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„Soha sem Is tent, Jé zus Krisz tust, 
az egyes em be rek hi tét ka ri kí ro zom.
A Bib li át, a ke resz tyén sé get 
én mér ce ként hasz ná lom…”

BeszélgetésKövesdiMiklósGábor
műfordító-humoristával f 6.oldal

„Hu mor ba ágya zott, még is mély, fi gyel mez te tő
kritiká val kezd te a 25. öku me ni kus lel kész konferencia
zá ró ige hir de té sét Pin tér Im re pünkösdi al el nök:
»Olyan jó át él ni, hogy a tör té nel mi egyhá zak ban is
van nak meg tért, hí vő pa pok.«”

Igehallgatóigehirdetők f 5.oldal

Hétköznapitestvériség f 3.oldal
InterjúFabinyTamáspüspökkel f 4.oldal
Besszarábiaevangélikusaiközött f 7.oldal
Dr.Seussrendelt f 8.oldal
BízikLászlóbörtönprédikációja f 11.oldal
Cenzus2011 f 13.oldal

„Egy lel ki éb re dé si hul lám ré sze sei 
és ta núi let tünk. En nek ered mé nye ként lel ki
kö zös sé get és cso dá la tos is te ni aján dék ként
lel ki tár sa kat kap tunk Is ten től.”

Továbbaholnapútján–
Istentenyerén f 11.oldal

g Fáb ri György

Most, ami kor a to le ran cia je gyé ben
ké szü lünk a re for má ció meg in du lá -
sá nak öt szá za dik év for du lós ün ne pé -
re, még in kább fel tű nő min den nap -
ja ink to le ran cia hi á nya. Gyar ló em be -
rek ként a köz le ke dés ben, mun ka -
he lyen, szom széd ság ban, sor ban ál -
lás kor, ut cán, csa lád ban egy re gyak -
rab ban va gyunk in to le rán sak, ezt
tud juk, ta pasz tal juk – a köz éle ti gyű -
löl kö dés ről és em ber gya lá zá sok ról
nem be szél ve, ame lyek ben haj la mo -
sak le he tünk fel is mer ni az erő szak -
kul tusz új ra éle dé sé nek egyik leg in -
kább meg ha tá ro zó okát.

Ám mind ezek mel lett néz zünk
bűn bá nó an, de fő ként ag go da lom mal
sa ját egy há zi bel ső in to le ran ci ánk ra!
Már egy há zunk szo cio ló gi ai fel mé -
ré se is gond ként je lez te a gyü le ke ze -
te ken be lü li tü rel met len sé get, vi -
szály ko dást. Sőt né hány gyü le ke ze -
tünk ben a meg ren dí tő lát ványt nyúj -
tó egy más nak fe szü lés pél dáz za,
hogy erős, az evan gé li kus ság ele ven
bá zi sát je len tő kö zös ség ben is ko -
moly kö vet kez mé nyek kel já ró bé két -
len sé gek gyö tör he tik a test vé re ket. 

A sze mé lyes és ese ti konflik tu so -
kon túl minden nek igen ko moly és
messzi re ve ze tő kö vet kez te té se ket
fel ve tő egy ház-szo cio ló gi ai hát te re is
van. Egy ház szer ve ze tünk alap ja,
egész egy há zi gon dol ko dá sunk sa rok -
kö ve a gyü le ke ze ti ség. A tör té ne ti leg
te rü le ti ala pon lét re jött és mű kö dő
gyü le ke ze tek ad ják az egy ház szer ve -
ze ti el vét, mi köz ben in téz mé nyi te -
vé keny sé günk rend kí vül gyors erő sö -
dé se az egyik ol dal ról la zít ja ezt.
Azon ban az en nél mé lyeb ben zaj ló
fo lya ma tok fel vet nek – meg le het,
so kak nak ide ge nül hang zó – kér dé -
se ket, ame lyek ott van nak a gyü le ke -
ze ten be lü li konflik tu sok mö gött is.

