

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Házrólházrajárvakeresteahíve-
ketabokortanyákban,aztánaho-
gyangyarapodottanévsor,acsa-
ládtagokszületésnapjáraidőzítet-
teazújabbésújabblátogatást.Így
építette2007-től,Nyíregyházára
helyezésétől a kapcsolati hálót
ZsarnaiKrisztiánManda-ésBá-
lintbokorban, Felsősimán,Kál-
mánházán, Petőfitanyán.Mély,
komolybeszélgetésekkelalapoz-
tamegafiatalbeosztottlelkész
aztagyülekezetet, amelymára
1016evangélikusttartnyilvána
szabolcsi megyeszékhely pere-
mén,avárosalapítótirpákokla-
kóhelyén.Nyolcvan-százember
járazistentiszteletekre,gyüleke-
zetialkalmakra,amelyeknekegy-
előreamandabokoriművelődé-
siházadotthont–demártető
alattvanazIstenháza!

– Erős két sé ge ink vol tak, hogy va -
jon le het sé ges-e, de 2010-ben azért
csak meg fo gal maz tuk: jó len ne, ha sa -
ját  ott ho na  le het ne  a  gyü le ke zet -
nek. Be in dult a gyűj tés is, és össze -
jött a te lek ára! – me sé li a kö zel múlt -
ban  es pe res sé  vá lasz tott  Zsar nai
Krisz ti án.

Az  el ső  meg pró bál ta tá so kat  a
meg fe le lő  te rü let  meg szer zé se  je -
len tet te, a bo nyo lult tu laj don vi szo -
nyok,  a  föld te rü let  be so ro lá sá nak

meg vál toz ta tá sa azon ban le gyűr he -
tő ne héz ség nek bi zo nyult: 3,8 mil lió
fo rin tért meg sze rez ték a tel ket. 
– Is ten nyi tott egy ka put 2011-ben,

ami kor  az  Észak-al föl di ope ra tív
prog ram (ÉA OP) ke re té ben meg fe -
le lő pá lyá za ti ki írás ra buk kan tunk.
Nem nyer tük el a tá mo ga tást, de nem
so ká ig csüg ged het tünk, mert ha ma -
ro san még egy szer meg je lent a pá lyá -
za ti fel hí vás.

Gyö re Ba lázs nak, az Ol ta lom Sze -
re tet szol gá lat ki pró bált pá lyá zat író -
já nak orosz lán ré sze volt ab ban, hogy
má sod szor ered mé nye sek le het tünk.
„Csak” azt kel lett meg ol da ni, hogy a
gyü le ke zet ben már mű kö dő dol go -
kat az Eu ró pai Unió nyel vén fo gal -
maz zuk  meg.  Lel ki  vo nu lat tal  és
uni ós prag ma tiz mus sal hosszú tá von
vál lal ha tó  terv vel  áll tunk  elő,  így
2012 ta va szán el nyer tük a meg va ló -
sí tás hoz szük sé ges tá mo ga tást. 
Man da bo kor ban több funk ci ós kö -

zös sé gi épü let ké szül, mely meg fe le -
lő fel té te le ket nyújt a már évek kel ez -
előtt meg ala po zott te vé keny ség hez.
Brüsszel rit kán ad pénzt lég vá rak épí -

té sé re – a ma ga bü rok ra ti kus rend -
sze ré vel  és  sa já tos  lo gi ká já val  ar ra
kész te ti a tá mo ga tá sért fo lya mo dó -
kat,  hogy  gon dol ják  át  ala po san,

meg va ló sít ha tó-e,  mű kö dő ké pes-e
a pro jekt be ren de zett el kép ze lés. 

A bo kor ta nyá kon élők tár sa dal mi
esély egyen lő sé gé ért cí met vi se lő do ku -
men tum  azt  tű zi  ki  cé lul,  hogy  a
szeg re gált kör nye zet ben élők is meg -
kap has sák  azo kat  a  le he tő sé ge ket,
ame lyek a vá ros ban élők nek ter mé sze -
tes mó don meg ada tnak. A gyü le ke zet
mai éle té ből ki in dul va a fel éb resz tett
szük ség le tek  ki elé gí té se  ér de ké ben
fo gal maz ták meg, mi min den re kell al -
kal mas nak len nie a kö zös sé gi ház nak. 
A  hit éle tet  szol gá ló  nagy te rem

mel lett így lesz he lye a szü lő klub nak,
a gyer mek fog lal ko zá sok nak. A szá -
mí tó gé pes is me re tek fej lesz té sét – öt
gép pel  –  kü lön  he lyi ség  szol gál ja
majd, ezt ki fe je zet ten az idő seb bek -
re gon dol va ter vez ték. A di gi tá lis írás -
tu dat lan ság nagy hát rány ugyan is a
mun ka erő pi a con,  ezért  az  is ko la -
pad ból ré geb ben ki ke rül tek e te rü le -
ten is se gít sé get kap nak, és biz to sí -
ta nak szá muk ra ta nács adást, il let ve
ál lás ke re ső bör zé ket is. 
Vé ge a hát rá nyos hely ze tű gye re -

kek  lé lek pusz tí tó,  una lom ba  fú ló
nya ra i nak, hi szen a nap kö zis tá bor -
hoz is meg ad ja a fel té te le ket a lé te sít -
mény: az ebéd lő, a me le gí tő kony ha
hát te re le het min den fé le kö zös sé gi al -

ka lom nak. Aho gyan a sport pá lyák is.
Ko sár-, röp lab da- és fo ci pá lyát ké szí -
te nek. Ezek nek ab ban a pre ven ci ós
prog ram ban is fon tos sze re pük lesz,
amely az if jú sá got óv ja. Az éj fé li baj -
nok sá gok kal a pén tek es ti bu li ba ké -

szü lő ket té rí tik egy jobb ki lá tá sok kal
ke cseg te tő le he tő ség fe lé… 
– Leg fon to sabb cé lunk – túl a prog -

ra mo kon, a kö zös sé gi al kal ma kon –,
hogy a gyer me ke ket, fi a ta lo kat, csa -
lá do so kat, idő seb be ket Jé zus Krisz tus -
hoz ve zes sük, hi szen ez ad hat ér tel met
az épít ke zé sünk nek, az épü le tünk nek,

mun kánk nak, szol gá la tunk nak egy -
aránt – foly tat ja az es pe res. – Mi sem
jel lem zőbb, mint hogy az épü let kör -
nye ze té ben sok min dent a kö zös ség
tag jai ala kí ta nak ki tár sa dal mi mun -
ká ban, amint be ko pog tat a ta vasz. A
fü ve sí tés hez,  be to no zás hoz,  az  ol -
dal pa lánk, de még a ke rí tés meg épí -
té sé hez  is  elég  egyet len  hoz zá ér tő
szak em ber, ha sok tett re kész ön kén -
tes fi gyel az út mu ta tá sá ra. 
A  ke rí tés  ko vá csolt vas  ré szét  is,

mely re  gyü le ke ze tünk  tá mo ga tást
kért, fel aján lás ként kap juk, a gyü le -
ke zet egyik tag ja, Mo ra usz ki György
fog ja el ké szí te ni. Sok min dent vál lal -
nak, il let ve sok min den ről haj lan dók
le mon da ni gyü le ke ze tünk tag jai, és
oda szá ná suk  a  sa ját  éle tük ben  is
meg mu tat ko zik.
Az ÉA OP öt ven mil lió fo rin tos tá -

mo ga tá sát a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus  Egy ház  húsz mil li ó val  egé szí -
tet te ki, az egy ház ke rü let egy mil li ó val
já rult  hoz zá,  a  gyü le ke zet  ön ere je
pe dig négy mil li ó ra rúg. Mind ez nem -
csak  a  be ru há zás,  de  a  prog ra mok
költ sé ge it  és  az  azo kat meg va ló sí tó

maj da ni két mun ka társ bé rét is ma -
gá ban fog lal ja. 
A man dai kö zös sé gi ház ban már

a csem pé zés nél tar ta nak a ki vi te le -
zők, és min den ki na gyon vár ja, hogy
áp ri lis  le gyen,  ami kor  fel szen te lik
az Is ten há zát.
g Le je gyez te:Veszp ré mi Er zsé bet

Istenközösségiházaépül



A Lu kács sze rin ti evan gé li um ban az
utol só va cso rá nál ezt ol vas suk: „Ez -
után ver sen gés is tá madt köz tük ar -
ról, hogy ki a leg na gyobb kö zöt tük.
Er re ő így fe lelt ne kik: »A ki rá lyok
ural kod nak né pe i ken, és akik ha tal -
muk alá hajt ják őket, jó te vők nek hí -
vat ják ma gu kat. Ti azon ban ne így
cse le ked je tek, ha nem aki a leg na -
gyobb kö zöt te tek, olyan le gyen, mint
a leg ki sebb, és aki ve zet, olyan le gyen,
mint aki szol gál. Mert ki a na -
gyobb? Az, aki asz tal nál ül, vagy aki
szol gál? Ugye az, aki az asz tal nál ül?
Én pe dig olyan va gyok kö zöt te tek,
mint aki szol gál.«” (Lk 22,24–27)

Joseph Rat zin ger pá pa ként nem
hi vat ko zott a szol gá lat teo ló gi á já -
ra, de an nál töb bet meg va ló sí tott
be lő le a szol gá la tá ban.

Pál ír ja a Fi lip pi le vél 2. fe je ze -

té ben, az úgy ne ve zett Krisz tus-
him nusz ban: „Az az in du lat le gyen
ben ne tek, ami Krisz tus Jé zus ban is
meg volt: mert ő Is ten for má já ban
lé vén nem te kin tet te zsák mány -
nak, hogy egyen lő Is ten nel, ha nem
meg üre sí tet te ön ma gát, szol gai for -
mát vett fel…” (Fil 2,5–7) 

A ke resz tyén élet alap ja a hit, de
meg nyil vá nu lá si for má ja, az az lát -
ha tó gyü möl cse a szol gá lat. Ez a
szol gá la ti teo ló gia lé nye ge.

Víz vá lasz tó, hogy ki tud ja el fo -
gad ni a szol gá lat ról szó ló jé zu si ta -
ní tást, és ki tud an nak meg fe le lő en
él ni és dön te ni. Rat zin ger lát ha tó je -
lét ad ta, hogy a ha tal mi kí sér té sek
kö ze pet te is ké pes Jé zus ta ní tá sát
kö vet ni és adott eset ben még a pá -
pa ság ról is le mon da ni.

g Prőhle Péter
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Rat zin ger

b A 2013. évi világimanap hazai
eseményeirőllassancsordogál-
nakahíradások.Néhánynappal
márciuselsőpéntekétkövetően
még nem állhatnak rendelke-
zésre számadatok arról, hogy
hányhelyszínenrendeztékmeg
eztarendhagyóistentiszteletial-
kalmat. Az azonban tudható,
hogyagyülekezetekenkívülis-
kolákban, kórházakban, civil
szervezetekprogramjábailleszt-
veisfelolvastákazideiimanap
könyörgéseit.

Még  a  „hi va ta los”  pén te ki  na pot
meg elő ző en,  feb ru ár  28-án  ke rült
sor a li tur gia be mu ta tá sá ra a Ma gyar
Asszo nyok Ér dek szö vet sé ge szék -
há zá ban, ahol par la men ti kép vi -
se lő nők is meg je len tek, köz tük a
fi de szes Ékes Ilo na. Az ő ne vét
kü lö nö sen  is a 2006-os ese mé -
nye ket kö ve tő en  je gyez ték meg
so kan, hi szen rend sze re sen lá to -
gat ta bör tön ben, kór há zak ban a
rend őri  túl ka pá sok  ál do za ta it.
Je len lé té vel sza vak nél kül is em -
lé kez tet te a  részt ve vő ket ar ra a
hat és fél év vel ez előt ti ok tó ber
23-ára,  amely  szo mo rú an  mu -
tat ta meg, ho gyan vál hat „jö ve -
vénnyé” az em ber még a sa ját ha -
zá já ban  is. Ne  fe led jük,  az  idei
esz ten dő  mot tó ját  Jé zus nak  az
íté let kor el hang zó mon da ta ad ta:
„Jö ve vény vol tam, és be fo gad ta -
tok…” (Mt 25,35)
Az asszony ház ban meg tar tott

ima al kal mat kö vet te egy tár lat ve -
ze tés  is,  amely  Szent Er zsé bet
élet út ját idéz te fel, il le tő leg azo -
kat a he lye ket mu tat ta be, ahol e
Ma gyar or szág ról Tü rin gi á ba „be -

ván do rolt”  ki rály lány nak  ál lí ta nak
em lé ket. 

* * *

Al ber ti ben ked ves ün nep ség ke re té -
ben em lé kez tek meg ar ról, hogy –
no ha a nők vi lág ima nap ját hi va ta lo -
san 1985 óta tart juk meg ha zánk ban
– eb ben a gyü le ke zet ben már 1982-
ben meg ren de zték. 
Ab ban, hogy most har minc éves ju -

bi le u mot  ül het tek  az  idei  al ka lom
részt ve vői,  nem  kis  ér de me  van  a
gyü le ke zet  nyug dí jas  pap né já nak,
Ro szík Mi hály né, Me lit ta „né ni nek”,
aki egy kor meg is mer tet te a nő test vé -
re ket ez zel a föld ke rek sé gen át íve lő
ima moz ga lom mal. Az el ső  esz ten -
dők ben még a kör nye ző te le pü lé sek -
ről is hív ták az asszo nyo kat ma guk -

hoz az al ber ti ek. Má ra in kább csak
ma guk ban van nak, hi szen az óta el -
ter jedt  a  vi lág ima na pi  moz ga lom,
és kü lön-kü lön, fe le ke ze ti össze -
fo gás sal  ren de zik meg az egyes
gyü le ke ze tek. 
Al ber ti ben még is min dig kü -

lön le ge sek ezek az al kal mak, és
nem csu pán azért, mert na gyon
lel kes asszony csa pat szer ve zi meg
év ről év re az is ten tisz te le tet kö -
ve tő  sze re tet ven dég sé get  (idén
ter mé sze te sen fran cia spe ci a li tá -
sok kal ruk kol tak elő: fon due-t, az -
az ol vasz tott saj tot ké szí tet tek, és
ba get tet  sü töt tek).  Az  al ka lom
nagy sze rű sé ge  ab ban  áll,  hogy
ilyen kor a gyü le ke zet hez tar to zó
in téz mé nyek ben – iskola, sze re -
tet ott hon – dol go zó mun ka tár sak
együtt szol gál hat nak. S ta lán kö -
ze lebb  is  állt  hoz zá juk  az  idei
ima nap meg szó lí tó üze ne te, hi -
szen ők ma guk is na pon ként kell,
hogy be fo gad ják Krisz tust az elé -
jük jö vő be te gek ben, ki csiny jö ve -
vé nyek ben, sze re tet re éhes, „fá -
zós” ka ma szok ban.

g B. Pintér Márta

Világimanapszűkebbpátriákban

eK me-est: misszió fe lül né zet ből és alul né zet ből
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) kö vet ke ző össze jö ve te -
lét már ci us 18-án, hét főn 18–20 óra kö zött tart ja. Elő adó a Kon gó ból szár -
ma zó France Mu tom bo Ts hi mu an ga lel kész, az Af ri ká ért Ala pít vány ve -
ze tő je, aki ti zen hat éve él Ma gyar or szá gon. Az est té má ja: Misszió fe lül -
né zet ből és alul né zet ből.Hely szín: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro dá já nak elő adó ter me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24. – be já -
rat az ut ca fe lől).
Min den ér dek lő dőt hí vunk és sze re tet tel vá runk.

Az EK ME ve ze tő sé ge

A kö rül be lül har minc per ces ige hir -
de tés  ele jén  Kern  utalt  Par zany
rosszul lé té re: „Sen ki sem fi ze tett elő
a sze ren csé re és a bol dog ság ra. Ezt
Ul rich  Par zany  rosszul lé te  is  pél -
dáz za. Mi lyen jó, ha ilyen kor a jó or -
vo sok mel lett éle tünk fun da men tu -
mát is meg tud juk ta lál ni!”
A stutt gar ti ProCh rist-mun ka cso -

port ve ze tő je, Ralf Al brecht es pe res
(Na gold/Nor dsch warz wald) az ige -
hir de tő gyors he lyet te sí té sét a ProCh -
rist  Két ség és ámu lat mot tó já nak
meg erő sí té se ként  ítél te meg.  Is ten
hagy ja, hogy az em be rek át él hes sék
azt,  hogy  ben ne  bíz hat nak.  Ezt  az
üze ne tet Kern „tisz tán, kor sze rű en és
nyo ma té ko san”  köz ve tí tet te.  Az

evan gé li um to váb bí tá sá hoz az ige hir -
de tő sze mé lye ke vés bé je len tős, sok -
kal in kább ma ga az üze net az, ami
fon tos.
Kern  nem  is  sej tet te,  mi  vár  rá

majd a Por sche Are ná ban. Még egy
ak ta tás kát sem vitt ma gá val. Ami kor
el ju tott hoz zá juk a hír, hogy Par zany
nem tudja meg tar ta ni a pré di ká ci ót,
gyor san ki de rült, hogy ne ki kell át -
ven nie a he lyét. A würt tem ber gi Die
Apis gyü le ke ze ti kö zös ség ve ze tő je -
ként az aré na ott ho nos kör nye zet volt
már szá má ra. Kern nem ré gi ben je -
len tet te meg Sze re tek él ni – A bol dog -
ság ból él ni cí mű köny vét, így en nek
köz pon ti gon do la tát tud ta el mon da -
ni a pré di ká ci ó já ban.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na 

Evan gé li kus.hu (For rás: idea.de)

ProChrist2013
f Folytatás az 1. oldalról

Lupták György a ProChrist magyar plakátja előtt

A már ci us 4-i lap zár tánk ide jén köz ve tí tett evan gé li zá ci ón még Stef fen Kern
hir det te Is ten igé jét, de re mény volt ar ra, hogy már ci us 5-től Par zany át ve szi
he lyét a szó szé ken a stutt gar ti Por sche Are ná ban. Mint ar ról la punk ko ráb bi
szá ma i ban be szá mol tunk, a már ci us 11-én zá ru ló fe le ke zet kö zi mű hol das evan -
gé li zá ció so ro zat ba Ma gyar or szá gon is több hely szín be kap cso ló dott – a szer -
ve zők mun ká ját idén is Lup ták György kis kő rö si evan gé li kus es pe res-lel kész,
a KIE (Ke resz tény If júsá gi Egye sü let) korábbi elnöke ko or di nál ja. (A ma gyar -
or szá gi hely szí nek lis tá ját lásd a proch rist.hu ol da lon.)

A világimanap alkalmából készült magyar
kártyanaptár verzója

Az Eu ró pa a pol gá ro kért – ak tív eu ró -
pai em lé ke zet prog ramke re té ben idén
is tá mo ga tás ra mél tó nak ta lál ta az Eu -
ró pai Bi zott ság a ma gyar Se gít ség az
Élet hez Ala pít vány el ső  íz ben  ta valy
meg ren de zett  kon fe ren cia so ro za tát.
Mi u tán az ere den dő en a kö zös zsi dó–
ke resz tény bib li ai gyö ke rek ku ta tá sá -
ra és meg is mer te té sé re lét re jött szer -
ve zet alap ve tő en ho lo kauszt túl élők kel
fog lal ko zik, lé nye gé ben az Evan gé li um
és kü lön bö ző sze rep vál la lá sa ink a tör -
té ne lem ben al cím je gyé ben tar tan dó
idei kon fe ren ci ák is a so á ra va ló em -
lé ke zés és em lé kez te tés fon tos sá gát
kí ván ják tu da to sí ta ni – fél éven át, öt
kü lön bö ző hely szí nen. A re mény ség
kút jai – II.múlt hét vé gi nyi tó ren dez -
vé nyé nek a bu da pes ti Rad nó ti Mik -
lós Gim ná zi um adott ott hont.

Areménységkútjai–II.
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Kecskemétről érkezett a vendég ige hir -
de tő, Hulej Enikő lelkész
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Cse lő tei Lász ló re for má tus csa lád ban
szü le tett 1925. ja nu ár 3-án Rá kos pa -
lo tán. Nyolc évig a Fa so ri Evan gé li -
kus Fő gim ná zi um ta nu ló ja volt, 1943-
ban érett sé gi zett. Már a fa so ri évek
alatt meg mu tat ko zott kö zös sé gi szel -
le me és a tu do mány irán ti von zó dá -
sa. Tag ja és el nö ke is volt az is ko la
Arany Já nos ön kép ző kö ré nek. 
A gim ná zi um el vég zé se után a bu -

da pes ti  Ma gyar  Ag rár tu do má nyi

Egye tem Kert- és Sző lő gaz da sá gi Ka -
rá ra irat ko zott be; 1947-ben vég zett.
A  kert hez,  me ző gaz da ság hoz  va ló
kö tő dé se csa lá di gyö ke rű: szü lei je len -
tős te rü le tű kert gaz da sá got mű vel tek. 
Meg is mer ve a ker tész mér nök-pro -

fesszor tu do má nyos pá lyá ját, tár sa dal -
mi  sze rep vál la lá sa it,  gaz dag  élet út
tá rul  fel  az  utó kor  előtt.  Cse lő tei
Lász ló a Gö döl lő re köl tö zött ag rár tu -
do má nyi  egye te men  meg szer vez te,
majd  1954-től  négy  év ti ze den  át
vezette a ker té szeti tan szé ket. 1960-
ban a me ző gaz da ság-tu do má nyi kar
dé kán já vá vá lasz tot ták, 1971–78 kö zött
az egye tem rek to ra volt.
1976-ban lett a Ma gyar Tu do má -

nyos Aka dé mia (MTA) ren des tag ja.
Az  Aka dé mia  több  bi zott sá gá ban
te vé keny ke dett tag ként, töl tött be el -
nö ki tisz tet. 1970-től az ENSZ Élel -
me zé si és Me ző gaz da sá gi Szer ve ze -
te (FAO) me ző gaz da sá gi mun ka bi -
zott sá gá ban dol go zott. Mind emel lett
az aka dé mi kus meg annyi ker té szet -
tu do má nyi egye te mi tan könyv, jegy -
zet szer ző je, szer kesz tő je volt. 
Tu do má nyos ku ta tá sa i ban az ön tö -

zés sel, a zöld ség ter mesz tés sel, va la -
mint egyes zöld ség fé lék víz hasz no sí -
tá sá val fog lal ko zott. Vizs gál ta a kör -
nye ze ti té nye zők ha tá sa it a nö vé nyek
víz for gal má ra, il let ve az el té rő víz el -
lá tás ha tá sát a ter més ala ku lá sá ra.
Cse lő tei Lász ló köz éle ti sze re pet is

vál lalt. Az 1940-es évek ben a Re for -
má tus Egye te mi If jú ság Ka bai Már -
ton Kö ré nek, majd  a Nem ze ti  Pa -
raszt párt nak a tag ja. A szo ci a liz mus
ide jén pár ton kí vü li volt, de 1970 és
’90 kö zött az aszó di egyé ni vá lasz tó -
ke rü let  or szág gyű lé si  kép vi se lő je -
ként te vé keny ke dett, ’77 és ’90 kö zött
az Or szág gyű lés me ző gaz da sá gi bi -
zott sá gá nak el nö ke volt.
Az egy ko ri fa so ri di ák élet raj zi ada -

ta it  az  em lék táb la  le lep le zé se  előtt
ele ve ní tet te fel Haj dó Ákos igaz ga tó a
gim ná zi um pa ti nás dísz ter mé ben tar -
tott em lék ülé sen. Itt be szé det mon dott
Né meth Ta más, az MTA fő tit ká ra és
Lip tay Györgypro fesszor, a Bu da pesti
Evan gé li kus Gim ná zi um Volt Nö ven -
dé kei  Egye sü le té nek  el nö ke.  Lip tay
György  ki tért  Cse lő tei  Lász ló nak  a
gim ná zi um  új ra in dí tá sá ért  vég zett
fá ra do zá sa i ra.  (Mint  is me re tes,  fa -

sori in téz mé nyün ket 1952-ben ál la mo -
sí tot ták, és csak 1989-ben éled he tett új -
já egy há zunk fenn tar tá sá ban.)
Az em lék táb la előtt Tom csá nyi Pál

aka dé mi kus osz tot ta meg gon do la tait
a részt ve vők kel: fi a tal- és öreg di á kok -
kal, aka dé mi ku sok kal, ba rá tok kal. Szólt
ba rát já ról,  a  ba rát ság ról,  a  kö zös ség
meg tar tó  ere jé ről.  A  szűk  fo lyo són
meg ele ve ne dett a múlt, a ter mek ből
csen gő szó ra ki özön lő di á kok nyüzs gő
zsi va já val vissza tért az em lé ke zők if jú -
sá ga. Vi tá lis György és Je szensz ky Zol -
tán fa so ri öreg di á kok, az MTA köz tes -
tü leti tag jai lep lez ték le 2012. feb ru ár
29-én el hunyt di ák tár suk táb lá ját. 

A rend kí vü li mun ka bí rá sú Cse lő -
tei Lász ló ered mé nye it szá mos ki tün -
te tés sel  is mer ték  el,  töb bek  kö zött
1995-ben a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem rend  kö zép ke reszt jé vel.  Ta lán
a leg szebb ki tün te tés csa lád ja, ba rá -
tai, aka dé mi kus tár sai  sze re tet tel jes
em lé ke zé se,  el is me ré se,  me lyet  –
ha lá lá nak el ső év for du ló ján – em lék -
táb lá ja fel ava tá sá val pe csé tel tek meg. 

g Bal la Má ria

Fasoriemléktábla-avatás
Cse lő tei Lász ló aka dé mi kus ra em lé kez tek

diák tár sai, mun ka tár sai, ba rá tai

b Afasorigimnáziumföldszintifolyosójánpillantottamegelőszöregy-
mást1935-benkétdiák:TomcsányiPál ésCselőteiLászló, éppenott,ahol
mamárabarátságukatdokumentálóemléktáblaáll.Bizonyritkánesik
meg,hogyafalonislenyomatalegyenegybarátságnak.Márpedigaz
intézménybenfebruár28-ánleleplezettszépmárványtáblafelirataket-
tejükszövetségérőlistanúskodik.Aháromnegyedszázadotistúlíve-
lőbarátságindítottaarraTomcsányiPálakadémikust,hogyilymódon
állítsonemléketéppenegyesztendejeelhunytfasoridiáktársának,avi-
lághírűkertészmérnök-professzornak,kutatónak,agrárpolitikusnak.

Az em lék táb lát Je szensz ky Zol tán és Vi tá lis György, a Bu da pes ti Evan gé li kus
Gim ná zi um Volt Nö ven dé kei Egye sü le té nek ko ráb bi fő tit ká rai lep lez ték le

b Követtek-eelhibátalelkipászto-
rok,hogycigányokésnemcigá-
nyoktömegesenhagyták,hagy-
jákelatörténelmiegyházakat?
Személyesen szerettem volna
hallani a választ, maguktól az
érintettektől.Ezértarómaikato-
likusVáciEgyházmegyeterüle-
ténszolgálatihelyükön,paróki-
ájukon kerestem meg a törté-
nelmiegyházaklelkipásztorait,
hogykérdésekettegyekfelnekik
acigánynéppelkapcsolatban.

A tör té nel mi egy há zak ban a ci gá nyok
meg tart hat ják a nyel vü ket, kul tú rá -
ju kat,  ze né jü ket  és  ha gyo má nya i -
kat, szem ben azok kal a szek ták kal,
ame lyek tilt ják a nyelv hasz ná la tát, a
kul tú ra meg élé sét. 
Ál ta lá nos ság ban  ez zel  szem ben

azon ban  el mond ha tó,  hogy  ma  a
tör té nel mi egy há zak lel ki pász to rai
– tisz te let a ki vé tel nek – nem áll nak
ké szen a si ke res ci gány pasz to rá ci ós
mun ká ra. A ci gány pasz to rá ció fel -
té te le a ci gány nép is me re te és el fo -
ga dá sa.  A  meg ol dás  a  ci gány ság
sze mé lyes meg szó lí tá sá ban rej lik. Az
evan gé li kus egy ház lel ki pász to ra i nak
azon ban mind össze 36%-a fog lal ko -
zik ci gá nyok lel ki gon do zá sá val, míg
a má sik két fe le ke zet nél ez az arány
48%.
A  ci gány ság  lel ki gon do zá sá val

nem fog lal ko zó lel ki pász to rok egy ré -
sze in dok lás ként azt emel te ki, hogy
a ci gá nyok nem jár nak a gyü le ke zet -
be. Ez a tény olyan passzív at ti tűd ről
árul ko dik, amely aka dá lyoz hat ja a ci -
gány misszió si ke rét.

* * *

Kö vet tek-e  el  hi bát  a  lel ki pász to -
rok,  hogy  ci gá nyok  és  nem  ci gá -
nyok tö me ge sen hagy ták, hagy ják el
a tör té nel mi egy há za kat?
Sze mé lye sen sze ret tem vol na hal -

la ni a vá laszt, ma guk tól az érin tet tek -
től.  Ezért  a  ró mai  ka to li kus  Vá ci
Egy ház me gye  te rü le tén  szol gá lati
he lyü kön,  pa ró ki á ju kon  ke res tem
meg  a  tör té nel mi  egy há zak  lel ki -
pász to ra it, hogy kér dé se ket te gyek fel
ne kik a ci gány nép pel kap cso lat ban.
Ku ta tá si  cél ként  azt  tűz tem  ki,

hogy meg is mer jem a lel ki pász to rok
élet út ját, va la mint hogy fel tár jam a
ci gány ság ról meg lé vő is me re te i ket.
Ezen kí vül cé lom volt meg tud ni, hogy
sze rin tük a ci gány ság ho gyan in teg -
rál ha tó az egy ház ba, il let ve hogy a lel -
ki pász to rok mi ként vé le ked nek a ci -
gá nyok hit vi lá gá ról.
Össze sen  te hát  száz  lel ki pász -

tort kér dez tem meg há rom kü lön -
bö ző fe le ke zet ből (ka to li kus, re for -
má tus,  evan gé li kus). A min tá ban,
amely rep re zen tál ja a Vá ci Egy ház -
me gyé re jel lem ző fe le ke ze ti meg osz -
lást, har minc öt ka to li kus, har minc -
há rom evan gé li kus  és har minc két
re for má tus lel ki pász tor sze re pel. A
kér dő ív, amely nek se gít sé gé vel a le -
kér de zést vé gez tem, egya ránt tar tal -
ma zott nyi tott és zárt kér dé se ket.
(Előb bi azt je len ti, hogy a vá lasz le -
he tő sé gek a kér dé sek re nem vol tak
adot tak,  míg  az  utób bi  ese té ben
elő re meg vol tak ad va.)

* * *

Az evan gé li kus lel ké szek kö zül nem
min den kit evan gé li kus ként ke resz tel -

tek meg. Elő for dult kö zöt tük olyan,
aki  a  bap tis ta,  il let ve  a  re for má tus
egy ház ban ré sze sült a ke reszt ség ben,
né há nyan pe dig ka to li kus ként let tek
meg ke resz tel ve.
Azt ta pasz tal tam, hogy az evan gé -

li kus lel ké szek rö vi debb ide je van nak
a pá lyán, mint a re for má tus vagy a
ka to li kus lel ki pász to rok. 
Az evan gé li kus pász to rok  leg in -

kább lel ké sze ik ha tá sá ra vá lasz tot ták
ezt a hi va tást. Ez fel hív ja a fi gyel met
ar ra, mennyi re fon tos a pél da mu ta -
tó lel ki pász to ri mun ka, hogy az egy -
ház nak  le gyen  meg fe le lő  lel kész -
után pót lá sa is.
A lu the rá nus lel ké szek szá má ra hi -

va tá suk gya kor lá sa so rán a leg po zi -
tí vabb él mény a lel ki gon do zás. A leg -

na gyobb  prob lé má nak  vi szont  az
egy ház ban  le vő  bel ső  vi szá lyo kat
lát ják.
Az  evan gé li kus  lel ké szek  52%-a

nyi lat ko zott úgy, hogy jó a kap cso la -
ta a kol lé gák kal. 88%-uk nak van nak
ba rá tai a ci vil élet ből is. Amennyi ben
a  lel ki pász to rok  fog lal koz nak ci gá -
nyok lel ki gon do zá sá val, az evan gé li -
kus  egy ház  lel ké sze i nek  több  ta -
pasz ta la tuk van a ci gány ság lel ki gon -
do zá sá nak te rü le tén, mint a má sik két
vizs gált egy ház pász to ra i nak.

Lé nye ges tény, hogy az evan gé li -
kus  lel ki pász to rok  33%-a  mond ta
azt, hogy szár ma zás alap ján de rül ki,
hogy ki a ci gány. Ugyan csak 33%-uk
nem  tud ta,  hogy mi ó ta  él nek Ma -
gyar or szá gon ci gá nyok. A má sik két
fe le ke zet  lel ké szei  ese té ben  ez  az
arány 46%. A Ma gyar or szá gon ma
élő ci gá nyok lé lek szá mát 300 ezer től
900 eze rig be csül ték. Saj nos a lel ki -
pász to rok ne gye de nem tud ta, hogy
hány ci gány törzs él Ma gyar or szá gon,
és majd nem ötö dük egyet len ci gány
tör zset sem tu dott meg ne vez ni.
Mind há rom vizs gált egy ház lel ki -

pász to rai hí vő nek, de ba bo nás nak ír -
ják le a ci gány sá got. 
Az  evan gé li kus  gyü le ke ze tek be

mind össze har mad annyi ci gány jár,
mint a má sik két fe le ke zet kö zös sé -
ge i be.  A  lel ki pász to rok  egy  ré sze
sze rint azért nem jár nak a ci gá nyok
az evan gé li kus gyü le ke ze tek be, mert
már ró mai ka to li ku sok.

* * *

A ci gány ság el fo ga dá sa és a ve le va -
ló kö zös ség be ke rü lés kulcs fon tos sá -
gú a ci gány misszió si ke ré hez. Lás suk
te hát a vizs gált lel ké szek nek a ci gány -

ság gal  kap cso la tos  at ti tűd jé re  vo -
nat ko zó ada to kat!
Mind  az  evan gé li kus  lel ké szek,

mind a töb bi ek a csa lád cent ri kus sá -
got emel ték ki a ci gány ság po zi tív tu -
laj don sá ga ként.
Az evan gé li kus lel ki pász to rok kö -

zel  ötö de  sze rint  a  ci gá nyok  nem
tart ják  be  a  tör vé nye ket,  to váb bá
15%-uk sze rint lop nak, és se gé lyen él -
nek. Mind össze 12%-uk nyi lat ko zott
úgy, hogy nem ál ta lá no sít, és nem ne -
ve zi meg a ci gány ság rossz tu laj don -
sá gát. Ezek a té nyek saj nos ar ra utal -
nak, hogy a lel ki pász to rok kö zött is lé -
te zik elő íté let a ci gány ság gal szem ben. 
Az elő íté le tek azon ban a val lás te -

kin te té ben nin cse nek je len, az az a lel -
ki pász to rok el fo gad ják a ci gány sá got

az  egy ház  tag ja ként,  il let ve  nem
akar ják szeg re gál ni őket a nem ci gá -
nyok tól. 
A ci gány ság élet hely ze té nek ja ví -

tá sa el ső sor ban a mun ka hely te rem -
tés sel kép zel he tő el – nyi lat koz ták a
lel ké szek. Má so dik he lyen az ok ta -
tást, míg  har ma dik ként  a  ne ve lést
em lí tet ték. Ér de kes ség, hogy a hi tet
ke ve sen emel ték ki. 
Az ada tok fé nyé ben azt mond hat -

juk: a ci gány misszió si ke ré hez szük -
sé ges, hogy a lel ki pász to rok to váb -

bi, a meg lé vő nél bő vebb is me re tek -
kel bír ja nak a ci gány ság ról, és nem -
csak el mé le ti sí kon, ha nem a sze mé -
lyes meg szó lí tás ra al kal mas for má -
ban is.

* * *

Mit vár nak a ci gá nyok az egy há zak
lel ki pász to ra i tól és hí ve i től?
El ső sor ban azt, hogy mi előtt va la -

ki – lel kész vagy gyü le ke ze ti tag –
em be ri leg meg ítél né,  is mer je meg
őket. Ér dek lőd jön tő lük nyel vük ről,
tör zsük ről és kul tú rá juk ról, és ha van
ben nük vágy, hogy hí vő kö zös ség hez
csat la koz za nak, ak kor er re le gyen le -
he tő sé gük. Meg ol dá si  kí sér let ként
re mél jük, hogy a kö zel jö vő ben a lel -
ki pász tor kép ző  in téz mé nyek  tan -
anya gá ba és az egy há zi fel ső ok ta tás -
ba  is be ke rül a ci gány nép is me reti
óra,  és  gya kor la ti  mo dult  is  le het
majd hoz zá ren del ni.
Vé ge ze tül az Evan gé li kus Élet ha -

sáb ja in  is  sze ret ném meg kö szön ni
mind  a  száz  lel ki pász tor nak,  hogy
szol gá lat ké szen vál lal ták a ku ta tás ban
va ló köz re mű kö dést, ez zel hoz zá já -
rul va a mun ka si ke ré hez.

g Oláh De zső

a tÖr té neL mi e g y h á Z aK 
SZ áZ LeL K i pá SZ to r a n yi L at Ko Zot t a C i gán y nép rőL

Aszemélyesmegszólításhoz
ismernikellamásikat

Ki vo nat Oláh De zső ne ve lés szo cio ló gi ai dok to ri ku ta tá sa i nak ered mé nye i ből

A ka to li kus Vá ci Egy ház me gye te rü le tén szol gá la tot tel je sí tő evan gé li -
kus lel ki pász to ro kat fi a tal nak és in tel li gens nek is mer tem meg (két har -
ma duk hu szon hét és negy ven hat év kö zöt ti, így sok kal fi a ta labb a lel ki -
pász to ri  kö zös ség,  mint  a  ka to li ku sok nál  vagy  a  re for má tu sok nál).
Tisz te let il le ti az evan gé li kus egy ház lel ki pász to ra it, mert a mé ré si ered -
mé nyek alap ján ők több is me ret tel bír nak a ci gány ság ról, mint a más fe -
le ke ze tű ek.

Aki szintén válaszolt: Sághy Balázs domonyi evangélikus lelkész
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– Mi ó ta él itt, lel kész úr?
– 1946 nya rá ról, más fél éves ko -

rom ból  va ló  az  el ső  em lé kem.  A
szo bám fe le hi ány zik, le bom báz ták.
Ülök  apám  nya ká ban,  és  a  szo ba
kö ze pé ről nézünk le az ut cá ra… On -
nan tu dom a dá tu mot, hogy a mai
na pig meg van nak az új já épí tés nek a
szám lái,  az  üve ge sé,  az  asz ta lo sé.
Eb ben a la kás ban szü let tem, nőt tem
fel, és élek ma is. Min dig nagy meg -
nyug vást je len tett, hogy volt ez az ott -
hon, egész éle tem ben ez volt a bá zi -
som. Ak kor is, ami kor pa ró kus lel -
kész  vol tam,  hi szen  Pestúj he lyen
pél dá ul nem is volt lel kész la kás. Eb -
ben a szo bá ban dol goz tam, ez volt a
„bar lan gom”. Is ten nagy ál dá sa, hogy
itt él he tek ma is, sza bad sá got ad ez
a hát tér.

– Mi lyen volt gye rek nek len ni itt,
az ak kor sem ke vés bé nyüzs gő, szí nes,
for gal mas Szent Ist ván kör úton és a
kör nye ző te re ken, ut cá kon?
– Él tem a bel vá ro si kis csi bé szek

éle tét. Eb ben a ház ban ak kor het ven
gye rek la kott, akik nagy já ból egy idő -
sek vol tak ve lem! Ki jár tunk a Du na-
part ra,  a  Mar git szi get re,  a  kör út
mel lék ut cá i ba meg per sze  a há zak
ha tal mas pin cé i be. Egész la bi rin tus
van oda lenn. Jó volt itt gye rek nek len -
ni, ez egy kü lön vi lág. Nagy rol le re -
zé sek re em lék szem, fo ci zá sok ra, né -
mi csi bész ke dés re… Pél dá ul ka u csu -
kot gyűj töt tünk az aj tók ról, pom pás
füst bom bát le he tett ugyan is csi nál ni
be lő le. ’56 után meg ott volt a sok lő -
szer, pus ka por…

– És a szü lei?… 
– Apám  volt  az  egyet len  olyan

vál la lat ve ze tő, aki az öt ve nes évek -
ben sem volt kom mu nis ta párt tag.
Az egyet len az or szág ban! Nem lé -
pett be a párt ba. Pa raszt pár ti volt,
és meg is ma radt an nak. Dísz pinty.
Szent gott hár don, Sop ron ban dol go -
zott, és csak a nyug díj ba me ne te le
után ke rült fel Pest re. Mi jár tunk le
hoz zá  hét vé gen ként.  Édes anyám
tiszt vi se lő volt, nagy vál la la ti köny -
ve lő. Ké sőbb min de nes egy nyom -
dá ban, éj je len te meg lot tó szel vény-
szor tí ro zó.

– Mi ve zet te a teo ló gi á ra? Ugye a
hat va nas évek ele jét ír juk a pá lya vá -
lasz tá sa kor…
– A De ák tér nek kö szön he tő min -

den. Ke ken Ban di bá csi nak, Ha fó nak,
Zel má nak, Trajt ler Gá bor nak, de
ben ne  van Welt ler Je nő bá csi  és  az
egész ot ta ni „csa pat”. Ott nőt tem fel,
ott vol tam ka masz, ott pró bál tam a vi -
lág ra esz mél ni ’56 után. Meg ha tá ro -
zó volt szá mom ra a De ák tér. Még is
af fé le out si der ként vá lasz tot tam vé gül
is a teo ló gi át. Én ugyan is nem vol tam
pap gye rek. Ér de kes, hogy édes apám
kán tor ta ní tó ként  kezd te,  de  ezt  jó
ide ig  nem  mond ta  el  ne kem.  Már
jócs kán  teo ló gus  vol tam,  má sod-
vagy har mad éves, mi kor el árul ta, és
meg mu tat ta a pré di ká ci ó it. 

– De hát mi ért?? 
– Mert utál ta… Csa ló dott az egy -

ház ban, ki  is  lé pett be lő le. Hosszú
tör té net. Össze kü lön bö zött az es pe -
re sé vel. Az el ső vi lág há bo rú után egy -
szer re len ni az egy ház ban és ugyan -
ak kor szó szó ló ja  len ni az egy sze rű

cse lé dek nek és pa rasz tok nak – ez lett
vol na  egy  fa lu ban  a  kán tor ta ní tó
dol ga. Édes apám Szü gyön volt egyéb -
ként. Egy fa lu ban, ha nincs ép pen ott
a pap, a kán tor ta ní tó es ket,  te met,
pré di kál,  min dent  ő  csi nál.  Te hát
mint ki de rült, nem iga zán jött ki az
es pe res sel.  De  ad dig  so ha  nem
mond ta ezt el ne kem, egyet len rossz
szó val nem il let te az egy há zat. Szó -
val így men tem én pap nak… 

– Mint egyet len gyer me két fél tet te
az édes ap ja? 
– Bi zo nyá ra, de nem akart be fo lyá -

sol ni.  Nyil ván  ag gó dott.  A  hit éle -
tünk egyéb ként ér de kes volt: anyám
bősz deb re ce ni re for má tus volt, apám
evan gé li kus, aki ko rá lo kat éne kelt, or -
go nált. A hang szer mel lett nőtt fel.
Meg hitt bel ső hit éle tetünk ki egé szí -
té se volt a De ák té ri masszív tré ning.
Ban di bá csi nál – az az Ke ken And rás -
nál – kon fir mál tam. Mi vol tunk az el -
ső kon fir man dus cso port ja, mi u tán ki -
en ged ték a bör tön ből. Szép em lék,
meg ma radt má ig. A rend őr ség el vet -
te a kon fir má ci ói cso port ké pet, de a
fe jem ben  meg ma radt.  Kál dy püs -
pök ide jén az tán De ák té ri se géd lel -
kész let tem. 

– A teo ló gia mint a hit és a tu do -
mány „ko hó ja” mi lyen él ményt adott?
– Na gyon bol dog vol tam ott. Az

eti ka, szo ci ál eti ka, dog ma ti ka von zott
a leg job ban. Nagy Gyu la ta ní tot ta.
Meg is van a dok to ri dol go za tom, de
be ad ni so ha nem volt ked vem. 

– A bör tön ka pu já ig, sőt a zár kák
mé lyé ig még hosszú út ve ze tett, nem -
csak idő ben, de föld raj zi lag is…
– Szor gal mas gye rek vol tam. Min -

dig hi á nyol tam, hogy nem ve szik fi -
gye lem be azt, hogy ki hogy ta nult.
Ma gán em ber ként  több ször vol tam
kint  Ke let-Né met or szág ban,  úgy
men tem  ki  ösz tön díj jal,  hogy már
meg volt a fel ső fo kú né met nyelv vizs -
gám. Vol tam fél évet Svájc ban, Bos -
sey-ban. Az tán Ang li á ban an go lul ta -
nul ni… Mind sok ra vit ték, akik ak -
kor kint vol tak ösz tön dí ja sok – egyet
ki vé ve: en gem. 
So ha nem akar tam sem mi len ni. És

ez na gyon jó volt! So ha nem mo ti vált
a „va gyok va la ki, le szek va la ki”. Nem hi -
szem, hogy ná lam hosszabb ide ig –
leg alább tíz évig – lett vol na pél dá ul
bár ki  is  se géd lel kész… Össze vissza,
több  he lyen.  Fa sor,  Zug ló…  Ez alatt
szü le tett Esz ter és Zsó fia lá nyunk. Jó
volt.  Fő nö ke im  –  szí ve sen  em lék -
szem rá juk – vit ték a bal hét, én meg
tet tem,  ami  tet szett.  Zug ló ban  teli
temp lom éne kel te tor ka sza kad tá ból a
Cre do együt tes éne két, az az a mi én -
ket: „Ná lad van-e a fog ke féd? / Le het,
hogy  jó  lesz  egy szer,  /  Könnyen  a
sitt re vág nak té ged is, / Ha nem tet szik
a rend szer” – így szólt 1972-ben. Csak
hát az összes volt osz tály tár sam már
rég pa ró kus volt. 

– Az tán csak le telt a se géd lel ké szi
év ti zed. 
– A De ák tér után Gö döl lőn szol -

gál tam, majd a fo gya té kos gyer me -
kek pi lis csa bai ott ho ná ban. Cso dá -
la tos idők! Az tán a vá lá som után két
év re fel füg gesz tet tek az egy há zi szol -
gá lat ból.  An gol–né met  ta nár ként
él tem azok ban az évek ben. A püs pö -

köm még  hi va tal ban  volt,  ami kor
vissza ke rül tem Bu da pest re, eb be a
la kás ba. Pestúj he lyen lettem lel kész,
ahogy az előbb em lí tet tem, ott nem
volt pa ró kia. Kis gyü le ke zet volt. Be
akar ták ol vasz ta ni Zug ló ba, de nem
en ged tem meg. Száz ti zen egy em ber -
rel vet tem át a gyü le ke ze tet. Ami kor
el men tem, úgy hat-nyolc év múl va,
dup la ennyi en vol tak. Min den fil lért
fel újí tá sok ra köl töt tünk!
Nin cse nek vé let le nek:  az  is ko lá -

ban, a hit tan órán nagy elő nyét érez -
tem an nak, hogy ép pen ugyan ab ban
a  ke rü let ben  vol tam  gim ná zi u mi
nyelv ta nár, ahol ké sőbb lel kész let -
tem. Bő ven a rend szer vál tás előtt vol -
tunk, és az tör tént, hogy ki rúg tak a
gim ná zi um ból, ami kor meg tud ták,
hogy pap va gyok. Össze hív ták egy
va sár na pi nap ra az is ko la igaz ga tó kat
a XV. ke rü let ben, és úgy dön töt tek,
hogy men nem kell… Más nap reg gel
már nem en ged tek ta ní ta ni, mond -
ták, hogy „kö szön jük szé pen”.

– De hogy bu kott le…?
– Ak kor én már lel kész vol tam a

ke rü let ben,  de  csak  az  osz tá lyom
tud ta, az igaz ga tó nem. Be jött egy bá -
csi az elő ző hé ten, hogy „azt az an -
gol ta nárt  ke re sem,  aki  el te me ti  az
apá mat”. A por tás fel küld te az igaz -
ga tó hoz. Én vol tam az egyet len férfi
an gol ta nár… Így buk tam le. Ké sőbb,
ami kor  a  hit tan órák nak  csi nál tam
pro pa gan dát, már tárt ka rok kal fo -
gad tak az igaz ga tók. Ami kor mint ta -
nárt el küld tek, nem szól tam sem mit.
De na gyon jó „utó íz” ma radt ben nem
a ta ní tás után még így is.