A te rü le ti ala pon szer ve ző dő gyü -
le ke ze tek kö zös sé ge ko ráb ban meg -
le he tő sen egyen szi lárd sá gú volt ér -
ték vi lá gá ban, a te kin té lyek hez va ló vi -
szo nyá ban, az egy ház ta gok egyé ni-
csa lá di moz gás te ré ben. A hat va nas
évek től kez dő dött, előbb nem ze dé -
ki jel le gű, majd ál ta lá nos sá vá ló ér -
ték szab dalt ság, mo bi li tás, tár sa dal -
mi-gon dol ko dá si nyi tott ság azon -
ban mos ta ná ra a ko ráb bi ter mé sze -
tes sé get és al ter na tí vát lan sá got fel ol -
dot ta. Na gyon má sok va gyunk tár sa -
dal mi em ber ként, akik együtt ülünk
a temp lom ban; egy más hoz tar to zá -
sun kat Jé zus ban, a ke resz té nyi sze re -
tet kö zös ség ben kell tud nunk meg él -
ni, hi szen a min den nap ja ink ban so -
kan alig ta lá lunk kö zös pon to kat.

Már em lí tett fel mé ré sünk ből is
tud juk, hogy a leg több kér dés ben
egy há zunk tag ja i nak vé le mé nye kö zel
sem ha son ló. A csa lád fon tos sá gá ban
ér tünk egyet leg in kább, de a va ló ság -
ban sok szí nű ek let tek az egy más mel -
lett élő csa lád mo dell je ink (a vá lá sok
és új ra há za so dá sok mo za ik csa lád jai,
a ha gyo má nyos sá sti li zált „nuk le á ris”,
vagy is szü lők-gye re kek zárt sá gú kis -

csa lá dok, a ké sőb bi élet kor ban meg -
kö tött há zas sá gok, a meg hosszab bo -
dott élet kor mi att óha tat la nul át ér tel -
me ző dő ér zel mi kö zös sé gek). 

A töb bi ér té künk kö zött a leg in -
kább el fo ga dot ta kat sem oszt ják har -
minc-negy ven szá za lé kunk nál töb -
ben. Csak egy pél da: ép pen annyi an
tart ják az egy há zat túl sá go san is po -
li ti zá ló nak, mint amennyi en ke ves -
lik a po li ti kai el kö te le ző dést. Ezek
per sze vi lá gi be szű rő dé sek csu pán.
Egy há zunk tag ja i nak fe le azon ban
még az evan gé li kus sá gát, is ten hi tét
is „a ma ga mód ján” éli meg.

Igen ne héz zé vált így a gyü le ke ze ti
lel ké szek dol ga, hi szen pré di ká ci ó ik
kö zön sé ge, gyü le ke ze ti kez de mé -
nye zé se ik bá zi sa több fé le kép pen is ta -
golt. Ez óha tat la nul meg vál toz tat ja
fel ada ta ik hang sú lyát. Az össze tar -
tást, a kü lön bö ző sé gek mér sék lé sét,
egy más meg ér té sét és el fo ga dá sát kell
se gí te ni ük, aho gyan mon da ni szok -
tuk: in te gra tív nak kell len ni ük. 

A Láthatóanevangélikus cí met vi -
se lő stra té gi ánk ban meg fo gal ma zott
cél, hogy ép pen a szer ve zet- és cso -
port konflik tu sok ter hét ve gyük le a
lel ké szek ről, hogy így több ener gi á -
juk le gyen az ilyen kor igen csak el ké -
lő lel ki gon do zás ra, a teo ló gi ai mér -
sék lés re. Mert an nál ve szé lye sebb fej -
le mény ke vés le het, mint hogy gyü -
le ke ze ti vi tát bib li kus esz kö zök kel
vív ja nak meg, ör dög től va ló nak és új -
ra té rí ten dő nek bé lye gez ze nek a gyü -
le ke ze ti szer ve zet ről más kép pen
gon dol ko dó test vé re ket. Ez már
nem csak a to le ran cia el vét sér ti, ha -
nem evan gé li kus-pro tes táns azo -
nos sá gun kat fe nye ge tő val lási tü rel -
met len ség, szek tás ság fe lé ve zet.
Szer ve ze ti ol dal ról néz ve iga zi csőd,
de la i kus ként is meg fo gal maz ha tó ta -
lán, hogy a test vé ri es ség gel és a
Gond vi se lés ben va ló kö zös sé günk kel
szem ben ál ló po gány ság, egy há ziat -
lan ság le het. 