– Nem csak ta ní tott, más sal is fog -
lal ko zott…
– Szo ci á lis mun kát vé gez tem a Kő -

bá nyai úti haj lék ta lan szál lón. Az volt
Ma gyar or szág leg na gyobb ilyen szál -
ló ja. En nek vol tam a ve ze tő je. Ren ge -
teg haj lék ta lan, éj sza kai men hely, fér -
fi-női szál ló. Ez ál la mi in téz mény volt,
nem is tud ták, hogy lel kész va gyok. 
Ak kor per sze sok kal ke ve seb ben

vol tak a haj lék ta la nok, mint ma, és
más volt a tár sa dal mi össze té te lük.
Egyik hely ről dug dos tuk őket a má -
sik ra, ahol épp fel sza ba dult egy hely,
oda be tet tünk rög tön va la kit. Iga zá -
ból nem tud tuk meg ol da ni a hely ze -
tü ket. Ezt ku darc nak ér zem. Sze ret -
tük vol na va la mi mó don re ha bi li tál -
ni őket – no de hogy le het azt re ha -
bi li tál ni, aki so ha nem volt ha bi li tál -
va? Most Nyír egy há zán van az egy -
ház nak egy ilyen ott ho na, de úgy ér -
zem, kel le né nek még töb ben is, akik -
nek eh hez van affi ni tá suk, akik rá -
szán ják az éle tü ket. A mál ta i ak jól csi -
nál ják ezt. 

– Itt rész ben már meg is mer te azt
a vi lá got, az em be ri nyo mo rú ság sű -

rű jét, amely hez ké sőbb még több kö -
ze lett. De ne sza lad junk be a bör tön -
be, „csak” el Dél-Ame ri ká ig…
– Előt te még a Di a ko nia cí mű pe -

ri o di ka se géd szer kesz tő je, majd – egy
na pig – szer kesz tő je let tem. Az tán az
ak ko ri püs pök meg szün tet te a la pot.
„Nincs pénz” – mond ta. Er re a fő vá -
ros fel vál lal ta a lap egy éves tel jes költ -
sé gét. (Aki tet te, az ma pol gár mes ter.)
„Ak kor se lesz lap!” – így szó lt a püs -
pök.  Fáj da lom díj ként  Ve ne zu e lá ba
pá lyáz hat tam csa lá dos tul négy év re
lel ké szi szol gá lat ba. Az ot ta ni ma gya -
rok a te nye rü kön hord ták az egész
csa lá dot.  Jó zsa Jut ka, a  fe le sé gem
pap né lett, Han na lá nyunk a má so -
di kat jár ta a né met is ko lá ban.

– Le szállt a gép ről…
– …és gyö nyö rű idő volt, negy ven

fok. Itt hon a feb ru á ri mí nu szok, ott
ki lép tünk a re pü lő ből, és ra gyo gott a
nap. Ca ra cas jó nagy vá ros, öt mil lió
em ber, nagy zsi bon gás, nagy le zser -
ség, egész más szo ká sok. Igen sze ret -
tük mind a hár man! Vé gül hosszabb
ide ig ma rad tunk kint, mint amennyi -
re a szer ző dé sem szólt.

– Le le he tett vol na ott él ni egy éle tet?
– Na gyon is! Én ma rad tam vol na

– a csa lád in kább ha za vá gyott. Cso -
dá la tos idők vol tak, be jár tuk az egész
or szá got.  Szét szó ród va  él nek ott  a
ma gya rok, per sze nagy több sé gük a
fő vá ros ban. A né met, spa nyol, skan -
di náv, lett és ma gyar nyel vű gyü le ke -
zet együtt volt ott egy amo lyan bel -
ső cent rum ban, amely ez előtt negy -
ven év vel még a vá ros szé le volt – ma
a vá ros kö ze pe. A ca ra ca si „Ró zsa -

domb” ez, gyö nyö rű hely, gyö nyö rű
temp lom mal. Nem tu dom, mi van
most ar ra fe lé. 

– Nem tért vissza Ca ra cas ba?
– Nem. A ma gya rok jön nek ha za,

mert hogy itt is, ott is meg vál to zott a
po li ti kai hely zet. Kin ti gyü le ke ze tem
sok tag ja is ha za tért az óta az óha zá -
ba. Csak ve lünk együtt jöt tek vagy ti -
zen ha tan! Na gyon rossz lett vol na át -
él ni az ot ta ni for du la tot. Ab szurd lett
vol na  az  it te ni  szo ci a liz mus ból  a
kom mu niz mus ba ke rül ni.

– Film je le ne tek jut nak most eszem -
be: volt le he tő sé ge Ve ne zu e lá ban bör -
tön ben jár ni?
–  Igen  –  de  fo gal mam  sem  volt,

hogy va la ha ez lesz a min den na pom.
A kon zul ré vén lá to gat hat tam meg ma -
gyar fog va tar tot ta kat. Drog ügyek mi -
att ül nek a leg töb ben. Olya nok a zár -
kák, hogy csak a  rá csok van nak,  fal
nincs, be le het lát ni. Na gyon me leg van,
ször nyű kö rül mé nyek… Ju dit meg né -
zett egy fic kót, a zár ká já ban vol tak vagy
hú szan. Ki ke rült, az tán rá két nap ra azt
lát tuk a té vé ben, hogy be tört oda egy
kom man dó,  be do bott  há rom  ké zi -

grá ná tot. Az összes drog csem pész ott
ma radt: csak fe jek, ka rok, lá bak… 

– Ha za tér ve ér te a fel ké rés a bör -
tön lel ké szi szol gá lat ra – ho gyan fo -
gad ta? Já rat lan úton kel lett el in dul -
nia 2000-ben.
– Be le vág tam. Ko ráb ban az egy há -

zat nem fog lal koz tat ta a bör tön pasz -
to rá ció. A Mar kó ut cá ban kezd tem –
in nen há rom perc re. Min den tör té -
nel mi fe le ke zet adott szol gá lat te vőt.
Fő ál lá sú lel kész ként egy ma gam kezd -
tem a fő vá ros ban. Az el ső  idők ben
ren ge teg har cot meg har col tam. Nem
akar tam sem mi kép pen sem „hi va tá -
sos” len ni, mint pél dá ul a tá bo ri lel -
ké szek. Nem áll nék meg a fog va tar -
tott előtt, ha én is „smasszer” len nék!
Ne ki smasszer az or vos, az iro dis ta,
a pszi cho ló gus, hát leg alább a lel kész
ne le gyen az! A csi bé szek sze mé ben
ez so kat je lent. 

– Ez tény leg ennyit szá mít?
– Hát hogy ne! Az egyet len em ber,

aki vel őszin ték le het nek! Nincs sen -
ki jük, sem mi jük a lel ké szen kí vül –
ál lan dó an  ha zud nak.  Az  ügy véd -
nek, a bí ró nak, a cel la tár suk nak, a
csa lád juk nak.  A  lel kész nek  nem.
Pon to san tu dom. Má sod szor ra, har -
mad szor ra már mond ják az iga zat.
Mert en gem köt a ti tok tar tás.

– Lát tam a bör tön ben jár tam kor,
hogy kö szö nő le ve le ző la pot is ír nak
Ön nek.
–  Ezek  az  em be rek  ugyan olyan

esen dő ek,  mint  mi  va gyunk.  De  az
igaz ság ál ta lá ban nem ér dek li a kí vül -
ál ló kat, csak a pa rag ra fu sok. Van vi -
szont egy em ber, a lel kész, aki ál tal ők
olyan el fo ga dás sal ta lál koz nak, ami lyen -
nel ta lán so ha töb bet az élet ben nem. 
Teo ló gi a i lag jól kö rül bás tyáz tam

ma gam az zal, hogy más az em be ri
alét he ia – „igaz, de rék, jó”, ezt je len ti
a gö rög szó –, és más az Is ten igaz -
sá ga, a di ka i oszü né.A ke gye lem em -
be ri szem pont ból igaz ság ta lan ság –
mert in gyen van, grá tisz! A ke gye lem
min dig igaz ság ta lan ság! Itt le het le -
nyű göz ni az em bert az Is ten jó sá gá -
val. Ő nem az em ber alét he iá ját né -
zi,  an nak  igaz  vagy  ha mis  vol tát,
ha nem a di ka i oszü né, az is te ni ke gye -
lem alap ján dönt. Nem az a va la ki, aki
va la ki, ha nem az, aki sen ki. 
Már pe dig ott bent az em ber ren ge -

teg „sen ki vel” ta lál ko zik. Be jön pél dá -
ul egy szer egy fog va tar tott a Mar kó -
ban az iro dám ba, egy órán át be szél
hoz zám, mond ja, mond ja, majd ki me -
net köz li: „Kö szö nöm, leg kö ze lebb is
jön nék, lel kész úr, mert olyan jót be -
szél get tünk!” Egy ár va szót sem szól -
tam, csak hall gat tam őt! Nem csak a be -
teg sé gem foly tán, ha nem az at ti tű döm
is olyan lett, hogy meg kell hall gat nom
a má si kat, egy szer, két szer, száz szor, és
csak utá na mon da ni ne ki óva to san né -
hány szót. Nem le ro han ni nagy igaz -
sá gok kal. Ré gen kro ko dil vol tam, nagy
száj jal, kis fül lel, má ra nyúl let tem, kis
száj jal, nagy fü lek kel.

– Ho gyan tud ta a mun ka nap vé -
gén le ten ni a ter het?
– Ki lép tem a bör tön ka pun, és há -

rom perc múl va itt hon vol tam. Egy
má sik vi lág ban. És ki kapcs.
– Ilyen egy sze rű?
– Igen. Mu száj volt, mert más ként

be le bo lon dul tam vol na. 
– Nem bán ta meg, hogy vál lal ta?
– So ha! Ki zá ró lag a bűn és az el -

esett ség fe lől le het meg ér te ni az em -
bert. A lu the ri „theo lo gia cru cis”, a
ke reszt teo ló gi á ja er ről szól. A bör -
tön nem meg ol dá sa a bűn nek.
Egyéb ként pe dig jó idők vol tak a

bör tön bé li szép nap ja im. Ren ge teg
nagy sze rű  em ber rel  is mer ked tem
meg bent. 

g Kő há ti Do rottya

„Csakabűnésazelesettségfelőllehetmegérteniazembert…”
Beszélgetés Bí zik Lász ló nyu gal ma zott evan gé li kus lel késszel

b Interjúalanyommalmárkétszerisjárhattamalegutóbbimunkahe-
lyén,sohanemfelejtem:abörtönben.Ittazonbansokkaljobbanér-
zemmagam.Szépezazotthon,rendkívülihangulatavan,különösen
azöldnövénnyelbefutottablakúkisdolgozószobának,aholíróasz-
tala,ágyaáll,éskönyvek,személyestárgyakveszikkörül.Mintegy
kisszentély…Akörútzajanemishallatszikfel,pedigittlüktetalat-
tunkaforgalmasváros.LakásábanbeszélgettemBízikLászló nyugal-
mazottevangélikuslelkésszel,akinemrégibenaFővárosiBüntetés-
végrehajtásiIntézetlelkészekéntvonultnyugalomba.

Bí zik Lász lót (ké pünk jobb szé lén) utol só mun ka nap ján Sch mehl Já nos pa -
rancs nok és he lyet te sei bú csúz tat ják a Mar kó ut cai börtön ki já ra tá nál…
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A ba rát sá gos gö döl lői Fél úti Ház (hi -
va ta lo san: Idő sek Nap kö zi Ott ho na)
tár sal gó já ban ro pog a kan dal ló ban a
tűz. Az idős höl gyek és urak ebéd hez
ké szü lőd nek. Az el múlt év ben is mét
élet re hí vott Tes se dik Ga lé ri á nak ez a
ne gye dik ki ál lí tá sa. Ru zics kay ké -
pe it Szar vas ról szál lí tot ták ide a
szer ve zők, Ro szík Gá bor és Ma -
gya ri Már ton bör tön misszi ós
mun ka társ, aki nagy nép sze rű ség -
nek ör vend az idő sek nap kö zi ott -
ho ná ban.
A tár sal gó ból nyí lik az a két te -

rem, amely a Szar vas tól Pá ri zsig
ki ál lí tás pá ri zsi, il let ve szar va si
ké pe it mu tat ja be, a har ma dik te -
rem pe dig a Tes se dik Sá mu el éle -
tét  fel dol go zó  mint egy  het ven
gra fi ká ból mu tat  be  né há nyat. 
Szar vas ról csak hu szon két ké -

pet kap tak a ki ál lí tás ku rá to rai
(Ro szík Gá bor mel lett Kecs kés Jó -
zsef, a  gö döl lői  Pe tő fi  Sán dor
Mű ve lő dé si Köz pont és Ga lam -
bos Ádám, az Asz ta li Be szél ge -
té sek Kul tu rá lis Ala pít vány ve ze -
tő je). Hogy ezt a tö re dé kes kol -
lek ci ót is két rész re bon tot ták, az
sem mi képp nem mond ha tó sze -
ren csés nek.  A  ki ál lí tás  má sik
ré sze ugyan is jó val messzebb, a
Tes se dik Sá mu el Idő sek Ott ho -
na ká pol ná já ban ka pott he lyet. 
Egy élet mű vet fel dol go zó rajz so ro -

za tot, mely hez a ké pe ken meg je le ní -
tett fi gu ra ön élet írá sá ból rész le tek is
ol vas ha tók,  alig ha  ér de mes  meg -
bon ta ni, hisz így épp a „kép re gény -
va rázs”  vész  el,  mellyel  egy  ilyen
tár lat egyéb ként nagy sze rű en ope rál -
hat na. Ki fe je zet ten ko mi kus ha tást
kelt pél dá ul – és er re azért a szer ve -
zők rá is érez tek –, hogy a re form ja -
i ért so kat tá ma dott Tes se dik ön élet -
írá sá ban  ér tet len  kor tár sa it  „egy -
ügyű nek” ne ve zi, s eh hez Ru zics kay
va ló ban meg fes tett egy cso dá la to san
egy ügyű ala kot.
A gö döl lői ki ál lí tás vé del mé re le -

gyen  mond va,  hogy  a  Tes se dik-
anyag gal kez det ben nem is kí ván tak
fog lal koz ni, csu pán a Szar vas tól Pá -
ri zsig cím hez il lő Ru zics kay-mű vek -
kel, azon ban Ro szík Gá bor ar ra gon -
dolt,  hogy  a  Ru zics kay-ki ál lí tás  a

Tes se dik Ga lé ri á ban Tes se dik-so ro zat
nél kül nem len ne tel jes. 
A Szar vas tól Pá ri zsig anyag  két

he lyi sé get töl tött meg, a Tes se dik-so -
ro zat het ven ké pe vi szont a har ma -
dik ban nem fért el, ezért let tek an -
nak leg jobb, leg ér de ke sebb ré szei ki -
vá lo gat va  és  ki ál lít va.  1992-ben
ugyan is az Ala pít vány ma gá nak az
al ko tó nak a ké ré sé re ad ta ki má sod -
szor ra a Tes se dik Sá mu el éle te cí mű
rajz mű vet. A Tes se dik szü le té sé nek
két száz öt ve ne dik év for du ló já ra meg -
je len te tett kö tet ré gi nyom da tech ni -
ká val, ré gi kli sék kel ké szült el a gyo -
ma end rő di Kner Nyom dá ban. Ezer

szá mo zott, mű bőr kö té sű pél dányt
Ru zics kay György sa ját kéz je gyé vel
lá tott  el.  Egy  ilyen  ku ri ó zum nak
szá mí tó kö tet a gö döl lői ki ál lí tá son
is meg te kint he tő. 
A hosszú ra nyúlt ke re te zés után

ide je, hogy meg cso dál juk ma gu kat a
ke ret be ágya zott ké pe ket is.
A pá ri zsi ké pek re jel lem ző ek leg in -

kább az imp resszi o nis ta je gyek: el mo -
só dó  No tre  Dame,  majd hogy nem
moz gó  macs ka kö vek,  pá ri zsi  lány
kar csú szi lu ett je, le me nő nap fé nye a
Szaj na hul lá ma in… Fran ci ás könnyed -
ség  a  kré ta ve ze tés ben.  A  ki ál lí tott
mű vek kö zül több Grand Prix-t (nagy -
dí jat) nyert. 
A szar va si ké pek kis sé „da ra bo sab -

bak”. Éles a kont raszt pél dá ul a pom -
pás  pá ri zsi  áru ház  nagy pol gá ri as
han gu la ta és a szar va si vá sár fa kóbb
vi dé ki va ló sá ga kö zött. 
Ru zics kay Né met or szág ban, Hol lan -
di á ban,  Olasz or szág ban,  sőt  a
ten ge rentúlon is ta nult, még is kü -
lön le ges  kap cso lat  fűz te  szü lő -
vá ro sá hoz.  Akár ho vá  ment  is,
an nak sa já tos han gu la tát, a Kö rös-
par ti  nyá r es ték  zsi bon gá sát,  az
ar bo ré tum óri ás fá i nak su so gá sát
mind-mind ma gá val vit te. 
Vi lág lá tás ban pár hu zam von -

ha tó köz te és az őt meg ih le tő Tes -
se dik kö zött. Nem hi á ba von zot -
ta a „szar va si Lu ther” alak ja. A
mag ve tő, fa ül te tő ige hir de tő is vi -
lág járt pe reg ri nus ként, óri ás tett -
erő vel ér ke zett meg a bi zal mat -
lan ság ban, fej lő dés el le nes ség ben
az tán kö vet ke ze te sen ösz vér nek
bi zo nyult  szar va si ak hoz.  Má ra
ko moly Tes se dik-kul tusz ural ja a
tér sé get,  Ru zics kay  pe dig  már
in du lá sa kor is nagy nép sze rű ség -
nek ör ven dett: a két szar va si zse -
ni tisz te le té re sok szar va si el lá to -
ga tott a gö döl lői ki ál lí tás ra.
Kü lön fi gyel met  ér de mel  az

idő sek ott ho na kis  ká pol ná já ban
meg te kint he tő  Te rem tés-so ro -
zat is. Ezek a – Tes se dik-so ro zat -

tal el len tét ben – szí nes tem pe rá val
ké szült ké pek Is ten ha tal mas te rem -
tő ke zét áb rá zol ják hol te remt mé nye -
i vel, hol csak ön ma ga te rem tő fé nyes -
sé gé ben. Mint ha en nek az óri ás kéz -
nek ki csi nyí tett má sa vol na az egyik
raj zon Tes se dik mag ve tő, lu cer na me -
len ge tő ke ze. Az a két kéz bi zo nyá -
ra sok szor össze kul cso ló dott azért,
hogy  Is ten  bi zal mat  he lyez zen  a
szar va si szí vek be. Az egyik rend kí vül
ki fe je ző  raj zon  Tes se dik  meg gör -
nyed ve ha jol ásó ja fö lé, be le fá rad va
a sok csa tá ro zás ba. Há ta pont Is ten
te nye ré be il lőn gör be…

g Ki nyik Ani ta

Szajna-ésKörös-partiexpressziók
Ru zics kay György fes tő mű vész ki ál lí tá sa Gö döl lőn

b RoszíkGábor gödöllői„lutheránusreformer”–aTessedikSámuelről
elnevezettalapítvány,idősekotthonaésgalérialétrehozója–ezerszál-
lalkötődikatavalykétszázhetvenéveszületettTessedikSámuelhez.
(ÉdesapjaSzarvasrólmentAlbertibelelkésznek:abbólavárosbólin-
dult,aholaveteményes-éslelkikertekújítóművelőjeötvenháromévet
szolgált,ésodatértmeg,aholalelkészelődTessedikszületett.)Tes-
sediktörténete,pontosabbanönéletírásamegihletteaszinténszarva-
siszületésűRuzicskayGyörgy festőművésztis,akivelutolsóéveiben
RoszíkGábornemmelleslegközelikapcsolatbanvolt.A2010-esszar-
vasiSzélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozónmártörténtkí-
sérletahúszéveelhunytevangélikusfestőésgrafikusRuzicskayGyörgy
műveineklutheránusberkekbenvalónépszerűsítésére.Eztfolytatja
aSzarvastólPárizsig címűkiállítás,amelymárcius17-igmégmegte-
kinthetőagödöllőiTessedikGalériában.

A magvető Tessedik A megfáradt Tessedik

Fény születése

A stú dió fa lai kö zül vég re ki sza ba dult
együt tes tag jai lát ha tó lag te le van nak
ener gi á val,  len dü let tel.  Er ről  rög -
vest meg győ ződ he tett  a  kö zön ség,
amint a kul tu rá lis köz pont szín pa dán
fel csen dül tek a ze ne kar Nincs más Is -
ten cí mű  le me zén  sze rep lő  da lok,
vagy is a jól is mert ke resz tény di cső -
í tő énekek ma gyar nyel vű fel dol go -
zá sai. Bár az együt tes tag ja i nak nincs
lu the rá nus kö tő dé sük (az ere de ti leg
bap tis ta gyü le ke zet ből in dult fi a ta lok
ma kü lön bö ző evan gé li u mi kö zös sé -
gek  tag jai),  még is  az  anya nyel ven
va ló  ze nei  öröm hír át adás  mel lett
kö te lez ték el ma gu kat. 
Az ere den dő en an gol nyelv te rü let -

ről szár ma zó di cső í tő éne ke ket nagy

gond dal vá lo gat ták össze. Szí vük nek
ked ves, ze ne i leg és pro zó di a i lag igé -
nyes da lo kat vá lasz tot tak ki, és for -
mál tak át. Igen csak meg le pőd he tett
a ke resz tény könnyű ze nei éne kek ben
jár tas pub li kum, hi szen a kí vül ről fújt
da lo kat a meg szo kot tól tel je sen el té -
rő ze nei tá la lás ban hall hat ta vi szont.
A mo dern hang zás ele mek kel meg -
spé kelt le mez dús kál a kü lön bö ző stí -
lu sok ban: fun ky, r’n’b, soul, swing és
dzsesszes  mo tí vu mok  egy aránt
vissza kö szön nek raj ta. 

Kü lön le ges ség még, hogy a basszus -
ala po kat nem basszus gi tár ral csa lo gat -
ják elő, ha nem a bil len tyű sök szol gál -
tat ják. A hang sze re lést az együt tes – he -
ge dűn is ját szó – éne kes front em be re,
Fe rencz Pé ter (Pe et), el ső bil len tyű se,
Tóth Mar cell, va la mint gi tá ro sa, Tóth
Dá vid vé gez te,  a  stú dió mun ká la tok
egy tel jes esz ten dőn át zaj lot tak. 
A kon cer ten iga zi öröm han gu la tot

te rem tet tek a he lyes bí tők.A dal szö ve -
gek ki ve tí té se se gí tet te a kö zön sé get
a tel jes át élés ben, sőt az együtt ének -
lés hez is bá to rí tá sul szol gált. A le mez
cím adó da lát, a Nincs más Is tent so -
kan  is mer het ték  már  az  együt tes
hon lap ján (he lyes be at.hu) ta lál ha tó vi -
deo klip ből, il let ve hang fájl ból. 

Pe et mel lett két éne kes nő – Sik ló -
si Vik tó ria és Mé szá ros Gyöngy vi rág
– szó lal tat ja meg a da lo kat, Sik ló si
Ben ce do bol, Hor váth Já nos pe dig a
szin te ti zá to rok nál áll helyt. 
– A le mez anya gá val to váb bi fel -

lé pé sek re ké szü lünk: ősz re egy na -
gyobb  sza bá sú  kon cert re  is  re mé -
nyünk le het – nyi lat koz ta la punk nak
Fe rencz  Pé ter,  hang sú lyoz va,  hogy
bár mely ke resz tény fe le ke zet meg hí -
vá sá nak szí ve sen ele get tesz nek.

g Bal la Má ria

Zenévelhelyesbítők
Le mez be mu ta tó kon cert 

a MOM Kul tu rá lis Köz pont ban

b Akikezébevettealapunkbanisbemutatott(EvÉlet, 2013/8.szám,14.
o.)Helyes_Beat együtteslemezét,abelsőborítóalapjánmegállapít-
hatta,hogycsupahelyeslányésfiúalkotjaacsapatot.Afebruár3-ai
lemezbemutatókoncertenazonbanmegtudhattuk,hogynévválasz-
tásávalahivatásoszenészekbőlállóegyüttesnematagokküllemét
kívántareflektorfénybeállítani,hanemarspoeticáját.Azebbenafor-
mációbanmásféléveegyüttjátszókereszténymuzsikusokarravál-
lalkoztakugyanis,hogydinamikus,ritmusos,könnyenértelmezhe-
tő,szórakoztató,maizeneiköntösben,már-mártáncolhatózenével
helyesüzenetet közvetítsenekafiataloknak.Dalaikbanaszámukra
életetéscéltadóIstenrőlszólnak.Ígyhelyesbítik azifjabbgenerá-
cióraarádióbólésatelevízióbólzúdulómondanivalót.

Sa já tos mó don til ta koz tak a vi lág mú -
ze u mai az el len, hogy Bosz nia-Her -
ce go vi na kor má nya meg von ta az or -
szág mu ze á lis in téz mé nye i nek, mú -
ze u ma i nak ál la mi tá mo ga tá sát. Már -
ci us el se jén az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um egyik mű tár gyán is sár ga
sza lag je lez te a nem zet kö zi til ta ko -
zás hoz va ló csat la ko zást. A le ta kart
mű a je len le gi ki ál lí tás ten ge lyé ben áll
–  Var ga Im re: Szent ágot hai Já nos
port ré ja (pasz tell, pa pír, 1994).

g Veper di Éva fel vé te le

Cultureshutdown–azEvangélikus
OrszágosMúzeumbanis
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Siklósi Viktória, Mészáros Gyöngyvirág, Ferencz Péter, a háttérben Horváth János
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Az el ső fel lé pő a pi lis csa bai báb cso port volt.
Nagy Pan ka ve zény le té vel a te rem tés tör té ne -
tét  fo gal maz ták új ra. A szín pa dot nagy mű -
hellyé ala kí tot ták, ahol ki csiny mes ter em be rek
gyúr ták össze dif fe ren ci ált fel épí té sű élő lé nyek -

ké a sár ga ho mo kot. Az nem de rült ki, hogy ki -
ál tó sza vuk ra – amely egy ben a da rab cí me is:
Le gyen! – szü let tek-e a lé nyek, vagy va la mi te -
rem té si tech ni kát is al kal maz tak a kis asz tal -
ká kon gyur máz va. Min den eset re – szá juk ál -
tal vagy ke zük alól – an ti lo pok, orosz lá nok, kí -
gyók, bé kák búj tak elő. Nem cso da, hogy az in -
ten zív  te rem tő te vé keny sé get  foly ta tó  gyer -
me kek az al ko tói öröm dí ját kap ták a zsű ri től.

* * * 

A Ben ce Győ ző teo ló gus hall ga tó ál tal ve ze tett
nagy ve le gi ek a Za ka ri ás cí mű árny já ték kal ér -
kez tek a szín pad ra. (A hát tér be hú zó dó szín -
da rab író ta nár nő utóbb ku lissza tit ko kat is el -
árult a tu dó sí tó nak.) A sa ját ké szí té sű asszo nyos
asszo nyok kal, ki csiny „za ka ri á sok kal” és szí nes
fi gu rák kal ope rá ló da rab a bá bok tech ni kai öt -
le tes sé ge dí jat nyer te el.

* * *

Szin tén Za ka ri ás tör té ne tét – az ál do za tot, az
an gya li üd vöz le tet, a meg né mu lást, majd Má -

ria és Er zsé bet ál dá sos ta lál ko zá sát – dol goz -
ta fel a bü ki báb cso port. Is ten egy ha tá ro zott
le gény ke sze mé lyé ben csü csült a lét ra te te jén.
Sze me se reb bent a reflek to rok ra és a né pes kö -
zön ség re, ha kel lett, mond ta a szen ten ci át. A
kis  an gyal kák  és  a  hand ma de ha rang szok -
nyás „égi me sze lők” pe dig időn ként cér na vé -

kony han gon Is ten-di cső í tés be kezd tek. A Gi -
czi Ni ko lett ál tal be ta ní tott csa pat a komp le xi -
tás dí ját kap ta. 

* * *

Feny ve si Ga bi ős ré gi slá ge ré vel rob bant be a
bib li ai ős tör té ne tet fel dol go zó pest hi deg kúti
csa pat. Ádám, hol vagy? cí mű da rab juk az éden -
kert ben ját szó dott, ahol Éva hin tán him bá lódz -
va  be szél te  meg  ügyes-ba jos-kí gyós  dol gait
Ádám mal. Ki űze té sük után – az el buj do só, me -
zí te len sé gé ért  szé gyen ke ző  Ádám mal  el len -
tét ben – az éden ker ti hin táz ta tók elő búj tak a
pa ra ván mö gül, meg tán col tat va az el ső em ber -
párt, kér dé se ik kel a kö zön sé get is be von va a já -
ték ba. Tel je sít mé nyü ket a zsű ri az igé nyes kö -
zös já ték dí já val ju tal maz ta. 

* * *

Az „egy há zi ebéd” után, ame lyet az if jú sá gi osz -
tály jó vol tá ból kap tak a részt ve vők, Ta má si és
Tol na né me di báb kö rö sei ér kez tek. Fel ké szí tő -
jük, Óvá ri-Ur bán Ani kó buz gó sá gá ban elő adá -

suk alatt is ki-ki kan di kált a ku lisszák mö gül.
Kis sé ta lán di dak ti kus, ám fon tos mon da ni va -
ló val és sok hu mor ral – pél dá ul rap pe lő di cső -
í tés sel – bí ró, So ha ne nézd a bő re szí nét! cí -
mű  da rab juk kal  az idő sze rű ség dí ját ér de -
mel ték ki.

* * *

Iz gal mas meg ol dás sal ér ke zett a fe ke te pa ra vánt
kéz ma gas ság ban rés re nyi tó és ott hang sze re -
ket moz ga tó-meg szó lal ta tó zug lói báb cso port,
Ta másy Ta más né, Zsó ká val a  hát tér ben.  A
Hang sze rek há la adá sa cí mű da rab iga zi kar na -
gya azon ban az Urat pró bál ta meg je le ní te ni, aki
a ver sen gő han gos ko dó kat el csen de sí ti, és a har -
mo ni kus  hang zást  elő se gí ti.  Nem  meg le pő
hát, hogy a ze nei har mó nia dí ját kap ták.

* * *

A bá tony te re nye–szú pa ta ki ak Cso dá la tos szö -
vet ség cí mű da rab juk kal lép tek föl. A szö vet sé -
ge sek – ta nár nőt ala kí tó, la pok ba bú jó nagy -
lá nyok  és  bá tor  szö veg mon dó  kis di á kok  –
Kle nócz kyné Su lyok An na ez re des alatt egye -
sí tet ték  zász la i kat,  meg moz du lá su kat  a jó
össz mun ka dí já val ér té kel te a zsű ri. 

* * *

Az oros há zi Szé kács Vi dám Szí vei báb cso port
a Csen des éjt idéz te meg rend ha gyó mó don,
Abib sza már szem szö gé ből. Kacz kó Ri ta ta ní -
tot ta be a ke re tes szer ke ze tű, ked ves da ra bot,
mely nek fő sze rep lő je az ön ma gá ban és a te rem -

Egy ed dig szin te is me ret len éne kes, ByeA lex kép -
vi se li Ma gyar or szá got 2013-ban az eu ro ví zi ós
dal fesz ti vá lon. A hír azon ban egy út tal ar ról is
szól, hogy több tíz ezer te le ví zió né ző mon dott ne -
met a ce leb vi lág ra. Ér de mes hát pár perc re fel -
idéz ni a tör tén te ket.

Nyolc dal ke rült a Ma gyar Te le ví zió ver se nyé -
nek dön tő jé be, ahol kiderült, hogy má jus ban ki
kép vi se li Ma gyar or szá got a svéd or szá gi Mal mő -
ben. Aki kö vet te a há rom elő dön tőt, majd a két
egész es tét be töl tő kö zép dön tőt, nem le pő dött meg
azon, hogy a „fel ho za tal” nem sok ban kü lön bö -
zött az elő ző évek vá lasz té ká tól: pa ti ka mér leg
pon tos sá gá val ki mért üte mek, gon do san vá lo -
ga tott rí mek, ne ves di vat ter ve zők ál tal kre ált öl -
tö zék be búj ta tott éne kes nők és an gyal ar cú ra
smin kelt fi úk lép tek egy más után szín pad ra. Fel -
vo nult a ce leb vi lág szí ne, míg a ja va a hát tér -
ből szur kolt ne kik. 

Egyes da lo kat ne ves szer zők, nem rit kán
egész csa pa tok ír tak, vi lág si kert re mél ve a hőn
áhí tott svéd or szá gi uta zás tól. Az es te fo lya mán
el hang zott több szó ra koz ta tó, slá ger gya nús
szer ze mény, egyik nek-má sik nak „nyo mok ban”
még egy-egy tő mon dat ban össze fog lal ha tó
mon da ni va ló ja is akadt. A zsű ri min den eset -
re nem győz te ki fe je zés re jut tat ni: több sé gü ket
el tud ja kép zel ni a mal mői pó di u mon.

Utol só ként ka pott mik ro font Alex. Meg szó -
lalt egy gi tár, majd a ki nyúlt fe ke te sap kát és
vas tag ke re tes szem üve get vi se lő fi a tal em ber
a té vé ka me rák ba dünnyög te: „Az én ked ve -
sem…” Egy óra múl va már tud tuk, kö zel há -
rom száz ezer sza va zó nak – köz tük e so rok
író já nak – a sza va za ta alap ján Alex há rom
per cét hall hat juk vi szont má jus ban a svéd or -
szá gi fesz ti vá lon.

Va la mi tör tént múlt szom ba ton: a né zők –
ByeA lex ro mán cán fel buz dul va – ha dat üzen -
tek a ce leb vi lág nak. A mű sor so ro zat ban meg -
for dult többtu cat nyi, ke res ke del mi csa tor nák ál -
tal fel fut ta tott sztár ra ne met, a sa ját ér zel me -
it vi lág ba brum mo gó fi a tal em ber re pe dig igent
mond tak a ma gya rok. Nem kel lett a fesz ti vál -
han gu lat, a show- elem, a flit te res za kó és a föl -
dig érő se lyem ru ha. Kel lett vi szont az őszin te,
be lül ről fa ka dó sze rel mes val lo más.

Tücs kök, roz ma ring, dé li báb, hin tó… Leg -
utóbb eze ket a sza va kat ak kor dú dol hat ták tö -
me gé vel a fi a ta lok, ami kor még nép ze né re tán -
colt a la ko dal mak ban a nász nép. ByeA lex
vissza hoz ta e gyö nyö rű ki fe je zé se ket a ze né be.
A dal pe dig el mond ja, az ő ked ve se a leg cso dá -
la to sabb lény. Csu pán azért, mert az ő ked ve -
se. Hol van itt szó tö ké le tes alak ról, tren di öl -
tö zék ről vagy ép pen gaz dag ság ról? He lyet te
„csak” őszin te ség és ér ze lem, va la mi na gyon tisz -
ta és ősi sze re lem.

És még va la mit vissza adott ne künk Bye Alex:
a „ked ve se met”. Sok-sok éve szól nak a da lok, és
rég óta min den ki nek már csak csa ja, ba rát nő -
je, pár ja, baby je, sze re tő je, leg fel jebb sze rel me
van. (Bár ez utób bi sem azt je lenti már gyak -
ran, amit je len te nie kel le ne…) Ma már tud juk,
hogy még is csak akad olyan, aki nek ked ve se van. 

Nem le het vé let len, hogy az ókor leg szebb -
nek tar tott sze rel mi val lo má sa, az Éne kek éne -
ke is így fo gal maz: „Mint li li om a tö vi sek közt,
olyan ked ve sem a lá nyok közt. (…) Ér le li el -
ső gyü möl csét a fü ge fa, és a vi rág zó sző lők il -
la toz nak. Kelj föl, ked ve sem, szép sé gem, jöjj
már!” (Éne kek 2,2.13) Ked ve sem – ta lán ez az
a szó, ami so kak nak annyi ra hi ány zott a
pop szín pad ról, hogy egy sms árát sem saj nál -
ták ér te.

Ne néz zen na iv nak az ol va só! Tisz tá ban
va gyok ve le, hogy a győz tes dal éne ke se is hír -
név re vá gyik, ezért vál lal ta a meg mé ret te tést.
Azt is tu dom, hogy a sap ka és a szem üveg jól
meg vá lasz tott kel lék. És azon sem cso dál koz nék,
ha az eu ró pai szín pa don ér dek te len ség fo gad -
ná a dalt (már csak azért is, mert a hí rek sze -
rint az éne kes nem kí ván ja szö ve gét an gol ra át -
ül tet ni, a roz ma ring, a dé li báb és a ked ve sem
pe dig ti zen- egy né hány mil lió ma gya ron kí vül
sen ki nek nem je lent sem mit). Még is úgy ér zem,
hogy egy pil la nat ra si ke rült meg moz dí ta ni a
trón szé ket a sztár kor szak kli séi alap ján fu tó sza -
la gon le gyár tott plasz tik bá buk alatt. 

Már csak ezért meg ér te be kap csol ni szom ba -
ton a te le ví zi ót.

g – Je nő –
(A dal, M1 és Du na World, 

2013. már ci us 2.)

Ked ve sem

f Folytatás az 1. oldalról

Nagytétényi cincogók a macskagyökér nyomában

Állati ötlet

Bábozáskétkreditért
Hol volt, hol nem volt, volt egy szer egy tu do mány nap ja a teo ló gi án. Hogy, hogy nem, egy
bá bos is ar ra té vedt, aki már Lon don zsong lőr is ko lá it is meg jár ta, és ma a báb szín ház ban
mar ci pán ci ca meg Ali ba ba, ci vil ben pe dig Kris ta Ani ta. Tör tént pe dig, hogy ezen a tu -
do má nyos na pon a mű vész nő egy nem épp tu do má nyos nak mond ha tó mű vé sze ti ág meg -
íz lel te té sé re vál lal ko zott. S mi vel kap va kap tak raj ta nem csak a szá raz dog ma ti ka tan köny -
vek fe lett kö nyök lő teo ló gu sok, ha nem bi zo nyos tan erők is, a bá bos óra adó lett a Ró zsa -
völ gyi köz ben. 

g – ka nyi ka –

Büki bábok és bábozók
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tés nagy sze rű sé gé ben még ba jo san bí zó „paj -
kos, en ge det len csa csi”, Csa bi volt. A vi dám szí -
vű ek a gyer mek köz pon tú elő adás dí ját kap ták. 

* * *

Az utol só fel lé pő a Nagy té té nyi Re for má tus Egy -
ház köz ség egér bőr be bújt Kis ha rang szín ját szó
kö re volt. Vára di And rea és Ko vács Haj du Ani -
ta fő cin co gók kal egy egész mik ro vi lág ra re du -
kál ták a meg vál tás tör té ne tét, egér jel mez be öl -
töz tet ve Atyát, Fi út és ön nön tes tü ket-lel kü ket.
A pál pusz ta i fa lók elő adá sa Döb ren tey Il di kó
sze rint fél úton volt a masz kos élő já ték és a báb -
já ték kö zött. Az Egér ki rály cí mű da rab bal a leg -
lel ke sebb csa pat dí ját nyer ték el. 

* * *

Az if jú sá gi osz tály jó vol tá ból a ver seny zők re vá -
ró díj- és báb esőt kö ve tő en – az if jú bá bo sok
to váb bi  já té ka it  ins pi rál an dó  –  meg le pe tés
elő adá sok kö vet kez tek. 
El ső pro fi elő adó ként az Evan gé li kus Hit tu -

do má nyi  Egye tem  báb cso port ja  ér ke zett  a
szín pad ra. A Mup pet Show-hoz ha son ló mű -
sor ral ké szül tek. Nem bán tak kesz tyűs kéz zel
se báb bal, se hu mor ral, se vér pezs dí tő ze nei fu -
ta mok kal. Be ta ní tó juk, Kris ta Ani ta a Bu da pes ti
Báb szín ház mun ka tár sa, aki már két éve óra -
adó a teo ló gi án. A Kéz já ték ze né re cí mű mű -
sor szám mal fel lép tek már is ko lai ren dez vé nye -
ken, sze ren csé re azon ban nem dob ták suf ni -
ba a kel lé ke ket, a zöld-sár ga-ró zsa szín kesz tyű -
ket, ma dár tol la kat, tyúk sze me ket. A kö zön ség

dőlt a ne ve tés től, a vé gén füttyög tek a ma xi -
mum négy fél éves bá bosmúl tat ma guk mö gött
tu dó lel kes teo ló gu sok nak. 

* * *

A  zá ró  bá bo zás  tu laj don kép pen  báb pa ró dia
volt.  A  szín pa don  nép vi se let ben  te vő-ve vő
fő sze rep lő igen ha tá ro zot tan kért fényt elő adá -
sá hoz,  mond ván,  a  kö zön sé get  ne ki  lát nia
kell. Cser nik Szen de sep si szent györ gyi szü le té -
sű szé kely me se szö vő amo lyan jó bo szor kány.
Nyel vi és szi tu a tív le le ménnyel, el söp rő je len -
lét tel, fes tett ló cá val és „csó ré lá bacs kák kal” ér -
ke zett, me lyek re rög vest rá is húz ta Bé kács kát
és  Ege recs két  –  a Lá bi ta Szín ház tag ja ként
ugyan is csak is az al só vég ta gok ra es kü szik.
Az  el ső  sort  ha mar já ban  „be le ko tyo gós-

má ni ás nak” mi nő sí tet te, ugyan is  a  gye re kek
rög tön meg ele ve ned tek a mű vész ele ven sé gé -
nek ha tá sá ra. „Mit  ját szód junk, mit  ját szód -
junk?” – is mé tel tet te a mon dó kát, fel szó lít va
a ját szó dás ra öre get, fi a talt, ka me ra- és su per -
mant egy aránt. Az tán ját szód tak sü tés-fő zést
Kol bász ká val, meg is mer ked het tek a las ka si mí -
tó val, a lőtt med vés áb rá zat tal és a lé lek sú ro -
lás leg vic ce sebb tech ni ká i val. Szen de már az
ele jén le szö gez te: „Sze ret ném, ha a me se be ván -
do rol na a lel ked be.”
Be lop ta hát a szí vek be ma gát a me se, és most

is ott mes ter ke dik a kép ze let szár nya it bor zol -
gat va, a hét köz na pi szín há zi sze re pek hez egy
kis könnyed sé get ad va…

g Ki nyik Ani ta
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„Ádám, hol vagy?” Elmélyült munka a „teremtőműhelyben”

Csabi csacsi megvidámított szíve

Zakariás és Erzsébet Nagyvelegről

Bátonyterenye–szúpatakiak csodálatos szö -
vet sége
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Zuglóiak a kulisszák mögött

Toleranciára tanító óriás babák
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tedd teL je S Sé a m o S oLy t! 

Rajz- és vi deo film-pá lyá zat is ko lá sok nak

rajz pá lyá zat – ál ta lá nos is ko lá sok nak
Bár di ák vagy, és még nem ren del ke zel adód 1%-áról, még is van ar ra mód,
hogy már most se gíts rá szo ru ló em ber tár sa i don. Ne mes cé lú kam pá nyunk
nép sze rű sí té sé vel se gít hetsz rá szo ru ló em be re ken, sőt ma gad is köz re -
mű köd hetsz a kam pány ban, de még a sa ját is ko lád nak nyúj tott tá mo -
ga tást is elő se gít he ted.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal meg hir de tett, Tedd tel jes sé

a mo solyt! cí mű 1%-os kam pány Fa ce book-ol da lán, a http://www.face -
book.com/tel jes mo soly ol da lon feb ru ár 1-jén tet tük köz zé azt a vi deo fil met,
amely ben a sze rep lők ar ca hol szo mo rú, hol már mo solygó. In ter ne tes ban -
ne re in ken, szó ró lap ja in kon és óri ás pla kát ja in kon is ezek a fé lig mo soly -
gó ar cok lát ha tók.
Most raj tad a sor! Raj zolj egy olyan ar cot, amely fé lig mo solygó, fé lig

szo mo rú!Az arc le het bár kié: anyu ká dé, apu ká dé, ked venc me se fi gu rá -
dé vagy egy ba rá to dé, eset leg épp a sa já tod.
A raj zo kat áp ri lis 10-ig kell el kül de ni az aláb bi cím re: Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja, Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály, Var ga Már -
ta ré szé re, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Jel ige: Tel jes mo soly-rajz.
Kre a tív csa pa tunk ér té ke li pá lya mű ve i te ket, és az öt leg jobb rajz fel -

ke rül a http://www.fa ce book.com/tel jes mo soly ol dal ra. A le ges leg jobb -
nak ítélt al ko tást pe dig tíz ezer fo rint ér té kű, a Lu ther Ki adó nál le vá sá -
rol ha tó könyv utal vánnyal dí jaz zuk.

* * *

vi deo film-pá lyá zat – kö zép is ko lá sok nak
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal meg hir de tett, Tedd tel jes sé
a mo solyt! cí mű 1%-os kam pány Fa ce book-ol da lán, a http://www.fa ce -
book.com/tel jes mo soly ol da lon feb ru ár el se jén el kezd tük ke res ni az el -
ve szett 1%-okat.
Ezek a kis 1%-ok kü lön bö ző he lyek ről (egy ko sár mé lyé ről, fa te te jé -

ről, a pad lás ról, egy ját szó tér ről stb.) ke rül tek elő min den ki nagy örö mé -
re, így csök kent az el ve szett 1%-ok szá ma. De még min dig sok el kal ló -
dott 1% rej tő zik va la hol: fel nőt tek zse bé ben, író asz ta lok fi ók ja i ban és még
ki tud ja, mer re. Ha vég leg el vesz nek, nem tud nak hasz ná ra vál ni az em -
be rek nek.

Sze rin ted hol rej tőz het nek még? 
Egy ma xi mum 90 má sod per ces vi deo film ben je le nítsd meg az 1%-okat

va la mi lyen „el ve szett vagy épp meg ke rült” élet hely zet ben!
Fa ce boo kos fo tó ink hoz ha son ló an me séld el, ho gyan vesz tek el, ho -

gyan ke rül tek meg, hol vol tak, mit csi nál tak ad dig, amíg nem ke rül tek
elő, és mi re le het majd őket hasz nál ni a jö vő ben.
Egy-egy film ben sze re pel het egy 1%, de több is, és akár együtt is tör -

tén het ve lük va la mi, lét re hoz hat nak va la mi féle em be re ket se gí tő dol got.
A fi gu rá kat ne ked kell el ké szí te ned, az áb rá zo lást az al ko tó ra vagy al ko -

tók ra bíz zuk. Készül het a fi gu ra gyur má ból, mé zes ka lács ból, rongy ból, le -
het báb, sőt sa ját ma ga tok is ala kít hat já tok az 1%-ot, jel me zek be öl töz ve.
Az egyé ni leg vagy cso por to san ké szí tett vi deo fil me ket áp ri lis 10-ig kell

fel töl te ni a You Tu be.com ol da lá ra, a vi deó DVD-jét pe dig pos tai úton el
kell kül de ni az aláb bi cím re: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá -
gos Iro dá ja, Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály, Var ga Már ta ré szé re, 1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24. Jel ige: Tel jes mo soly-vi deó.
Kre a tív csa pa tunk ér té ke li pá lya mű ve i te ket, és az öt leg jobb vi deó fel -

ke rül a http://www.fa ce book.com/tel jes mo soly ol dal ra. A le ges leg jobb -
nak ítélt al ko tást pe dig tíz ezer fo rint ér té kű, a Lu ther Ki adó nál le vá sá -
rol ha tó könyv utal vánnyal dí jaz zuk.

Böj ti ak ció
„300 fo rint – ne ked egy cso mag ch ips, ne ki egy hét re va -
ló étel ára… Merd job bá ten ni a vi lá got!” Ez zel a fel hí vás -
sal for dul az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME)
a böj ti idő szak ban a gyü le ke ze tek tag ja i hoz, az evan gé -
li kus is ko lák ta nu ló i hoz ado mány gyűj tő ak ci ót hir det ve
af ri kai sze gény sor sú gyer me kek meg se gí té se cél já ból. 
Az EK ME tá mo gat ja:
– Nai ro bi ban (Ke nya) har minc sze gény sor sú kis is ko lás ét kez te té sét, és egyé -
ni ado má nyok köz ve tí té sé vel se gí ti rá szo ru ló di á kok ta nul má nya it.

– A Kon gói Evan gé li kus Egy ház Tanganyi ka-ta vi ke rü le té ben száz is ko -
lás ta nu lá si költ sé ge it.

Kér jük, az össze gyűlt ado má nyo kat küld jék húsvétig az EK ME szám lá -
já ra: 11711034-20804538.

Az EK ME ve ze tő sé ge

H i r D e t é s

– Be ke rül tem a mély  víz be, mert
ott a két ke zi mun ka is a min den nap -
ja im ré sze volt. Egy év el múl tá val ha -
za jöt tem, és mi u tán ta lál tam Ang li -
á ban egy ön kén tes prog ra -
mot, Lon dont vet tem cél ba –
me sélt a kez de tek ről Már ton.
–  Ott  ké szí tet tek  fel  ben -
nün ket, ott gyűj töt tem össze
a pénzt – töb bek kö zött a pé -
ter fy sek se gít sé gé vel – a hu -
ma ni tá ri us  pro jekt hez.  Az
ét ke zé sün ket fi zet te csak az
UNI CEF, az ENSZ Nem zet -
kö zi  Gyer mek se gé lye zé si
Alap ja.  Az tán  kö vet ke zett
hat hó nap Zam bia.
Két  tár sá val,  egy  cseh  és

egy  bol gár  fi ú val  ér kez tek
Lu sa ká ba,  a  ti zen egy mil lió
la ko sú af ri kai or szág fő vá ro -
sá ba. Itt ér te őket – ahogy fo -
gal ma zott – az el ső „kul túr -
sokk”, majd a má so dik leg na -
gyobb  zam bi ai  vá ros ban,
Ndo lá ban a kö vet ke ző, ahol
mun ká juk hoz el iga zí tást kap -
tak. Az tán még újab bak, töb -
bek  kö zött  csó tá nyos  hű tő
és sült her nyó mint ebéd for -
má já ban. És az ámu lat fo ko -
zó dott hét ről hét re, hó nap ról
hó nap ra.
–  Gyer mek se gé lye zé si

pro jek tünk bá zi sa a há rom -
ba la tonnyi  Bang we u lu-tó
part ján fek vő ki sebb ke res ke -
del mi köz pont, Sam fya lett,
aho vá a fal vak ban – száz ki -
lo mé te res kör zet ben – vég -
zett mun ka után hét vé gen -
ként  vissza-vissza tér tünk.
Azt,  hogy  mi ként  tölt sük
meg tar ta lom mal a nap ja in -
kat, ma gunk nak kel lett ki ta -
lál ni. 
Itt  meg jegy zem,  hogy

Zam bi á ban, amely vég te le nül
bé kés  or szág,  az  ott  élők
men ta li tá sa mi att az idő ből van a leg -
több. Má suk na gyon úgy sincs. Mint -
ha min den las sí tott fel vé te len tör tén -

ne, stresszes em ber rel ott nem ta lál -
koz tunk.
Már ton  el mond ta,  hogy  az  or -

szág leg na gyobb nép cso port já nál, a

bem bák nál tel je sí tet tek szol gá la tot,
akik nagy sze re tet tel, szin te már ra -
jon gás sal fo gad ták a fe hé re ket.

– Mi kor egy-egy fa lu ba meg ér kez -
tünk,  vagy  hat van-het ven  gye rek
gyűlt  azon nal  kö rénk,  és  bárho vá
men tünk, kí sér tek bennünket. So kan
kö zü lük  ak kor  lát tak  elő ször  fe hér
em bert.  Min den hol  akadt  szá mos
olyan hely be li, aki tu dott an go lul, így
nem okozott gondot meg ér tet ni ma -
gun kat.  Is ko la -elő ké szí tő ket  szer -
vez tünk,  ok ta tá si  se géd le te ket  ír -
tunk,  osz tály ter me ket  ren dez tünk
be, ját szó te re ket épí tet tünk az UNI -
CEF-től ka pott pénz ből, amiből bi -
zony csak fes ték re és szög re fu tot ta,
a töb bit ma gunk ol dot tuk meg. 

Emel lett hi gi é ni ai és he -
lyes táp lál ko zás sal kap cso la -
tos elő adá so kat tar tot tunk,
szennye zett ku ta kat élesz tet -
tünk új ra, ta ka rí tot tunk ki.
Mert hogy  ha  nem  vé dett
ku tak ból szer zik a vi zet, ak -
kor  fer tő zést  kaphatnak.
Van nak fúrt kút ja ik víz pum -
pá val,  ame lyek  zárt  rend -
sze rű ek, biz ton sá go sak, mé -
lyek, de ren ge teg nem mű -
kö dik. Ilye nek  tisz tí tá sá hoz
fog tunk  hoz zá,  de  köz ben
az zal kel lett szem be sül nünk,
hogy nagy fá ba vág tuk a fej -
szén ket. Két-há rom hó na pos
szél ma lom harc  után  si ke -
rült vi zet fa kasz ta nunk, de
ah hoz töb bek kö zött kö tél -
hág csót  kel lett  ké szí te ni,
mély be  száll ni,  meg sza ba -
dí ta ni az iszap tól, sze mét től
a víz for rást – idéz te fel szol -
gá la tuk né hány ered mé nyét
Jan csó Már ton.
Még  hoz zá tet te,  hogy  a

zam bi ai  hat  hó nap  alatt
tyúk far mot  és  fa cse me tést
lé te sí tet tek.  Az  előb bit  az
élel mi szer és a be vé tel mi att,
az utób bit pe dig azért, hogy
a min den terv nél kül ki vá -
gott  ren ge teg  fá nak  után -
pót lá sa le gyen. 
Az  utol só  két  hét ben,

ame lyet sza bad ság ként kap -
tak,  a  gö nyűi  fi a tal em ber
ke resz tül utaz ta  Zam bi át,
hogy  sok  más  mel lett  a
Zam bé zi ben  tig ris la za cot
fog jon, majd a Vik tó ria-víz -
esés nél ki pró bál ja a vad ví zi
eve zést. 
Ar ra a kér dés re, hogy ter -

vezi-e a vissza térést Af ri ká ba, Már -
ton ha tá ro zott igen nel vá la szolt.

g Gülch Csa ba
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„Ha a bú za szem nem esik a föld be,
és nem hal meg, egy ma ga ma rad; 
de ha meg hal, sok szo ros ter mést hoz.”
(Jn 12,24)

Böjt 4. he té ben az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi örök örö münk for rá sát mint
az élet ke nye rét ál lít ják elénk, de az Úr Jé zus nem ke nyér ki rály! „Én va gyok az
élet ke nye re. (…) mert az a ke nyér, ame lyet én adok oda a vi lág éle té ért, az az
én tes tem.” (Jn 6,48.51) Ezért: La eta re! – „Örül je tek Je ru zsá lem mel!” (Ézs 66,10)
Mi „ar ról is mer tük meg a sze re te tet, hogy Jé zus az ő éle tét ad ta ér tünk” (1Jn
3,16; LK). Ha „az Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm” (GyLK 683), mert:
„A jó pász tor éle tét ad ja a ju ho kért.” (Jn 10,11) Kö ve té sé re hív ja mind azo kat,
kik nem csak lát ni sze ret nék őt, de el akar nak jut ni Krisz tus ben ső is me re té -
re: „Ha va la ki ne kem szol gál, en gem kö ves sen; és ahol én va gyok, ott lesz az én
szol gám is…” (Jn 12,26) Is ten nem csak meg di cső í ti majd, de már most meg -
vi gasz tal ja mind azo kat, akik pró ba té telt szen ved nek ér te. Pál ezért ad há lát:
„Ál dott… az ir ga lom Aty ja…, aki meg vi gasz tal min ket min den nyo mo rú sá gunk -
ban… Krisz tus ál tal bő sé ges a mi vi gasz ta lá sunk is.” (2Kor 1,3–5) A man na Krisz -
tus elő ké pe volt a pusz tá ban: „…man ná val táp lált, ame lyet nem is mer tél… Így
ad ta tud tod ra, hogy nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem mind az zal él az
em ber, ami az Úr szá já ból szár ma zik.” Jó sá ga ma is hű ség re kö te lez: „…az ő
uta in járj, és őt fél jed!” (5Móz 8,3.6) Ál lan dó böj ti úti tár sunk, a fedd he tet len
s be csü le tes Jób meg ér tet te, Is ten nek min dig iga za van: „Mert ő nem em ber,
mint én… Nincs is köz tünk dön tő bí ró, aki mind ket tőnk re rá te het né ke zét.” (Jób
9,32–33) Ám az igaz bí ró – mi előtt ítél ne – em ber ré lett: meg halt he lyet tünk,
éret tünk, mi at tunk. „Aho gyan en gem sze re tett az Atya, úgy sze ret lek én is ti -
te ket: ma rad ja tok meg az én sze re te tem ben. (…) Nincs sen ki ben na gyobb sze -
re tet an nál, mint ha va la ki éle tét ad ja ba rá ta i ért. Ti ba rá ta im vagy tok…” „Eze -
ket azért mon dom nek tek, hogy az én örö möm le gyen ben ne tek, és örö mö tök
tel jes sé le gyen.” (Jn 15,9.13–14.11) S a bú za mag sor sú élet Pál sze rint: „…éle tünk
fo lya mán szün te len a ha lál ré vén ál lunk Jé zu sért, hogy a Jé zus éle te is lát ha -
tó vá le gyen ha lan dó tes tünk ben. (…) mi vel nem a lát ha tók ra né zünk…” (2Kor
4,11.18) „A hit pe dig… a nem lát ha tó dol gok lé té ről va ló meg győ ző dés.” (Zsid
11,1) Mi hisszük, vall juk, hogy Jé zus a Krisz tus, s az ő misszi ó ja a bú za szem -
sors: „Azért sze ret en gem az Atya, mert én oda adom az éle te met, hogy az tán
új ra vissza ve gyem. (…) ezt a kül de tést kap tam az én Atyám tól.” (Jn 10,17–18)
„Aki hi szi, hogy bű nét és az egész vi lá gét a mi ál dott Urunk hor doz za, és drá -
ga vé rét azért on tot ta, hogy min den bű nünk ből meg tisz tít son, meg iga zít son
és üd vö zít sen: azé a bű nök bo csá na ta és az örök élet.” (Lu ther) Is tent fél nünk
és sze ret nünk kell! „Aki be fo gad ja pa ran cso la ta i mat, és meg tart ja azo kat, az
sze ret en gem, aki pe dig sze ret en gem, azt sze ret ni fog ja az én Atyám; én is sze -
ret ni fo gom őt…” (Jn 14,21) Úr Jé zus, kér lek: „Te adj ne kem tisz ta szí vet, / Hogy
öröm mel kö ves se lek, / És csak té ged sze res se lek.” (EÉ 382,3)

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALó

Pé ter apos tol éle te vé gén Ró má ba ke -
rült, de on nan is gond ja volt azok ra
a ke resz tyé nek re, akik a kis-ázsi ai po -
gány  tö me gek  kö zé  ékel ve  élő  re -
mény ség gel vár nak a „her vad ha tat -
lan örök ség re”. Kül ső kö rül mé nye ik
na gyon sze gé nyek, még is ők az Is ten
„vá lasz tott nem zet sé ge” (1Pt 2,9). A
szen ve dé sek vi ha rai vár nak rá juk, de
ez  csak ha son ló vá  te szi  sor su kat  a
Krisz tu sé hoz  (1Pt  2,21);  ha  pe dig
szen ved ni ük kell, jobb, ha ár tat la nul
szen ved nek,  mint   ha  bű nük mi att
kel le ne (1Pt 4,15). 
Eb ben a le ve lé ben Pé ter az Is tent

ma gasz tal ja a hí vők nagy re mény sé -
gé ért és bol dog sá gá ért. „…ki mond ha -
tat lan di cső ült öröm mel ör ven dez -
tek…” – ír ja  (1Pt 1,8b).  Jé zus a nagy
öröm szer ző. Szü le té se kor azt mond -
ta az Úr an gya la: „Ne fél je tek, mert íme,
hir de tek nek tek nagy örö met, mely az
egész nép örö me lesz: Üd vö zí tő szü le -
tett ma nek tek, aki az Úr Krisz tus, a
Dá vid vá ro sá ban.” (Lk 2,10–11)
Ahol csak meg tör té nik, hogy Jé zus

Krisz tus be lép az em ber szí vé be, ott
ör ven de zés  tá mad.  Nem  le het  ez
más ként, mert őe lőt te a szen ve dés és
a nyo mo rú ság el sá pad, úgy, amint a
sö tét ség is en ged, ami kor fel kel a nap.
Min den okunk meg van az öröm re,
hi szen  ami ben  ré sze se dünk,  az  a
leg na gyobb: bű ne ink va ló sá gos el tör -
lé se, meg vál to zott élet.
Pál apos tol a fi lip pi be li ek nek ír ja:

„…Krisz tust hir de tik, és én en nek
örü lök. Sőt még in kább örül ni fo gok.”
(Fil 1,18) Ez a bi zony ság té te le an nak
a hí vő nek, aki va ló ban „el en ge dett”
min dent,  ami hez  ad dig  ra gasz ko -
dott, aki bel ső leg fel sza ba dult min -

den alól, ami ad dig le nyom va tar tot -
ta az éle tét, mert Jé zus va ló ban Urá -
vá le he tett. Amit Jé zus ma gá ra vett,
azt nem kell töb bé ke ser ve sen hor -
doz nunk. Más ként gya lá za tá ra  va -
gyunk az ő di cső sé gé nek. 

Ézsa i ás köny vé ben ezt ol vas hat juk:
„De az Úr őt súj tot ta mind nyá junk
bű né ért.” (Ézs 53,6) Pé ter el ső le ve lé -
ben így ír: „Min den gon do to kat őreá
ves sé tek, mert ne ki gond ja van rá tok”
(1Pt 5,7), a Zsi dók hoz írt le vél ben pe -
dig ezt ol vas hat juk: „…aki ha tal mas
sza vá val hor doz za a min den sé get…”
(Zsid 1,3) 
Ha az ő sze re te te ki töl te tett a szí -

ved be, an nak az az öröm az el ső je -
le, hogy meg te rem nek szí ved ben a
Lé lek  gyü möl csei:  sze re tet,  öröm,
bé kes ség, bé ke tű rés, szí ves ség, jó ság,
hű ség, sze líd ség, mér ték le tes ség (Gal
5,22).  Sem mi  okod  csüg gedt  szo -
mo rú ság ra, bár mily ne héz is az éle -
ted, ha Jé zus Meg vál tód dá lett, a nagy
öröm em be re  le hetsz,  úgy, mint  ő
mon dot ta:  „Eze ket be szél tem nék -
tek, hogy meg ma rad jon ti ben ne tek az
én örö mem, és a ti örö me tek be tel jék.”
(Jn 15,11, Ká ro li-for dí tás)
De nem csak a hí vő éle tünk kez de -

te ha tal mas öröm él mény, ha nem a
föl di élet tel jes ho má lyá nak az ide jén
is úgy me he tünk vé gig, mint Jé zus
Krisz tus új ra el jö ve te lé nek ör ven de -
ző em be rei. Mert ma ugyan egy kis -
sé meg szo mo rod tunk „kü lön fé le kí -
sér té sek kö zött”, még is  ott  ra gyog
előt tünk az öröm ezen a nagy el jö ve -
te len, Jé zus új ra meg je le né sén, azén
a Jé zu sén, akit sze re tünk, no ha nem
lát tuk,  aki ben hi szünk, no ha most
sem lát juk. Er ről az öröm ről ír ja Pé -

ter  apos tol:  „Ki mond ha tat lan, di -
cső ült öröm mel ör ven dez tek.”
Is ten gyer me ke i nek éle té ben azért

van ott az a bol dog ti tok, hogy so ha sin -
cse nek tel jes sö tét ség ben, mert a nagy
fény fe lé men nek: Jé zus Krisz tus fel hő -
kön át va ló meg je le né se fe lé. Ezért le -
he tünk min dig a nagy öröm em be rei!
Az öröm nek min dig meg  is  kell

nyi lat koz nia.  Nem  tart ha tod  meg
ma gad ban és ma gad nak ezt a nagy
örö met, ha meg van. „Mert a szív nek
tel jes sé gé ből szól a száj.” (Mt 12,34b;
Ká ro li-for dí tás) A vi lág fi a i nak si lány
örö mük van, ezért nem is tud nak iga -
zi örö möt ad ni. Öröm pót lé ko kat kí -
nál nak iga zi, tisz ta, mély öröm hí ján.
Az iga zi öröm a hí vő ke resz tyé nen át
be le árad eb be a vi lág ba. Pál apos tol
azt mond ja: „…mun ka tár sai va gyunk
örö mö tök nek…” (2Kor 1,24) Va ló ság
ez az ige Jé zus öröm szer ző né pé ről:
„Át men vén a Si ra lom völ gyén, for rás -
sá te szik azt…” (Zsolt 84,7) „…örök
élet re buz gó víz nek kút fe je lesz ő
ben ne.” (Jn 4,14; Ká ro li-for dí tás)
Eb ben az öröm pót lé kos vi lág ban

va ló sá gos örö möt ter jesz te nek, mert
nem is tud nak má sok len ni, mint a
nagy öröm em be rei. Éle tük és sza vuk
Jé zus Krisz tus ra, a nagy öröm szer ző -
re mu tat, aki a szo mo rú sá got egye -
ne sen át for dít ja öröm re (Jn 16,20).
Ha övé vagy, va jon ör ven de ző és

öröm mon dó-e  va ló ban  az  éle ted?
Ha  nem,  mi ért  nem?  En nek  oka
csak ben ned le het! Va la mit vagy va -
la kit  oda en ged tél  ma gad  és  Jé zus
kö zé: ta lán már több min dent, ta lán
leg fő ként az éne det. Ott meg nőtt, el -
te rült, és el ta kar ja Jé zust. 
Ne  ra gasz kodj  olyan  gör csö sen

sem mi hez, sőt en gedj el min dent, és
jöjj új ra egé szen Jé zus hoz! Fo gadd be
új ra egé szen őt! Ő nagy öröm szer ző,
ő tesz az ő örö mé vel ör ven de ző vé, ő
tesz öröm mon dó vá, aho gyan éne kel -
jük: „Légy öröm mon dó bé ke kö vet, /
Hir desd: a Sza ba dí tó el kö zel ge tett!”

g Szen czi Lász ló

Anagyörömemberei
b NagymamánköregBibliájában fedeztem fel egyvékonykis lapot.
Mindkétoldalánírás;kíváncsianfogtamazolvasásához,majdazzal
tettemle,hogynagyörömötszereztekazismeretlenszerzőmonda-
tai.Világunkbanolykevesentudnakörülni,ezértszeretnémmások-
kalismegosztanieztazigeiáldást.

Örül he tünk an nak, hogy már nem
kell olyan vi lág ban él nünk, ahol at -
tól kell tar ta nunk va sár nap reg ge len -
te, hogy va la ki fi gye li  a  lép te in ket.
Nem kell at tól fél nünk, hogy va la mi -
lyen mond va csi nált ok kal el le he tet -
le ní tik  gyü le ke ze tünk  lel ké szé nek
vagy ép pen ke rü le tünk püs pö ké nek
mun ká ját.
A Sza bad Szó szék Va sár nap ja ne -

vet vi se lő moz ga lom az Egye sült Ál -
la mok ban már ne gye dik éve bá to rít -
ja ar ra a lel ké sze ket, hogy tá mo gas sa -
nak egy po li ti kai je löl tet a szó szék ről.
Ta valy már 1477 lel kész vett részt a
moz ga lom ban. Ez ke vés nek tűn het, de
ha össze ha son lít juk az zal, hogy kez -
det ben 33 lel kész szó lalt fel, ug rás sze -
rű nö ve ke dést fi gyel he tünk meg.
Ijesz tő, ha egy lel kész nek a kam -

pány be szé de ken kí vül nincs mon da -
ni va ló ja. Saj nos ez eb ben az eset ben
azt  is  je len ti,  hogy  el fe lej tet te:  az
em be rek azért men nek el a temp lom -
ba, hogy a hét köz na pok ból ki zök ken -
ve va la mi mást, va la mi töb bet kap -
ja nak an nál, ami egész hé ten rá juk
zú dul a te le ví zi ó ból, rá di ó ból és az ut -
cai pla ká tok ról.
Az egy ház per sze nem tud ja el szi -

ge tel ni  ma gát  a  kör nye ze té től,  és
nem is sza bad, hogy ezt meg te gye. Az
a fel ada ta, hogy an nak a tár sa da lom -
nak a jó lé tét ke res se, amely ben él. De
nem men nek-e túl messzi re pél dá ul
az Egye sült Ál la mok ban ak kor, ami -
kor a kü lön bö ző fe le ke ze tek úgy ne -
ve zett „po li ti kai se géd le tet” ad nak ki,
amely ben  –  po li ti ku sok  és  pár tok

meg ne ve zé se nél kül – egy ér tel mű en
köz lik, hogy egy hit hű ke resz tény nek
ki re kel le ne sza vaz nia?
Nem elég, hogy bi zo nyos ige hir de -

tők po li ti kai cé lok ra hasz nál ják a val -
lást, ha nem egye sek kö zü lük úgy is vi -
sel ked nek, mint a po li ti ku sok. Ta valy
ok tó ber ele jén San Fran cis có ban tör -
tént a kö vet ke ző eset. Marc And rus
ang li kán püs pök azt ál lí tot ta, nem en -
ged ték be Sal va to re Cor di le o ne ka to -
li kus ér sek be ik ta tó mi sé jé re, pe dig
har minc perc cel ko ráb ban meg ér ke -
zett a szer tar tás hely szí né re. 
A San Fran cis có-i ér sek ség szó vi -

vő je fél re ér tés nek ne vez te az ese tet.
Azt mond ta, And rus ké sőn ér ke zett,
és az egy há zi kép vi se lők azon mun -
kál kod tak, hogy be jut tas sák a ka ted -
rá lis ba anél kül, hogy meg za var nák a
mi sét.
Né hány nap pal Cor di le o ne ér sek

be ik ta tá sa előtt And rus nyílt le ve let
írt a ka to li ku sok nak, amely ben ki fej -
tet te: azon ka to li ku sok, akik nem ér -
te nek egyet Cor di le o ne ke mény vo na -
las ál lás pont já val a ho mo sze xu a li tást
il le tő en,  új  ott hon ra  lel het nek  az
ang li kán egy ház ban.
Akár tet szik, akár nem, teo ló gia és

po li ti ka nem áll olyan tá vol egy más -
tól,  mint  gon dol nánk.  A  vá lasz tás
so rán el hang zó ígé re tek nek sok szor
meg ta lál hat juk a bib li ai alap ját. Elég,
ha csak a sze gény ség re, a fegy ver hasz -
ná lat ra, a ha lál bün te tés re vagy a bű -
nö zés kér dé sé re gon do lunk. Így szin -
te le he tet len tel jes mér ték ben el ha tá -
ro lód ni  a  po li ti ká tól  –  ez  azon ban

nem je len ti azt, hogy a kam pány be -
szé dek a szó szé kek ről han goz za nak el. 

Ná lunk gya kor la ti lag már most el -
kez dő dött a 2014-es vá lasz tá -

si kam pány.
Az egy ház ennyit
te het vi lá gos sá

a vá lasz -
tás -

ról:
g y a r  l ó

em be rek  vá -
lasz ta nak gyar ló em -

be rek kö zül egy vá lasz tási
fo lya mat ban, amely mé lyen vi -

tat ha tó. A vá lasz tás a föl di or szág ban
tör té nik, nem Is ten or szá gá ban. 
És mi mit te he tünk? Imád koz ha -

tunk azért, hogy azok az em be rek,

akik re az or szág irá nyí tá sát bíz ták,
böl csen hasz nál ják a rá juk ru házott
ha tal mat, és Is ten se gít sé gé vel kor -
má nyoz zák az ál la mot.
A  fen ti ek  el len té te  pél dá ul  Li -

sieux-i (Kis Szent) Te réz. Ti zen öt
éves ko rá ban lé pett be a kar me li ta
rend be, ki lenc év vel ké sőbb halt meg
tu ber ku ló zis ban.  Éle té ben  min dig
azt ke res te, hogy mi ként gya ko rol hat -
ja a sze re te tet. Ön ma gát „kis lé -

lek nek”  tar tot ta,  ezért  úgy
gon dol ta,  Is ten nek  is

csak kis dol go kat
ajánl hat. Az,

hogy  a

min -
den na pi ese -

mé nyek kö ze pet -
te meg pró bált meg ma -

rad ni a sze re tet ben, fel ké szí -
tet te őt a sze re tet re a leg ne he zebb

kö rül mé nyek kö zött is. 
1896-ban nagy pén tek re vir ra dó ra

kö hö gé si ro ham fog ta el, mi kor fel -
éb redt, a sa ját vé re bo rí tot ta. Tud ta,
hogy hal dok lik. Elő ször öröm töl töt -
te el ar ra a gon do lat ra, hogy Jé zus sal
le het a menny ben, de hús vét va sár -
nap já ra örö me el tűnt, és so ha sem tért
vissza. Azt mond ta, úgy érez te, mint -
ha egy olyan or szág ban él ne, amely
fö lé át ha tol ha tat lan köd te le pe dett.

De még ak kor is, ami kor lát ta Is ten
sze re te tét  el ho má lyo sul ni,  kö vet te
„kis út ját”. 
„Amíg nincs meg ben nem a hit örö -

me – ír ta –, ad dig is pró bá lom vé gez -
ni a cse le ke de te it.” Küz dött, hogy ab -
ba  az  irány ba  for dít has sa  az  ar cát,
amely ről úgy gon dol ta, ott van Is ten
rej tek he lye. Ha lá lá ig má so kért imád -
ko zott,  ál lan dó an  azon  igye ke zett,
hogy éle te a sze re tet cse le ke de te le gyen.
Te réz  „kis  út já ra”  –  fe le ke zet től

füg get le nül – a böj ti idő szak ban és
azon kí vül is bár ki rá lép het. Nem kell
hoz zá hir te len nagy erő fe szí tés, a ti -
tok  a  kis  vál to zá sok ban  rej lik:  fi -
gyel me sen hall gat ni a má sik ra ahe -
lyett, hogy be le te met kez nénk a sa ját

gond ja ink ba;  nagy lel kű ség gel
vá la szol ni  tü rel met len ség  he -

lyett; el len áll ni an nak, hogy ha rag ha -
ra got kelt sen. 
Ezen az úton meg ma rad ha tunk a

sze re tet ben a szen ve dés és a ké tel ke -
dés kö ze pet te, s így meg ta lál hat juk a
hét köz na pi,  mú ló  pil la na tok ban  a
va ló di igaz ság mor zsá it, ame lyek a ki -
nyi lat koz ta tás  ere jé vel  meg vi lá gít -
ják a na gyobb ké pet, fe lül emel ked ve
a fe le ke ze ti, tár sa dal mi és kul tu rá lis
kü lönb sé ge ken. De fi gyel mes nek kell
len nünk, és ak kor meg lát juk, hogy
mind annyi an  egy  cél  fe lé  tar tunk,
csak más ki té rő ket te szünk.

g Réth Ka ta lin

A The Ch ris ti an Cent ury ma ga zin
írá sai nyo mán (2012. ok tó ber 7. és 26.)
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Ta lán nem túl zott bá tor ság le ír ni, hogy a böjt
az az egy há zi fo ga lom, amely má ra leg in kább
he lyet ta lált ma gá nak ko runk kom mu ni ká ci -
ó já nak in ter kul tu rá lis kö ze gé ben. Rend sze re -
sen ír nak a kü lön fé le nép sze rű, pa pír ala pú és
in ter ne tes or gá nu mok élet mód dal fog lal ko zó
ro va tai ar ról, hogy mi lyen egész sé ges a böjt,
mennyi jót je lent a szer ve ze tünk nek – és időn -
ként még a val lá si hát te rét is be mu tat ják. A
pusz tá ban negy ven na pig böj tö lő Jé zust épp -
úgy fel em le ge tik, mint Budd hát, aki sze rint „ha
el tű nik min den hú som, a lé lek vi lá go sabb lesz”.
A bi zo nyos ét kek ről va ló le mon dást so kan

me di tá ci ó val egé szí tik ki, hogy – mint mond -
ják – a lel kük így jus son „ma ga sabb szint re”,
vagy hogy így ke rül je nek va la mi lyen kü lön le -
ges tu dás bir to ká ba. Má sok min den fé le spi ri -
tu a li tás he lyett egy sze rű en csak még épp ide -
jé ben, a kö ze le dő ta va szi–nyá ri idő szak előtt
sze ret né nek  le ad ni  né hány  fe les le ges  ki lót,
hogy csi no sab bak le gye nek.
A böjt pél dá já ból is jól lát szik, hogy a kü lön -

fé le szo ká sok egy re ke vés bé a va ló di val lá si je -
len té sük ből ere dő en fon to sak, elő re tö ré sü ket
in kább a di va tos ak tu a li tá sok vagy a ke res ke -
de lem kény sze rí tő sza va dik tál ja.
Hát nem vic ces, hogy az an gol nyelv fa st/fas -

ting, az az  „böjt/böj tö lés”  ki fe je zé se  azo nos
ala kú a gyors ét ter mek el ne ve zé sé ben (fa st fo -
od)meg ta lál ha tó „gyors” szó val? Az em ber már
annyi ra gyor san él, hogy en ni is alig van ide -
je, nem hogy böj töl ni. Sok szor az is ko lá ba in -
du lás előtt áll va, fut va reg ge li zünk, nap köz ben
alig tud juk be su vasz ta ni a tan órák vagy elő adá -
sok kö zé az ét ke zé se in ket – és a leg több ször a
ke zün ket is el fe lejt jük össze kul csol ni, hogy há -
lát ad junk Is ten nek a min den na pi ke nyé rért.
Né hány  év vel  ez előtt  hal lot tam  elő ször

olyan em be rek ről, akik a hús vét előt ti idő szak -
ban in ter net böj töt tar ta nak. Nem ré gi ben pe -
dig egy kö zép ko rú pár ral be szél get tem, akik azt
eszel ték ki bün te tés gya nánt a tő lük el ide ge ne -
dő ti zen hat éves fi uk szá má ra, hogy egy hé tig

el vet ték tő le az okos te le fon ját. Bár mennyi re fur -
csá nak, bar bár vagy épp ide jét múlt do log nak
tű nik is a tet tük, utá na ar ról szá mol tak be, hogy
ab ban az egy hét ben mint ha vissza kap ták vol -
na a fi u kat. Új ra be szél ge tett ve lük, új ra vol tak
kö zös té má ik. A vir tu á lis tér ben va ló el me rü -
lés he lyett a va ló vi lá got, a va ló di éle tet él te.
Ek kor van ér tel me a böjt nek: ha va ló di for -

du la to kat, va ló di meg hall ga tá so kat, va ló di ki -
fa ka dá so kat,  va ló di  meg té ré se ket  ered mé -
nyez. Le mond hatsz va la mi ről azért, hogy va -
la mi re vagy va la ki re job ban tudj fi gyel ni! Le -
mond hatsz az él ve zet ről, hogy a va ló di élet ben
kö rü löt ted élők re tudj fi gyel ni! Hogy ne a sa -
ját örö möd re, ha nem a tár sa id ra, a ba rá ta id ra,
a szü le id re, a ked ve sed re, a szá mod ra fon tos
em be rek re – és igen, az Is ten re fi gyelj!
Ez az, ami ért Jé zus is böj tölt a pusz tá ban:

hogy meg ta lál ja a fi gyel me fó ku szát, és ki éle -
sít se. Meg ért se, mi a fel ada ta, az éle te ér tel me.
Ha ez az éle sí tés meg tör té nik, ez után le het

va la mi fon to sat ten ni. Va la mi olyan ba kez de -
ni, ami nem ér tel met len erő pa zar lás, ha nem al -
ko tó, te rem tő, gyó gyí tó, meg vál tó te vé keny ség.

g Ger lai Pál

pa L aC K p oS ta

Böjtiélesítés

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

A már több mint ne gyed év -
szá za dos Ma kám együt tes -
ben Pa lya Be á tól Lo vász Iré -
nen és Hercz ku Ágin át Bog nár
Szil vi á ig so kan meg for dul tak.
Ős ala pí tó ja, a sok ol da lú, élet -
sze re tő Kru lik Zol tán a for ma -
vál to zá sok el le né re  is a ré gi:
olyan ze nész és olyan em ber,
aki min dig nyi tott az új ra.
A 2010-es, Csil lag vá ró cí mű

gye rek le mez  után  ta valy  no -
vem ber ben újabb le mez zel je -
lent ke zett az együt tes. A Ro bin -
zon Kru Zo ko ron gon az egyéb -
ként fő leg gi tá ron ját szó Kru lik
Zol tán az éne kes – ez a Ma kám
tör té ne té ben  egye dül ál ló nak
mond ha tó. Az ő hang ján szó -
lal meg „Ro bin zon”, és kel nek
élet re a ma gány szi ge tek a nagy -
vá ro si for ga tag ban.
Val lo má sos, kis sé Cseh Ta -

más-os  le mez nek  is  ne vez -
het nénk – az egyik dal ki fe je -
zet ten a víz ivá ro si csa var gó hoz
szól –, ha bár a nosz tal gia tá -
vol áll tő le. In kább va la mi fé le
bol dog-szo mo rú szám adás ez,
mely hez min den bi zonnyal a
mai fi a tal is tud kap cso lód ni –
„ugyan az a dal lam, ugyan az a
szó…” (Üres a ház cí mű szám)
–, ha nyi tott a dal lam ban és
sza vak ban gaz dag ze né re.
San zon,  blues,  ke rin gő,

kocs ma dal  egy aránt  he lyet
kap  a  le me zen,  mind ez  egy
iga zi „un der grun dis ta” szá já -
ból. A múlt ban ko to rá szó Kru -

Zo  ugyan is  a  je lent  ke re si,
tor zon borz haj za ta a ho bó sá -
got, ke rek szem üve ge az eli tiz -

must hir de ti, ez zel a ket tős ség -
gel egy na gyon kel le mes, el ré -
vesz tő, ugyan ak kor gon do lat -
éb resz tő le mezt te remt ve. Ha
a gra mo fon le jár, fe jünk ben a
da lok  to vább  szól nak.  Pör -
gés csil la pí tó,  csend te rem tő,
időtál ló da ra bok.

* * *

Év ele jén nem túl nagy a pör -
gés. Le het, hogy nyá ron sza -
bad té ri kon cert hely ről sza bad -
té ri kon cert hely re ván dor lunk
időt le nül, a  tél el len ben nem
ked vez  az  ilyes fé le  ka lan do -
zá sok nak.  Akad nak  azon ban
olyan igé nyes vir tu á lis-kul tu rá -
lis  te rek, ame lye ket ha son ló -
képp nyár es ti nyüzs gés re vá -
gyó,  kul túr szom jas  fi a ta lok
üze mel tet nek, s ahol év ele jén
sem lan kad a fel fe de zőkedv. 
Ilyen a KuK, az az a Kul tú -

ra és Kri ti ka (www.kuk.hu)
el ne ve zé sű, 2008 óta mű kö dő
páz má nyos kri ti kai por tál. Pi -

lis csa bán ta nu ló el szállt esz té -
ták hoz ták lét re tan szé ki ta ná -
ra ik szak ér tő és oda adó se gít -
sé gé vel.  Az  Iro da lom, Ze ne,
Film, Szín ház, Ki ál lí tás ro va -
tok  mel lett  kü lön le ges nek
mond ha tó  a  Fi lo zó fia ro vat,
amely ben  ak tu á lis  fi lo zó fi ai
kö te tek re cen zi ó it ol vas hat juk.
Szin tén egye dül ál ló A mű al ko -
tás ere de te ro vat,  mely ben
mű vé szek ír nak egy al ko tá suk
szü le té sé ről.
A  KuK sza ba dabb  szá jú

blog ján (http://kul t u ra-es-kri -
ti ka.blog.hu/) ugyan csak ér de -
kes  be jegy zé sek  ta lál ha tók
egy-egy ak tu á lis kul tu rá lis je -
len ség vagy ese mény kap csán.
Itt ked ved re kom men tel hetsz,
kri ti zál hatsz; van he lye a pár -
be széd nek és a vi tá nak!
Ha sze mé lye sen akarsz ta -

lál koz ni  a  Kuk ke rek kel,  ak -
kor sem kell egye nest Csa bá -
ra  ro bog nod  a  kis pi ros sal.
Már évek óta a Dé li pá lya ud -
var kö ze lé ben ta lál ha tó Nyi -
tott Mű hely ad ott hont a KuK-
be szél ge té sek nek.  Volt  már
ven dé gük Jász Attila, Ke mény
Ist ván, Ra kovsz ky Zsu zsa, Vö -
rös Ist ván is. Ott hely ben tör -
té nik az iro da lom, köz vet le nül
le het kap cso lód ni al ko tó em -
be rek hez, szö ve gek hez, és ta -
lán  épp  ez  a  köz vet len ség  a
kul tú ra lel ke. Nézz be, a KuK-
mű hely  szá mod ra  is  nyi tott!

g Ani ta

oSZ to Zó

Télvégifelpörgetők

g Bart hel-Rú zsa Zsolt

Le het sé ges a ha za sze re tet fo -
gal mát tár gyi la go san ki fej te ni,
szá raz meg ha tá ro zást ad ni rá?
Alig ha. Épp olyan ne héz, mint
sza vak ba  kény sze rí te ni  bár -
mi lyen ér zést, akár a sze mé -
lyes hi tet és an nak mo ti vá ci -
ó it, a lát ha tón és a meg fog ha -
tón tú lit. 
Le het sé ges be néz ni a tör té -

nel mi  ese mé nyek  mö gé  és
meg sej te ni  nagy ja ink  ér zel -
me it, ame lyek a hős tet tek hát -
te ré ben hú zód tak meg? Kis -
gyer mek kor tól  kezd ve  min -
den ki ben ki ala kul va la mi fé le
at ti tűd a ha zá val, a szü lő föld -
del, a ha za fi ság gal kap cso lat -
ban, ame lyet nagy ban be fo lyá -
sol a csa lád ból ho zott vi szo -
nyu lás, egy-egy iro dal mi al ko -
tás vagy épp egy is ko lai ün ne -
pély han gu la ta. 
A mai fi a tal ge ne rá ci ó nak a

ha zá ról  és  a  ha za sze re tet ről
va ló ké pét egé szen más té nye -
zők for mál ják, mint az öt ven -
hét  vagy  száz hat van öt  év vel
ez előttiekét.
Ha el fo gad juk, hogy a fo gal -

mat ér zel mi ol dal ról kö ze lít jük
meg, ak kor el en ged he tet len,
hogy olyan fenn költ tar tal mú
és gaz dag  je len té sű sza va kat
hasz nál junk, mint a ra gasz ko -
dás, ön zet len ség, oda adás. Jel -
lem ző je még az „ösz tön sze rű
vi szon zás”.  A  ha za fi ság szó
egye ne sen olyan bi zal mat su -

gall,  ame lyet  szü le ink  iránt
ér zünk. Tör té nel mi ta nul má -
nya ink so rán né ha el kép zel he -
tet len nek  tűnt,  hogy  ezek
meg élt vi szo nyu lá sok vol tak az
év szá za dok so rán. 
A  nem ze ti  év for du ló kon

tény sze rű en fel idéz zük a tör -
té né se ket, a kap cso ló dó szép -
iro dal mi mű vek kö ze lí te nek az
ér zel mi  meg em lé ke zés hez,
ha gyo má nya ink büsz ke ség gel
tölt het nek el. De a ha za sze re -
tet  bel ső  ér ze te  sze mé lyes,

egyé ni, és könnyeb ben ölt ala -
kot, ha sa ját meg ta pasz talt él -
mé nyek töl tik meg. 
Fel kell is mer ni azt is, hogy

a ha za iránt ér zett el kö te le ző -
dés  nem  va la mi  ön ma gá ban
be tel je sü lő fo lya mat, szük sé ges
a kö zös ség tu dat ra va ló rá éb re -
dés, és a kö zös jel lem zők – kö -
zös  nyelv,  tör té ne lem,  sors,
öröm, meg íté lés, ha tá sok, ér ze -
tek – össze kö tő erő vel bír nak.
Ezek ter mé szet sze rű leg ge ne -
rá ci ó ról  ge ne rá ci ó ra  vál toz -
nak, mó do sul nak, újabb tör té -
ne ti ese mé nyek kel bő vül nek,
de meg van nak azok a fun da -
men tu mok, ame lyek egy nem -
zet el ide ge nít he tet len sa ját jai. 
A  ha za sze re tet  mi nő sé gét

vagy  mély sé gét  bi zo nyá ra
meg ha tá roz za  az  élet kor,  a
sze mé lyes sors; nyil ván va ló an
je len tő sen más a ha za fo gal ma
egy 1956-os for ra dal mat át élt
em ber nek, mint egy rend szer -
vál tás kor  szü le tett  fi a tal nak.
Tör té nel münk  bi zo nyít ja,

hogy a ha za sze re tet ből a leg -
na gyobb pél dát a fi a ta lok ál lí -
tot ták,  akár  a már ci u si  if jak
vagy az öt ven ha tos for ra dal mi
egye te mis ták, a „pes ti srá cok”
em lé két idéz zük. A ha za vé -
del mé ben  koc ká ra  tet ték
egész sé gü ket, csa lád ju kat, sza -
bad sá gu kat, leg drá gább és pó -
tol ha tat lan ér té ke i ket, éle tü -
ket. A le vert for ra dal mak után
ku darc nak tűn he tett mind az,
amit tet tek, ta lán hi tü ket is el -
vesz tet ték a bör tön cel lák mé -

lyén – az idő még is őket iga -
zol ta,  a  ha zá ért  meg ho zott
ál do za tuk  ér té két  az utó dok
kap ják meg. Sze mé lyes el kö te -
le ző dé sü kön  kí vül  meg  kell
lát nunk  a  kö zös ség hez  va ló
tar to zá su kat is, amely ere jük -
nek fő for rá sa volt.
Min dig  fel ve tő dik, hogy a

tisz te let adá son túl mi az, ami
át emel he tő és meg ta nul ha tó a
pél da ké pek től, mi az, ami nap -
ja ink ban  is  ér vényes.  Leg in -
kább – és ta lán a leg ak tu á li -

sab ban – a kor osz tá lyi azo no -
su lást  ér de mes  ki emel ni.  A
tör té nel mi  if jak  egy  kö zös
ügyért har col tak, kö zös cél lal
és  kö zös,  meg kér dő je lez he -
tet len el szánt ság gal vit ték vé -
gig  kö zös  küz del mü ket.  Az
„itt él ned, hal nod kell” örök -
sé ge szá muk ra be tel je se dett.
És ez a mon dat ugyan olyan

fon tos  ma,  mint  a  fi a ta lok
„Mi ért ma rad jak itt hon?” kér -
dé se.  A  ha za sze re tet  tük ré -
ben mi hoz ha tó fel érv nek? Mi
az a nem ze ti, kor osz tá lyi je len -
ség, amellyel azo no sul ni tud -
na a fi a tal ság? Ha itt is az ér -
zel mi szá lak ra kon cent rá lunk,
fel te het jük  a  kér dést:  ér de -
mes-e  ugyan azo kat  a  hí vó -
sza va kat ma is meg szó lal tat -
nunk, ame lyek évek kel ez előtt
vol tak rá juk ha tás sal? A mai if -
jak nak is pél da a már ci u si if -
jak éle te és ha lá la, vagy tör té -
nel mi tan anyag gá vál tak? Az
ma  is  meg ha tá ro zó,  mi lyen
ér té kek men tén szü let nek meg
a pél da ké pek, mi lyen ér té ket
emel nek ki a csa lá dok, mi lyen
ér té ket emel ön ma gá ban el ső
hely re a tár sa da lom.
Kö te le ző fel adat ként meg -

él ni nem le het a ha za sze re te -
tet,  és  jól  meg fo gal ma zott
irány el vek kel sem le het von -
zal mat éb resz te ni nem ze ti jel -
ké pe ink, ha za fi as al ko tá sa ink
iránt. Ar ra pe dig, hogy mi ért
kell itt él ned, hal nod, csak va -
la mi olyas mi vel tud nánk vá la -
szol ni, hogy ide köt nek a gye -

rek ko ri em lé kek, a csa lád dal,
a ba rá tok kal kö zö sen meg élt
él mé nyek,  és  mert  más hol
nincs tú ró gom bóc és Le ves -
pont, Cser pes tej ivó és ilyen
akác il lat, nincs ba la to ni nyár
és Szi get fesz ti vál…

A szer ző evan gé li kus lel kész,
a Lu ther Ott hon – Szak kol lé -
gi um igaz ga tó ja, a Szá zad vég
Ala pít vány ope ra tív igaz ga -
tó ja

b Hazafiság,hazaszeretet–nemzetiünnepeink,ígymárcius15.kapcsánisgyakranemlege-
tettfogalmak.Hogyanlehetdefiniálniőket?Jelentenek-evalamitszámunkra?Érezzük-e,
hogyittélnünk,halnunkkell,vagyaszülőföldhözvalóhűségmáradivatjamúlttálett?Alább
olvashatócikkébenBarthel-RúzsaZsolt ilyenkérdésekrekeresiaválaszt.(VJ)

Haza.Lájkolod?
„Aki a ha zát sze re ti, egy vég ze tet sze ret.”

(Má rai Sán dor: Fü ves könyv)

név jegy: ger lai pál
Har minc két  éves  va -
gyok.  2005-ben  dip lo -
máz tam az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem
teo ló gus-lel kész sza kán,
2012-ben  vé gez tem  a
Sem mel weis  Egye tem

men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő sza kán.
Hét évig gyü le ke ze ti lel kész ként szol gál tam.
Is ko la lel ké szi hi va tá so mat 2009 óta gya kor -
lom a mis kol ci Kos suth La jos Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Pe da gó -
gi ai  Szak kö zép is ko la  di ák jai,  ta ná rai  és
dol go zói kö zött.
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2013 szep tem be ré től min den ál la mi
ál ta lá nos is ko la el ső és ötö dik osz tá -
lyo sá nak egy új tan tárggyal lesz gaz -
da gabb az óra rend je,  ami kor  az új
köz ne ve lé si  tör vény  alap ján  be ve -
ze tik az er kölcs tant, il let ve a he lyet -
te vá laszt ha tó hit- és er kölcs tant.
Min den egy ház szá má ra nagy ki -

hí vást je lent a föl ké szü lés, hogy meg -
fe le lő en él ni tud jon a kí nál ko zó új le -
he tő sé gek kel, és biz to sí ta ni tud ja a
hit- és er kölcs tan ok ta tá sát a fe le ke -
ze té hez tar to zó ta nu lók szá má ra. A
meg újult hit tan-ke ret tan ter vek és a
ké szü lő hit tan köny vek mel lett ugyan -
is  nagy  szük ség  van  meg fe le lő en
kép zett hit ok ta tók ra is.
Egy há zunk ban az is ko lai és gyü le -

ke ze ti hit tan órá kat ed dig a ha gyo má -
nyok nak meg fe le lő en a lel ké szek tar -
tot ták.  Jel lem ző en  az  evan gé li kus
ál ta lá nos és kö zép is ko lák al kal maz -
tak hit tan ta ná ro kat, a gyü le ke ze tek -
ben rit ka ság szám ba ment a pe da gó -
gu sok meg bí zá sa.
Ez gyak ran ve ze tett azon föl old ha -

tat lan nak tű nő hely zet hez, hogy a lel -
ké szek akár erőn fölül is vé gez ték a
hit ok ta tás szol gá la tát, mi köz ben a ki -
fe je zet ten e szol gá la ti te rü let re ki vá -

ló an föl ké szí tett hit tan ta ná rok a má -
sik szak ju kat ta ní tot ták, vagy a mun -
ka erő pi ac egyéb te rü le te in he lyez ked -
tek el.
A szep tem ber től ránk kö szön tő új

hely zet  új  meg ol dá so kat  kí ván.  A
na gyobb vá ro sok ban szol gá ló vagy ki -
ter jedt  szór vány gyü le ke ze tet  gon -
do zó lel ké szek szá má ra ki vi te lez he -
tet len né vá lik, hogy mind azon is ko -
lák ban je len le gye nek, ahol a szü lők
evan gé li kus hit- és er kölcs tan ra sze -
ret nék be írat ni a gyer me ke i ket.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház Or szá gos Iro dá já nak Ne ve lé si és
Ok ta tá si Osz tá lya ezért el ha tá roz ta,
hogy össze gyűj ti az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men, il let ve an nak
ki he lye zett ta go za ta in va la ha vég zett
hit tan ta ná rok  el ér he tő sé gét,  hogy
ez ál tal is meg könnyít se a hit tan ta ná -
rok és a gyü le ke ze tek egy más ra ta lá -
lá sát.
A cé lunk az, hogy a hit tan ta ná rok

akár fő ál lás ban, akár egy-egy tan óra
át vál la lá sá val be tud ja nak kap cso lód -
ni az is ko lai evan gé li kus hit- és er -
kölcs tan, il let ve a gyü le ke ze ti hit tan
ok ta tá sá ba. 

g Rozs-Nagy Szil via

part vo na Lon vag y pá Lyán?

Hittantanárok
újlehetőségei

Az elő ző évek ben Pin tér Ti bor ne ve
fém je lez te az ősszel meg tar tott pres -
bi te ri hét vé gé ket, míg ez év ben Göll -
ner Pál, az  EKE  al el nö ke  ál lí tot ta
össze a ta va szi prog ra mot, és ve zet -
te az együtt lé tet. Az Evan gé li ku sok
Kö zös sé ge az Evan gé li u mért (EKE)
Ala pít vány fő cél ja, hogy az öröm -
üze net tel min den kor osz tályt meg -
szó lít has son, ezért ren dez nek az év
so rán prog ram juk sze rint gyer me kek,
fi a ta lok,  csa lá do sok  ré szé re  csen -
des he te ket és -na po kat, fel nőttek nek
hit mé lyí tő so ro za to kat és bib lia is ko -
lát  is,  el ső sor ban  Pi lis csa bán,  de
most elő ször a fó ti Evan gé li kus Kán -
tor kép ző In té zet pa ti nás fa lai kö zött. 
A részt ve vők az or szág több vi dé -

ké ről ér kez tek: a bo ko di, csur gói, ko -
má ro mi, luc fal vai, nagy tar csa–pé ce -
li,  nyír egy há zi,  vár pa lo tai  és  zug lói
evan gé li kus  gyü le ke zet  pres bi te rei
töl töt ték meg  a  nagy ter met;  sőt  az
alag sor tól a te tő té rig azon nal be lak -
ták az egész há zat, és aki elő ször járt
itt, az is rög tön ott hon érez te ma gát.
A  pén tek  dél utá ni  nyi tó áhí ta tot

Kó sa Ger gely tar tot ta Zá ke us tör té -
ne te alap ján (Lk 19,1–10), aki öröm -
mel be fo gad ta Jé zust, és fel sza ba dult
a szol gá lat ra. A bo ko di lel kész bá to -
rí tot ta az egy be gyűl te ket: Is ten nek
ter ve van ve led is, ő akart és sze ret té -
ged. Jé zus le ront ja a mi bűn ből épült
fa la in kat is, s együtt va cso rá zik ve -
lünk, hogy őt kö vet ve ne ki szol gál -
junk egész éle tünk kel. 
Az es te a szol gá la tok szín te re i nek,

vagy is a sa ját gyü le ke ze tek nek a be -
mu ta tá sá val zá rult, hogy meg is mer -
ve kö zös és sa já tos gond ja i kat, örö -
me i ket az egy be gyűl tek együtt fel bá -
to rod ja nak az öröm mel, tel jes szív -
ből vég zett ön zet len szol gá lat ra. 
A szom ba ti nyi tó és zá ró igei szol -

gá la to kat Ma lik Pé ter Ká roly luc fal -
vai – nem rég pa ró kus lel ké szi ok le -

ve let szer zett – lel kész vé gez te. Reg -
gel Pál sza vai bá to rí tot ták a nem csak
„vé nek ből”  ál ló  csa pa tot:  a  po gá -
nyok apos to la meg halt, hogy Is ten -
nek él jen (Gal 2,16–21). Egye dül hit
ál tal iga zul ha tunk meg őe lőt te. Ma -
te ma ti kai szak ki fe je zés sel él ve: a hit
az a vek tor mennyi ség, amely Jé zus ra
irá nyul. Ám nem fe led het jük a re for -
má to ri ta ní tást: Is ten előtt egy szer -
re bű nös és igaz a ke resz tyén em ber.
A ke gyel met csak el fo gad ni le het, és
csak ab ból fa kad hat az új, má sok nak
is szol gál ni tu dó élet.
A dél előtt fo lya mán az egyes asz tal -

tár sa sá gok el té rő fel ada to kat kap tak,
ám  a  meg ol dást  kö zö sen  be szél ték
meg:  ho gyan  le het  ered mé nye sen
gyógy ke zel ni, nem fél re ke zel ni a hi bá -
kat, ha mis sá go kat, hogy ez után ne le -
gyen aka dá lya a gyü le ke ze ti szol gá lat -
nak sem. Dél után vi szont együtt hall -
gat ták meg Kó sa Ger gely Fe le lős sé gem
ön ma ga mért és a gyü le ke ze tért című
elő adá sát. 
A fe le lős sé get a vi lág né zet ha tá roz -

za meg, a ke resz tyé nek Is ten di cső sé -
gé re él nek, s szol gá la tuk fe le lős sé ge:
kö ve tik-e Jé zust. Az egye te mes pap ság
el ve azt is je len ti, hogy min den hí vő a
sa ját ke gyel mi aján dé ka i nak meg fe le -
lő en szol gál jon. A ka pott ta len tu mok
is el ső sor ban Is ten di cső í té sé nek a le -
he tő sé gei, de ho gyan élünk ve lük? A
gyü le ke ze tért vi selt fe le lős sé günk lé -
nye ge: Is ten üd vö zí tő aka ra tá val össz -
hang ban az élet men tés szol gá la ta, s ez
a misszió, hogy együtt le gyünk so kak -
kal az örök ké va ló ság ban. 
Az elő adást kö ve tő en bi zony ság -

té te lek is el hang zot tak, s olyan meg -
té ré sek ről  is  szó  esett,  me lyek nek
hely szí ne ez a ház volt. Göll ner Pál
a gen der ideo ló gi át is mer tet te rö vi -
den, és fi gyel mez te tett ká ros kö vet -
kez mé nye i re. 
Es ti áhí ta tá ban Ma lik Pé ter Ká roly

a mi nák ról szó ló pél dá zat (Lk 19,11–
27) kap csán a ke vé sen va ló hű ség ről,
a  hit ből  fa ka dó  en ge del mes ség ről
szólt; ar ról, hogy ne a ju ta lo mért szol -
gál junk.
Ocu li va sár nap ján hang zott a fi gyel -

mez te tés: elő re néz zünk és fel Jé zus -
ra, így fog juk az eke szar vát, más ként
nem  le het  egye nes  és  új  ba ráz dát
szán ta ni.  Szol gá la tunk  há la ál do zat
le gyen, és ma gun kat vi gyük Is ten nek
aján dé kul. Er re már Gu lyás Kor nél, a
ko má ro mi gyü le ke zet má sod fel ügye -
lő je  fi gyel mez tet te  a  pres bi te re ket,
Ka in  és  Ábel  jól  is mert  tör té ne te
(1Móz 4,1–13) alap ján tar tott zá ró áhí -
ta tá ban. Mi más le het ne er re a fe le let,
mint az: „Is ten, szí vem né ked adom
/ Ked ves aján dé kul…”
A  hét vé ge  zá ró al kal mán,  mint -

egy út ra va ló ul is, Göll ner Pál Tú róczy
Zol tán Az üdv bi zo nyos ság cí mű írá -
sá ból  idé zett,  nem  tit kol va,  hogy
na gyon sze re ti a püs pök má ig ak tu -
á lis gon do la ta it. S a je len lé vők meg
is  vá sá rol hat ták  1989-ben  ki adott
Posz til lás köny vét, ab ban re mény ked -
ve, hogy egy szer az író asz tal nak írott
to váb bi áhí ta tai is nap vi lág ra ke rül -
nek… Tú róczy püs pök szü le té sé nek
idei, száz hu sza dik év for du ló ja er re jó
le he tő sé get kí nál na! 
„A szek tás üdv bi zo nyos ság tö ké -

le tes ség tu dat, a pá li és lu the ri (üdv -
bi zo nyos ság)  nem  a  be fe je zett ség
ál la po tá ról  va ló  meg győ ző dés  (Fil
3,12–15), ha nem az Is ten ke gyel mé -
nek elég sé ges vol tá ról va ló meg győ -
ző dés  (2Kor  12,7–9).  Ne  nyu godj
ad dig, míg éle ted leg fon to sabb kér -
dé sét meg nem ol dod! A re for má ció
meg ad ta a meg ol dás le he tő sé gé nek
út ját” – hang zott el. 

(Az idé zet tel jes szö ve ge és a négy
ige hir de tés hang anya ga is el ér he tő a
tu dó sí tó hon lap ján: ga ra inyh.hu)

g Ga rai And rás

PresbiterekazIgekörül

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

ko or di ná tor 
(Ka te che ti kai mun ka cso port)

Ki,mit,mikor?

A meg be szé lést Szar ka Ist ván fej ér-
ko má ro mi  es pe res  áhí ta ta  nyi tot ta
meg. Már a vá lasz tott 438-as ének –
Jé zus hív: „Jer tek én utá nam! / Lép je -
tek láb nyo mom ba bát ran!” – se gí tet -
te a je len lé vők lel ki rá han go ló dá sát a
hir de tett ige be fo ga dá sá ra. Az áhí tat
alap igé je Zá ke us tör té ne te (Lk 19,1–
10) volt. Az ige hir de tést kö ve tő en a
gyü le ke ze tek kép vi se lői be mu tat koz -
tak, és rö vi den szól tak gyü le ke ze tük

hely ze té ről, az őket fog lal koz ta tó ter -
vek ről, prob lé mák ról.
Szar ka  Ist ván  es pe res  ti zen két

pont ban fo gal maz ta meg a gyü le ke -
ze tek előtt ál ló te en dő ket, va la mint
a ha tár idők tar tá sá ra és a kö te le ző -
en  elő írt  fel ada tok  vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó el vá rá sa it. A részt ve vők
meg is mer ked het tek a sú ri gyü le ke -
ze ti ház zal és a ben ne rej lő le he tő sé -
gek kel (pél dá ul tá bo ro zá sok).

A sú ri gyü le ke zet va cso rá val ven -
dé gel te meg az egy ház me gye gyü le -
ke ze te i nek  kép vi se lő it,  ezért  az
együtt lét a szom szé dos ven dég lő ben
foly ta tó dott. Itt kö tet le nebb for má -
ban, de to vább ra is az egy ház me gye
ügye i nek to vább gon do lá sa ha tá roz -
ta meg a ba rá ti be szél ge tés té má ját.
Dön tés szü le tett ar ról, hogy eh hez
ha son ló össze jö ve te le ket éven te két
al ka lom mal  tart  majd  az  egy ház -
me gye. A ter vek sze rint a kö vet ke ző
ta lál ko zás ez év no vem be ré ben Szé -
kes fe hér vá ron lesz.
Az ilyen al kal mak azért fon to sak,

mert egy más prob lé má i nak meg is -
me ré se, a kö zös gon dol ko dás se gít rá -
ta lál ni a meg ol dás fe lé ve ze tő út ra.
Er re fi gyel mez tet Is ten igé je is: „Egy -
más ter hét hor doz zá tok: és így tölt sé -
tek be a Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2)

g Pré post Ká roly 
má sod fel ügye lő (Szé kes fe hér vár)

Egyházmegyeifelügyelőkértekezlete
b MolnárIstván, aFejér-KomáromiEgyházmegyenemrégibenbeiktatott
felügyelőjemárcius1-jéremegbeszélésrehívtaazegyházmegyegyüle-
kezeteinekfelügyelőit.Azösszejövetelcélja–azontúl,hogyalkalmat
adjonazújonnanmegválasztottfelügyelőknekazismerkedésre–azak-
tuálisfeladatokésaproblémákáttekintése,azújciklusteendőinekmeg-
határozása,atovábbiösszejövetelektematikájánakelkészítésevolt.Az
egyházmegyetizennyolcegyházközségébőltizenegygyülekezetképvi-
seletébenhuszonhármanvettekrésztazalkalmon,mivelmásodfelügye-
lők,gondnokokésegyébtisztségviselőkisvoltakjelen.

b Nyolc gyülekezetből érkezett evangélikus
presbiterektalálkoztakmárciuselsőhétvé-
géjénafótiMandák-villában,hogyaciklus
elsőévénekvégefeléaSzentírástanításai
alapjánmegerősödjenekszolgálatukfolyta-
tásában.AlelkitáplálékotkizárólagazÚt-
mutató eháromnaprakijelöltigéiszolgál-
tatták,igazolva,hogyIstennekmindenkor
vanaktuálisüzeneteazőreáfigyelőésútmu-
tatásaitkövetnikívánólaikusmunkatársai
számárais.Azavartalankikapcsolódástés
aháziaskosztotSohanLászló gondnokga-
rantálta,azÚrüzeneténekmélyebbmegér-
tésérevalóbelsőráhangolódástpedigatéli
tanfolyamonrésztvevőkántorjelölteksegí-
tettékelőjátékukkal.
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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.

E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d .  é l E d ?
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Böjt negyedik vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Jn 6,1–15; Gal 4,21–31. Textus: Ézs 58,6–12. Énekek: 360/357., 365.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; de. 10. (német) Johan nes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Agod Anett; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics And rás; Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. 5. (úrv., családi) Fodor Viktor;
Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,
DévaiBíróM.tér de. 10. (szup li ká ció) Ferenczi Ágnes; Újpest,IV.,LebstückM.
u.36–38. de. 10. Solymár Pé ter Tamás; Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–
4. de. 9. Solymár Péter Ta más; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Bre -
bovsz ky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (asztali beszélgetések ); Fasor,
VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Ara -
di György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Már ta; VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hil da; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gát
u.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Ko czor Tamás, liturgus: Muntag
Lő rinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
dr. Blázy Árpád; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye,XII.,
SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.
17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.
10. Ben kes Ba lázs re for má tus lel ki pász tor; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.)
Ta másy Ta más; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,
Templomtér de. 10. (úrv.) Sza bó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kis-
templom) de. 10. Kendeh György; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.
10. Bö rönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (szup li ká ció) Juhász
Dénes; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (szup li ká ció) Juhász Dénes; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. Darvas Ani kó; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.
fél 11. Darvas Ani kó; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,
XVII.,GózonGy.u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.
de. 10. (úrv.) Hor váth-Csitári Boglárka; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(re-
formátustemplom) de. 8. Horváth-Csitári Boglárka; Kispest,XIX.,Templomtér
1. de. 10. Széll Éva; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,Ady
E.u.89. de. 10. (csa lá di) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermekistentisztelet)
Hok ker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi,Főút
155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (csa lá di) dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár
(ref.templom) du. 2.
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Összeállította: Balla Mária

H i r D e t é s

b Régóta várt eseménynekörül-
hettekatanulókésszüleikmár-
cius3-án,vasárnapdélelőttPá-
pán:letettékaGyurátzFerenc
EvangélikusÁltalánosIskolaúj
szárnyánakalapkövét.Azépíté-
si terv hetedik verziója végre
megvalósulnilátszik,ésazintéz-
ménynégyújtanteremmel,illet-
vetornacsarnokkalbővülhet.

Az ün ne pi di ák-is ten tisz te le ten, ame -
lyen az is ko la összes ta nu ló ja és ta -
ná ra  részt  vett,  Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur -
gi á ban Pol gár di Sán dor es pe res, he -
lyi lel kész, va la mint Né meth Ka ta lin
meg bí zott is ko la lel kész szol gált.
Sze me rei Já nos a meg hí vón sze -

rep lő ige (Péld 9,10) alap ján ar ról be -
szélt, hogy a böl cses ség ab ban nyil -
vá nul meg, hogy az em ber rá döb ben,
Is ten  nél kül  nem  tud  bol do gul ni.
„Az alap kö vet az zal a re mény ség gel
tesszük le, hogy a böl cses ség ben is
egy-egy lé pést tesz nek elő re a ránk
bí zot tak. Mert nagy kincs az a bi zo -
nyos ság, hogy Is ten sze re te te kö zel
akar lép ni hoz zánk” – zár ta pré di ká -
ci ó ját a püs pök.

Kö szön tőt mon dott Ven cel Csa ba,
a  gyü le ke zet  fel ügye lő je,  va la mint
Szücs Gá bor, az is ko la igaz ga tó ja is, az
el ső osz tá lyo sok pe dig rö vid mű sor -
ral ked ves ked tek a je len lé vők nek.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő en a hí -

vek át vo nul tak az in téz mény ud va rá -
ra,  ahol  a  ha ma ro san  el kez dő dő
mun ká la tok hely szí nén el he lyez ték az
alap követ. Pol gár di Sán dor is mer tet -
te a föld be ke rü lő ur na tar tal mát: a
ta ná rok és di á kok ak tu á lis név so ra
mel lett töb bek kö zött a gyü le ke zeti
hír le ve let,  va la mint  a  Veszp ré mi

Nap ló és az Evan gé li kus Élet egy-egy
szá mát is el he lyez ték ben ne. Az alap -
kő ok ira ton sze re pel mind azok alá írá -
sa, akik részt vet tek a ter ve zés és az
épí tés fo lya ma tá ban. 
A fej lesz té si kon cep ció ki dol go zó -

ja, dr. Nagy Ta más épí tész így fo gal -
maz ta meg a pro jekt cél ját: „Az ol -
ta lom és nyi tott ság  jel szó men tén
olyan szi get épül, amely biz to sít ja la -
kói vé del mét, de nyit va áll min den
Is tent  ke re ső,  jó  szán dé kú  em ber
előtt.”

g Adá mi Má ria

Alapkőletételapápai
evangélikusáltalánosiskolában

Az egy há zak ál tal fel vett de vi za hi te lek
kon szo li dá ci ó ját is ter ve zi a kor mány
– kö zöl te Lá zár Já nosMi nisz ter el nök -
sé get ve ze tő ál lam tit kár már ci us 1-jén
Hód me ző vá sár he lyen a Ma gyar Táv -
ira ti Iro dá val. 
2002  után  a Med gyessy-, majd  a

Gyur csány-kor mány  meg szeg te  az
egy há zi in gat la nok kal kap cso la tos kár -
pót lá si meg ál la po dást, és az egy há zak
nem kap ták meg ha tár idő re a ne kik já -
ró össze get – mond ta Lá zár Já nos. En -

nek a hi ány nak a fe de ze té re vet tek föl
re for má tus egy ház ke rü le tek pi a ci kö -
rül mé nyek kö zött – ak kor elő nyös nek
tű nő – de vi za hi te le ket. A pil la nat nyi fi -
ze té si ne héz sé gek or vos lá sá ra szol gá -
ló össze get az egy ház mű köd te té sé re,
szo ci á lis és ok ta tá si fel ada ta ik el lá tá sá -
ra for dí tot ták. Lázár el mond ta: a fi ze -
té si kö te le zett sé ge it meg sze gő ál lam
mi att ki ala kult lik vi di tási prob lé mák
meg ol dá sá ra fel vett de vi za hi te lek tel -
jes összege mint egy 15 mil lió eu ró. 

A kor mány tár gyal ta a több re for -
má tus egy ház ke rü le tet érin tő prob lé -
mát, s úgy dön tött, az ál lam nagy va -
ló szí nű ség gel át fog ja vál lal ni eze ket
a hi te le ket, vagy se gít a tör lesz té sük -
ben – ad ta hí rül az ál lam tit kár.
A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -

ház (MRE) ál tal ko ráb ban fel vett de -
vi za hi te lek ál lo má nyá nak mér té ké ről
és  le já ra tá ról  vol tak ugyan  elő ze tes
egyez te té sek a kor mánnyal, de a hi tel -
kon szo li dá ció mód já val kap cso la to san

ér de mi egyez te té sek még nem tör tén -
tek – kö zöl te az MRE kom mu ni ká ci -
ós szol gá la ta múlt pén te ken az MTI-
vel.  Meg erő sí tet ték,  hogy  az  MRE
meg ke res te a kor mányt az zal a ké rés -
sel, hogy „va la mi lyen könnyí té si konst -
ruk ci ót” – a la kos sá gi de vi za hi te lek
vissza fi ze té sé nek meg se gí té sé hez ha -
son ló an – az egy ház ál tal fel vett de -
vi za hi te lek vissza fi ze té sé re is te gye nek
le he tő vé.  Hoz zá tet ték:  azok nak  a
meg ol dá si ja vas la tok nak a szám ba vé -

te le azon ban nem tör tént meg, ame -
lyek e ké rés eset le ges tel je sí té sé hez ve -
zet het nek. Köz lé sük sze rint a re for má -
tus egy ház ál tal fel vett de vi za hi te lek
össze ge  mint egy  14,3  mil lió  sváj ci
fran kot tesz ki.
Az Evan gé li kus.hu úgy tud ja, hogy

a re for má tu sok kal el len tét ben a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nem
érin tett eb ben a kér dés ben. 
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na 

Evan gé li kus.hu

AMagyarországiEvangélikusEgyháznem érintettazegyházidevizahitelekben

Ge sa Knop há rom gyer me ké vel és a
Mer ce des nél dol go zó fér jé vel je len leg
Kecs ke mé ten  él.  Gyor san  ott hon ra
ta lált az evan gé li kus gyü le ke zet ben, és
lel kes  tag ja  lett  az  ének kar nak.  Az
anya nyel vi al kal mak utá ni vá gyó dás
mi att, egy út tal hon fi tár sai lel ki erő sí -
té sé nek cél já val né met nyel vű is ten tisz -
te le tek  szer ve zé sét  kez de mé nyez te.
Ta valy ok tó ber óta ha von ta egy szer, es -
ti idő pont ban ke rül sor ezek re az al kal -
mak ra Jo han nes Erlbruc h nak, a Bu da -
pes ti Né met Aj kú Evan gé li kus Egy ház -
köz ség lel ké szé nek szol gá la tá val. 
Már ci us 3-a kü lön le ges nap volt a

kecs ke mé ti evan gé li ku sok éle té ben,
mert a dél előt ti is ten tisz te le tet né me -

tek és ma gya rok együtt él het ték át.
Az éne ke ket egy szer re két nyel ven
éne kel ték, a li tur gia mon da tai mind -
két nyel ven fel han goz tak, a ki je lölt
alap igé ről  pe dig  elő ször  Jo han nes
Erlbruch né me tül, majd Kis Já nos he -
lyi lel kész ma gya rul pré di kált. 
Az al ka lom nak fon tos ré sze volt az

együtt át élt úr va cso ra és a kö zö sen tar -
tott  gyer mek fog lal ko zás.  Az  is ten -
tisz te let ked ves pil la na ta ként em lé kez -
het nek az egy be gyűl tek ar ra, ami kor
Ge sa asszony – há ta mö gött a meg le -
pe té s  ének kel ké szü lő né met test vé rek -
kel  –  lel kes  igye ke zet tel  ma gya rul
szólt a be fo ga dó gyü le ke zet hez…

g Fo tó és szö veg: Hu lej Eni kő

Közösistentisztelet–
magyarulésnémetül
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Lát tat ni a lát ha tat lant – 
raj zos szak mai nap a Lud wig mú ze um ban
Pa ul Klee ír ja al ko tói val lo má sá ban, hogy a mű vé szet nem a lát ha tót ad ja vissza,
ha nem lát ha tó vá tesz… A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
já nak Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tá lya szak mai na pot szer ve zett az evan gé li kus is -
ko lák ban raj zot, vi zu á lis kul tú rát ta ní tó pe da gó gu sok szá má ra. Gyö nyö rű kör -
nye zet ben, a Lud wig Mú ze um ban, a Kor társ Mű vé sze ti Mú ze um ban ta lál koz -
tunk va la mennyi en, az or szág kü lön bö ző pont ja i ról ide ér ke ző ta ní tók, ta ná rok.
Nap sü té ses, cso dá la tos nap, ta lán az el ső ta vasz il la tú na pok egyi ke volt

feb ru ár 27-e. Nem elő ször jöt tünk ide. Jár tunk már a mú ze um ban más kor
is szak mai na pon, or szá gos evan gé li kus rajz pá lyá zat díj ki osz tó ján gye re kek -
kel, tár lat lá to ga tá son, mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá son. Hem rik Lász ló nak,
a  mú ze um pe da gó gi ai  osz tály  ve ze tő jé nek  és  kol lé gá i nak  kö szön he tő en
min dig érez he tő fi gye lem, se gít ség, nyi tott ság, ma gas szín vo na lú hoz zá ér -
tés fo ga dott ben nün ket. Ez al ka lom mal is. Kö szö net és há la ér te! 
A mos ta ni szak mai nap a ben nün ket, pe da gó gu so kat leg job ban fog lal koz -

ta tó kér dé sek ről, az új ke ret tan terv ről és a he lyi tan ter vek ké szí té sé ről szólt.
Meg hí vott elő adónk Sza lay Jó zsefmű vész ta nár, a Ma gyar Rajz ta ná rok Or -
szá gos Egye sü le té nek fő tit ká ra, az új ke ret tan terv egyik meg al ko tó ja volt.
Ki ma gas ló hoz zá ér tés sel, szak mai szen ve déllyel ka la u zolt ben nün ket a fel -

ve tő dő prob lé má kon át. Sok kér dé sünk re vá laszt kap tunk, sok új né ző pon -
tot vil lan tott fel előt tünk. Tu dá sa, szak ér tel me iga zi se gít sé get je len tett mun -
kánk ban. Kö szön jük, ta nár úr!
Pe da gó gus ként, ne ve lő ként, szü lő ként is va la mennyi en tud juk, és a NAT

is meg fo gal maz za: a vi zu á lis ne ve lés nek ki emelt fon tos sá gú fel ada ta a kre -
a ti vi tás mű köd te té se, il let ve fej lesz té se, a kre a tív ké pes sé gek ki bon ta koz ta -
tá sa. Mo ti vá ló ha tá sa mel lett se gí ti az ér zel mi gaz da go dást, az em pá tia, az
in tu í ció fej lesz té sét, az ön ál ló íz lés, a bel ső igé nyes ség ki ala ku lá sát, az ön -
ér té ke lés és ön is me ret ki ala ku lá sa ré vén pe dig a cél tu da tos ön sza bá lyo zást. 
Ezek alap ve tő ér té kek a di á kok szá má ra. De va jon mi re elég az er re ka -

pott he ti negy ven öt perc? A sze mé lyi ség nek sok olyan te rü le te van, amely
tíz–ti zen négy éves kor ban fej leszt he tő a leg job ban. Ké sőbb csak ne héz sé -
gek árán vagy egy ál ta lán nem pó tol ha tók a ki ha gyott le he tő sé gek. 
Szak mai na punk zá rá sa ként a Lud wig Mú ze um gyűj te mé nyé ből vá lo ga -

tott, Az ég bolt má sik fe le cí mű ki ál lí tá sán ka la u zolt ben nün ket Szi ra Hen -
ri et tamú ze um pe da gó gus, ipar mű vész. 
Míg a nap el ső fe le az is me ret szer zést, az in for má ci ók be gyűj té sét szol gál -

ta, ad dig a má so dik fe le szá munk ra iga zi cse me ge volt. A ki ál lí tás ré sze ként
lát hat tuk Csá kány Ist ván Szel lem tar tás cí mű ins tal lá ci ó ját is, ame lyet a kas -
se li dO CU MEN TA-n (nap ja ink egyik leg fon to sabb, trend for má ló kor társ kép -
ző mű vé sze ti be mu ta tó ján) ál lí tot tak ki si ker rel. Kas sel után el ső ként a Lud -
wig Mú ze um ban lát ha tó ez az al ko tás. Az egész ki ál lí tás az egy ko ri „Ke let” és
„Nyu gat” pár be szé dé re hív ja fel a fi gyel met, kü lö nös te kin tet tel a rend szer vál -
tás előt ti idő szak ra, a hat va nas–nyolc va nas évek re. Él mény volt.

Mül ler Pé ter ír ja: „Min den szép ze ne és jó sor egy pil la nat ra fel éb reszt. Ne fe -
ledd: ha így élsz, te is mű vész vagy, ak kor is, ha nem tudsz fes te ni vagy ver set ír -
ni. Az élet mű vé sze vagy. Mert a leg cso dá la to sabb mű al ko tás még is csak te ma -
gad vagy. És az éle ted.” Er re pró bál tunk rá se gí te ni ezen a feb ru á ri szak mai na pon.
Ta ní tó ként, ta nár ként ezt pró bál juk át ad ni kol lé gá im mal gyer me ke ink nek is.

Ká ro lyi né Ma gyar Il di kó evan gé li kus rajz-tan tárgy gon do zó
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Ami kor  Jé zus  „ki le hel te lel két…, a
temp lom kár pit ja fe lül ről az al já ig ket -
té ha sadt…” (Mt 27,51) Krisz tus ál do -
za tá val nyit va áll az út előt tünk, és
mind annyi an be lép he tünk a szen tek
szent jé be!  Jé zus  ke reszt ha lá lá val
mind annyi unk szá má ra adott a le he -
tő ség, hogy  Is ten  szí ne  elé  áll junk,
sem mit nem hoz va, úgy, aho gyan va -
gyunk.  Az zal,  hogy  fe lül ről  le fe lé
ket té ha sadt a kár pit, az Atya ma ga tett
igaz sá got, és bé kélt meg az em ber rel.
Fi át  ad ta  bű ne in kért,  hogy  él hes -
sünk. Kell-e en nél több, mint hogy
meg vál tott em ber va gyok? Van-e an -
nál fon to sabb, hogy meg ol dó dott a
„len ni vagy nem len ni” kér dés?
Ne fe lejt sük el, hogy nem mi va -

gyunk egye dül, akik kel mind ez meg -
tör té nik. Nem csak fe le ba rá ta ink élik
át ezt, ha nem a te rem tett vi lág egé sze,
an nak min den la kó ja is, ame lyek ve -
lünk együtt él nek és di csé rik a Te rem -
tő mun ká ját. Gyak ran csak a kár pit
ket té ha sa dá sá ra és a szen tek szent jé -
nek ki nyí lá sá ra for dít juk fi gyel mün -
ket,  ám  ez zel  a  ha sa dás nak  kö zel
sincs vé ge: „…a temp lom kár pit ja fe -
lül ről az al já ig ket té ha sadt, a föld meg -
ren dült, és a szik lák meg ha sad tak.”
Mit  je lent  ez? Mind annak,  amit

sze mé lye sen Krisz tus ke reszt ha lá la
ál tal  át él he tünk,  ré sze se  a  föld  is,
amely meg ren dült,  és  a  szik lák  is,
ame lyek  meg ha sad tak.  Ha  Ádám
bű ne  nyo mán  a  föld  tö vist  és  bo -
gáncs kó rót te rem, hogy ne len ne ré -
sze se ugyan az a föld a meg vál tás nak
is? Ke resz tyén éle tünk leg fon to sabb,
éle tet  adó  ke gyel mi  pil la na ta  nem
oszt ha tat la nul csak a mi énk, ha nem
kö zös ség ben van a föld del és a szik -
lák kal is. Ho gyan mond hat ná egy ke -
resz tyén em ber, hogy csak én szá mí -
tok, és a kör nye ze tem nem? Ki ál lí -
ta ná,  hogy  az  üdv tör té net  csak  az
em be ri ség re hat, és a te rem tett vi lág
alap ját érin tet le nül hagy ja?
A hé ber nyelv ben a föld és az em -

ber szó nak ugyan az a gyö ke, az adam
szó egy szer re je len ti az em bert és a
föld ből va lót („por ból let tél, por rá le -
szel”), aho gyan a la tin hu mus (ter mő -
föld) és ho mo (em ber) is össze tar to -
zik. Ami kor Jé zus azt mond ja ma gá -
ról, hogy az „Em ber fia” (ben adam),
ak kor a hé ber át hal lás mi att ért het jük
úgy is, hogy ő „a föld fia” is. 
Mi a mon da ni va ló ja en nek a te rem -

tés vé de lem szem pont já ból? Nem vé -
let len, hogy Jé zus több ször ne ve zi ma -
gát úgy, hogy Em ber fia/Föld fia, mi -
köz ben a mon da ni va ló já ban a föld ről
is szó van. 

1. A  bé na meg gyó gyí tá sa kor  lát -
nunk kell, „hogy van ha tal ma az Em -
ber fi á nak meg bo csá ta ni a bű nö ket a
föl dön”, így a gyó gyí tás vé gén a be teg
a föld re tud áll ni, a föl dön tud jár ni
(Mt 9,6; Lk 5,24; Mk 2,10). 
2.  „Mert aho gyan Jó nás há rom

nap és há rom éj jel volt a hal gyom -
rá ban, úgy lesz az Em ber fia is a föld
bel se jé ben há rom nap és há rom éj jel.”
(Mt 12,40) Ez az Em ber fia fel tá ma -
dá sá ra utal: mint egy mag, ame lyet el -
nyel a föld, és amely ott meg rot had,
de amely ből csí ra lesz, és Új Élet szár -
ma zik belőle (1Kor 15). 
3. „De ami kor el jön az Em ber fia,

va jon ta lál-e hi tet a föl dön?” – eb ben

mint ha  a  bi zal mat lan ság ra,  a  kö -
zöny re, az öko ló gi ai és bi zal mi vál -
sá gunk ra kér dez ne rá Jé zus. 
Azt  gon do lom,  ko moly  oka  van

an nak, hogy az ács fia (Mt 13,55) ta -
ní tá sá ban nem az ipa ros mes ter ség -
ből, ha nem a föld mű ve lés ből és a ter -
mé szet vi lá gá ból hoz za leg több pél -
dá ját,  ha son la tát.  A  ma ga  ter mé -
sze tes sé gé vel, a te rem tett vi lág ban él -
ve vál tot ta meg a te remt mé nye ket.
Aho gyan a szen tek szent jét meg -

nyi tó  kár pit  ha sadt,  úgy  ha sad tak
meg a föld ke mény szik lái is. A szét -
ha sa dó, meg vál tást jel ké pe ző „kár pi -
tot kék és pi ros bí bor ból, kar ma zsin fo -
nál ból és sod rott len fo nál ból” (2Móz
26.31) ké szí tet ték.  Jo sep hus Fla vi us
hang sú lyoz za, hogy eb be a kár pit ba
be le szőt ték az egész te rem tett vi lá got,
a len fo nal a föld ből szár ma zik, a bí -
bor a ten ger ből (bí bor csi gá ból), a kék
az eget, a pi ros a tü zet jel ké pe zi.
Ha a kár pit mö gött a leg szen tebb

hely van, mi van a szik lák ha sa dé ka -
i ban? Hogy le het az, hogy mi köz ben

a sze mé lyes bol dog ság és jó lét fe lé tö -
rek szünk, sze me tet, hul la dé kot, vegy -
sze re ket te me tünk a föld alá, amely
meg ren dült  a meg vál tás  pil la na tá -
ban?  Mi lyen  ma ga tar tás  az,  hogy
ami kor a szen tek szent jé be aka runk
be lép ni, nem vesszük ész re, hogy ön -
ző mó don mit és kit ta po sunk el?
Ugyan! – gon dol hat nánk. – A fel -

tá ma dás örö me és re mény sé ge csak
min ket érint, és hát ra hagy juk vég re

a föld és te rem tett vi lág kel le met len
nyűge it. De a fel tá ma dás kor is, mi -
kor az Úr an gya la le szállt a menny -
ből, és el hen ge rí tet te a kö vet, „íme,
nagy föld ren gés volt” (Mt 28,2).
Úgy  tű nik,  nincs  olyan  ré sze  az

üdv tör té net nek,  krisz tu si  lé tünk -
nek, amely nek ne len ne kö ze a föld -
höz, amely ből vé tet tünk, ame lyen áll -
nunk kell, amely be vissza té rünk, és
amely ből fel tá ma dunk.

* * *

Egy da rab föld kel lett az em ber te rem -
té sé hez, a hu musz ból ho mo lett. A
föld ből élet lett. Egy da rab föld kel lett
a két gyü mölcs ter mő fá hoz, az élet fá -
já hoz és a jó és rossz tu dá sá nak fá já -
hoz. A föld ből sors lett. Egy em ber pár
a bu kás ban: mi at tuk lett át ko zott a
föld, amely ből vé tet tek, és amely ből
nőt tek a fák. Egy em be ri ség a föl dön:
Krisz tus ra vár, aki új ra el jön di cső -
ség ben ítél ni élő ket és hol ta kat. 

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

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

hit- és er kölcs tan ok ta tás
Szá mos in for má ci ót gyűj tött össze a hon lap a hit- és er kölcs tan ok ta tás be ve ze té sé vel kap -
cso lat ban. A cik kek az aláb bi lin ken ol vas ha tók: href.hu/x/jfad
A hit- és er kölcs tan órák kö rül mé nye it tisz tá zó sza bály ren de let ben fog lalt vál to zá sok ról

dr. Ko dá csy-Si mon Esz tert, a ka te che ti kai mun ka cso port ve ze tő jét kér dez te a hon lap Dön -
tés kény szer cí mű cik ké ben: href.hu/x/jfac
Egy há zunk hit tan re fe ren sét, Rozs-Nagy Szil vi át pe dig ar ról fag gat ta Ko czor Kin ga, hogy

a ne ve lé si és ok ta tá si osz tály, a püs pö kök, szá mos lel kész és hit ta nár, a teo ló gia és egy há -
zunk mé dia mun ká sai ho gyan ké szül nek a hit ok ta tást érin tő vál to zá sok ra: href.hu/x/jfab

* * *

ifi ca fé-le mez be mu ta tó: em lé ke zés ré gi ek re
A pest er zsé be ti evan gé li kus gyü le ke zet Ifi ca fé so ro za tán feb ru ár ele jén evan gé li kus ének -
szer zők le mez be mu ta tó ját tar tot ták. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház gi tá ros éne ke -
i nek, együt te se i nek tör té ne té vel is mer ked het tek meg az ér dek lő dők a gyü le ke ze ti nagy te -
rem ben dr. Var ga Gyön gyi, Ba kay Pé ter, Győ ri Gá bor, Ko czor Ta más, Hu szák Zsolt és Ben -
ce Im re se gít sé gé vel. Az Evan gé li kus.hu ol da lán több ré szes vi de o s oro zat je lent meg er ről
(vi deó: Győ ri And rás Ti mó the us): href.hu/x/jfaa

evan gé li kus ma ga zin a ma gyar te le ví zi ó ban
Már ci us 10-én, va sár nap az M1-en 9.20-kor lát hat juk az Evan gé li kus ma -
ga zint. Be szá mo lunk az evan gé li kus gim ná zi u mok nép ze nei ta lál ko zó -
já ról, va la mint a Szél ró zsa utó ta lál ko zó ról. Az adást böj ti össze ál lí tás zár -
ja. A mű sort már ci us 13-án, szer dán 15.25-től meg is mét lik a Du na World
csa tor nán. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

evan gé li kus if jú sá gi mű sor a ma gyar te le ví zi ó ban
Már ci us 10-én, va sár nap az M1-en 9.45-kor az Evan gé li kus if jú sá gi mű -
sor ban a Lar ge Room ze ne kart mu tat juk be. Az adást már ci us 13-án, szer -
dán 15.55-kor meg is mét lik a Du na World csa tor nán.
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VASÁRNAP

5.30/M1
Hajnali gondolatok
,,Egymás terhét hordozzátok...’’
6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
7.35/DunaTv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.20/M1
Evangélikus magazin
9.45/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/DunaTv
Isten kezében
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
15.30/PaxTv
Székelyföldi vártemplomok
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
19.30/DunaWorld
Hagyaték
Isten tenyerén – a gyermekkor
21.50/DunaWorld
Ajándék a végzettől – 
Márai Sándor
(magyar dokumentumfilm)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

5.20/M1
Hajnali gondolatok
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
d’Astorga: Stabat Mater
14.30/M1
Forrásbefoglalás
(magyar dokumentumfilm)
Bükk
15.55/DunaWorld
Talentum
Lajkó Félix
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.25/DunaTv
Büszkeség
(amerikai játékfilm, 2007) (105’)
2.10/Tv2
Magyar szépség
(magyar film, 2002) (111’)

SZERDA

9.30/DunaTv
Törzsasztal
Közéleti beszélgetések
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház 
félórája
14.06/Kossuthrádió
Arcvonások
Kiss Gy. Csaba
irodalomtörténész
15.25/DunaWorld
Evangélikus magazin
19.35/Bartókrádió
David Fray (zongora) 
Bach-estje
21.05/M1
Géniusz, az alkimista
(magyar tévéfilmsorozat)
23.05/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

CSÜTÖRTÖK

8.35/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
14.06/Kossuthrádió
Arcvonások
Rakó József történész
21.05/DunaWorld
Jövő időben
Klímaváltozás 
a klímaváltozás?
21.05/DunaTv
Tanítványok
(magyar játékfilm, 1985)
(100’)
21.10/Bartókrádió
Sztárparádé
Liszt: 
B-A-C-H fantázia és fúga
22.40/M1
Nemzeti nagyvizit
Az állam kiépítése – 
Szent István alapozása
23.00/DunaTv
MüpArt classic
Richard Strauss-est

PÉNTEK

10.30/M1
Nemzeti ünnepség 
a Múzeumkertben
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.05/Bartókrádió
A Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekara játszik
Mozart: c-moll mise – K 427
12.10/DunaTv
Ezernyolcszáznegyvennyolcba...
Kobzos Kiss Tamás énekel
12.30/Kossuthrádió
Kossuth-relikviák
20.15/M1
Pillangó
(magyar film, 2012) (100’)
22.00/M1
Bánk bán
(magyar operafilm, 2003) (116’)

SZOMBAT

8.00/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.30/DunaTv
Isten kezében
8.55/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Kis templomok a Szamosháton
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
12.05/DunaWorld
Múlt-kor
(történelmi magazin)
16.30/DunaTv
Kerek Ferkó
(magyar film, 1943) (78’)
18.05/Kossuthrádió
Az én muzsikám
Berecz András énekes,
mesemondó

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.55/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
11.05/M1
,,Csodát termő hit’’
Steinbach József püspök
portréja
15.05/Bartókrádió
Beszélgetések az egyházzenéről
Egyházzene és néphagyomány
21.00/NationalGeographic
Jézus – 
a kereszténység születése
21.07/Bartókrádió
Az emberi hang dicsérete
Jean Gilles: Requiem
21.40/M1
Ütközések
(amerikai–német játékfilm,
2004) (108’)

VASáRnAPTóLVASáRnAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 10-étől március 17-éig

va sár nap (már ci us 10.)
A hit pe dig a re mélt dol gok ban va ló bi za lom és a nem lát ha tó dol gok lé té -
ről va ló meg győ ző dés. Zsid 11,1 (Zsolt 119,81; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt
84) A nor má lis ta pasz ta lás fon tos ele mei ezek. Tud juk, mi a va ló ság, és mi
az, ami ben csak re mény ked ni le het. Tud juk, mi a lát ha tó, meg fog ha tó, és mi
az, ami lát ha tat lan, vagy egy ál ta lán nincs is. A hit ab nor má lis te rü le tek re té -
ved: bí zik a re mélt dol gok ban, és meg van győ ződ ve ar ról is, amit nem lát.
Ez os to ba ság? Min den bi zonnyal az. De a hit már csak ilyen. Vi szont azok,
akik ké szek er re, bíz nak Is ten ben, egé szen más hogy lát ják a vi lá got. Va la mi
olyan lá tás sal, mely ben a lé pé sek nek van ér tel mük, a dön té sek iga zi pers pek -
tí vát kap nak, sze re te tünk a vég te len hez köt min ket, és mer jük te kin te tün -
ket a ha lál utá ni út ra is vet ni.

hét fő (már ci us 11.)
Az imád ko zás ban le gye tek ki tar tó ak, és le gye tek ébe rek: ne szűn je tek meg há -
lát ad ni. Kol 4,2 (Zsolt 69,14; 5Móz 8,2–10; Lk 20,41–47) Ez az őr éber sé -
ge. Sze rin tem a ké rés sel nincs baj. Ami kor va la ki szük sé get szen ved, már is
kész a ké rés. Sok szor még azok is tud nak kér ni, akik amúgy so ha sem szok -
tak imád koz ni. Aki őrt tud áll ni, le gyen éber a há la adás ked vé ért! Mert annyi
okunk van pa nasz ra és ké rés re, hogy va la ki nek jó len ne vi gyáz nia ar ra is, hogy
a há la adás ne hall gas son el. Ta lá lunk okot is rá, csak az né mi leg rej tet tebb.
Jó len ne, ha va la ki min dig szól na, hogy Is ten jó, ne hogy el fe lejt sük va la hogy.

Kedd (már ci us 12.)
Bol dog, aki nek hűt len sé ge meg bo csát ta tott, vét ke el tö röl te tett.Zsolt 32,1b (Kol
1,14; Jób 9,14–23.32–35; Lk 21,1–4) Ez Is ten és em ber kap cso la tá nak összeg -
zé se Dá vid sze mé vel. Sok ha zug ság vé gén sza kad fel a bol dog ság. Min den -
ki meg pró bál ja le ta gad ni azt, ami vel el ron tot ta az éle tét. Nem is pusz tán a
tet tek áll nak Is ten és em ber kö zé, sok kal in kább ma ga a ta ga dás, az őszin -
te ség hi á nya, a be szél ge tés el vesz té se, a szó bi zal má nak hi á nya. Most szo -
mo rú an gon dol ar ra, mi ért kel lett ennyit vár nia, mi ért kel lett vé gig jár nia a
ha zug ság út ja it. Minden nek az volt az oka, hogy nem mert bíz ni ab ban, hogy
Is ten kész a bo csá nat tal. Meg seb zet ten, meg gyó gyul va át koz za az el vesz te -
ge tett időt, ame lyet tá vol töl tött. Az atyai ház ka pu já ban mind vé gig ott vár -
ta a sze re tet és a be fo gad ta tás.

Szer da (már ci us 13.)
Az Úr há zá ban van nak el ül tet ve, ott vi rul nak Is te nünk ud va ra in. Öreg kor -
ban is sar jat haj ta nak, dús lom bú ak és zöl dek ma rad nak. Zsolt 92,14–15 (Lk
8,15; Jn 15,9–17; Lk 21,5–19) Akik Is ten kö ze lé ben van nak, azok át élik a fel -
éle dés bol dog sá gát. Ezek ben a na pok ban cso dá san éb red a ter mé szet. A ha -
lott rü gyek ből zöld haj tá sok fa kad nak, min den élet re kel. Nem mond hat -
nánk el ezt a ma gunk ha lál ra szánt éle té ről, ha Is ten ezt a cso dát nem tet -
te vol na meg a Ha lot tal, akit élet re kel tett. Ez az esély a hi tünk. Pusz tu ló
sor sunk Is ten ke zé ben föl éled, gyö ke ret ereszt, vi rul, sar jat hajt, és dús, zöld
lom bot nevel.

Csü tör tök (már ci us 14.)
Amit pe dig szól tok vagy cse le kesz tek, mind az Úr Jé zus ne vé ben te gyé tek, há -
lát ad va az Atya Is ten nek őál ta la. Kol 3,17 (Zsolt 112,1b; 2Kor 4,11–18; Lk
21,20–28) Jé zus ne vé ben cse le ked ni Jé zus ma ga tar tá sát je len ti. Hogy tud -
nánk az zal a sze mé lyes, be le ér ző sze re tet tel, rész vét tel dön te ni min den hely -
zet ben, mint ő? Hogy tud nánk elő íté let nél kül le te le ped ni a meg ve tet tek,
a bű nö sök és kár ho zot tak mel lé? Hogy tud nánk bosszú vágy nél kül meg ér -
te ni a ne künk ár tó kat? Oly kor egy-egy pil la nat még is adó dik, ami kor va -
la mi át se gít min ket ki csi nyes sé gün kön, ke gyet len sé gün kön, em ber te len sé -
gün kön. Egy-egy szó, moz du lat cso dát te remt: kö zös ség for má ló dik, szív -
bé li sze re tet tá mad, em be rek ki en gesz te lőd nek egy más sal. Ilyen kor Is ten
áll mel let tünk.

pén tek (már ci us 15.) 
Ha a bű nö ket szá mon tar tod, Uram, Uram, ki ma rad meg ak kor? Zsolt 130,3
(Ef 1,7; Jn 10,17–26; Lk 21,29–38) Egy szer re hor doz za em lé ke i ben gyer mek -
ko ro mat, if jú sá go mat, fel nőtt sé ge met és öreg sé ge met. Egy szer re lát en gem
éles em lé ke ze té vel si ke re im ben és ku dar ca im ban. Gon do la ta i ban hor doz -
za lel ke sült sé ge met és csüg ge dé se met, böl cses sé ge met és bu ta sá go mat. Min -
den re em lék szik. Egy va la mi re nem: a bű ne im re. Ezek el vá lasz ta nak tő le. Egy
na pon majd egy más mel lé ülünk. Ta lán ak kor me sé li el majd úgy az éle te -
met, ami lyen nek lát ni sze ret te vol na. Ne kem szé gyen kez ve jut nak eszem -
be vét ke im. Ő nem hány tor gat ja fel. Vá rom ezt a per cet.

Szom bat (már ci us 16.)
Fog ság és íté let nél kül hur col ták el, de kor tár sai kö zül ki tö rő dött az zal, hogy
ami kor ki irt ják a föl dön élők kö zül, né pe vét ke mi att éri a bün te tés?! Ézs 53,8
(Lk 24,26; Jn 14,15–21; Lk 22,1–6) Ez a pró fé cia drá mai mó don jel zi elő re Krisz -
tus  szen ve dé sét.  Az  ese mé nyek  azo nos sá gá nak  vé gig gon do lá sa  köz ben
meg ál lít ez a mon dat: ki irt ják a föl dön élők kö zül. Pe dig mi vol tunk a ha lot -
tak, ő pe dig az egye dü li élő. Va ló ban kor tár sai va gyunk: ki tö rő dik ma az -
zal, hogy né pé ért vál lal ta mind ezt? Krisz tus ke reszt jét nem le het el nye let -
ni a tör té ne lem mel, mint ahogy az azt kö rül ve vő ér tet len sé get sem. Krisz -
tus ke reszt je ma is a vi lág kö ze pén áll ki ke rül he tet le nül.

g Ko czor Ta más
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

ta izé-ima 
és ének együtt lét

A  rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest,  Hő sök  te re  10–11.)
min den hó nap má so dik kedd -
jén, leg kö ze lebb már ci us 12-én
19  órá tól  Ta izé-ima  és  ének -
együtt lét. 
Min den al ka lom mal van ige -

hir de tés  is.  In for má ció:  gyer -
tya feny.lu the ran.hu.

HÍREK, HIRDETÉSEK

nyug dí jas pap nék és pap nők csen des nap ja
Tü re lem – de med dig? cím mel nyug dí jas pap nék és pap nők csen des nap -
já ra ke rül sor már ci us 23-án 9.30–15.00 kö zött a Bu da pest-De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet nagy ter mé ben. Az al kal mon Gerő fi Gyu lá né dr. Bre -
bovsz ky Éva és Sef csik Zol tán lel ké szek, va la mint Ben czúr Lász ló épí tész
szol gál. Min den kit sze re tet tel hív nak és vár nak a szer ve zők.

H i r D e t é s

Öku me ni kus kon fe ren cia az ehe-n
A le u en ber gi kon kor dia alá írá sá nak 40. év for du ló ja al kal má ból kon fe ren -
ci át ren dez nek már ci us 18-án 9.00–13.30 kö zött az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.). A szer ve ző egy há -
zak – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus, a Me to dis ta és a Re for má tus Egy ház
– áhí tat ban és elő adá so kon em lé kez nek meg a Le u en ber gi Egy ház kö zös -
ség meg ala ku lá sá ról és a pro tes táns öku me né mai hely ze té ről. 
A kon fe ren cia Sztup kay Mi hályme to dis ta lel kész áhí ta tá val kez dő -

dik. Elő adást tart dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök, dr. Har ma -
ti Bé la nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök és dr. Tho mas Gre if, a ba jor
evan gé li kus Sonn tagsb latt he ti lap új ság író ja. Az elő adá so kat plé num -
be szél ge tés kö ve ti.