Eb ben a hely zet ben a lel kész fe le -
lős sé ge, hogy min den egyéb szer ve -
ze ti-sze mé lyi vi tá tól füg get le nül ke -
mé nyen és ha tá ro zot tan meg óv ja a
ke resz té nyi test vé ri es sé get, vé del -
mez ze a teo ló gi ai tisz ta sá got, meg -
aka dá lyoz za az et től va ló el té rést. Ha
ehe lyett szít ja az ilyen in du la to kat, az
bi zo nyo san nem vá lik az egy ház és a
gyü le ke zet ja vá ra, de el len té tes a jó
rend fenn tar tá sa irán ti kö te le zett ség -
vál la lás sal is.

A to le ran cia el vén nyug vó pro tes -
tan tiz mus tör té nel mi üze ne te és mai
to vább élé se meg kö ve te li tő lünk má -
sok tör vé nyes ke re te ken be lül ma ra -
dó egy há zi szer ve ze ti tö rek vé se i nek
tisz te le tét, ke resz té nyi mi vol tá nak
el fo ga dá sát. Imád ság gal kér jük a Jó -
is ten se gít sé gét lel ké sze ink szá má ra,
hogy le gyen al kal mas sá guk, sze mé -
lyes in du la ta i kon fe lül emel ke dő ere -
jük eb ben köz re mű köd ni!

A szerző az Északi Egyházkerület
felügyelője,azEötvösLorándTudo-
mányegyetemrektorhelyettese

To le ran cia a gyü le ke zet ben

NagyImreAttila pol gár mes ter meg -
nyi tó be szé dé ben az el múlt idő szak -
ra utal va így fo gal ma zott: „Az a
mun ka és alá zat, ame lyet mi be le tet -
tünk, ke vés lett vol na ah hoz, hogy a
gát áll jon. Kel lett, hogy higgyünk ab -
ban, hogy van egy fö löt tes ha ta lom,
aki irá nyít ja a tör té né se ket.” Majd
hoz zá tet te: „Kö szön jük meg, hogy si -
ke rült min den zsá kot idő ben a he lyé -
re ten ni!”

SzélesSándor,Győr-Mo son-Sop ron
me gye kor mány meg bí zott ja és a me -

gyei vé del mi bi zott ság el nö ke be szá -
molt ar ról, hogy az ár víz el le ni vé de -
ke zés ide jén ma ga is imád ko zott az itt
élő kért, hi szen ha Győr új fa lu el ve szik,
el vesz he tett vol na a Szi get köz fe le. „Az
Úr pró bá ra akart ben nün ket ten ni,
hogy va ló ban ak ko ra-e az össze fo gás”
– mond ta. A kor mány meg bí zott nyíl -
tan szólt ar ról is, hogy az óri á si erő -
fe szí té sek el le né re az ár víz vé del mi
töl tés több száz mé te ren annyi ra át -
ázott, hogy em be ri szem pont ból véd -
he tet len né vált. Be szé de vé gén ki emel -

te: „Akik ott vol tak a gá ton, és akik itt
él nek, cso dát ta pasz tal hat tak meg.”

A há la adás és a kö szö net fon tos sá -
gát hang sú lyoz ták meg szó la lá sa ik ban
a je len lé vő egy há zi ve ze tők is. „Azok
az al kal mak, ami kor rend kí vü li ese mé -
nyek tör tén nek, fi gyel mez tet nek min -
ket ar ra, hogy egy a szük sé ges. Ez nem
va la mi, ha nem va la ki: Jé zus Krisz tus”
– fo gal ma zott kö szön tő jé ben Pápai
Lajos ró mai ka to li kus me gyés püs pök. 

SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke ar ról be szélt, hogy a hely be li -
ek Is ten kö zel sé gét él het ték át, mert
ha ő nem őriz te vol na a gá ta kat, ak -
kor a víz el vitt vol na min dent.

Ha son ló gon do la tok nak adott han -
got LentulaiAttila re for má tus es pe -
res is: „Ve lünk volt Is ten, aki min dig bé -
kes sé get akar, min dig ve tést és ara tást
akar, hogy le gyen erős hi tű, egy mást
se gí tő nép.” 

PappJános, a Ma gyar or szá gi Bap -
tis ta Egy ház el nö ke pe dig ar ra hív ta fel
a temp lo mot meg töl tő hall ga tó ság fi -
gyel mét: Is ten azt akar ja, hogy a há la
gyü möl cse te rem jen meg az éle tünk -
ben. „Bíz ni Is ten ben min den nap, kö -
vet ni aka ra tát egész éle tünk ben: ez a
több, ez a leg több, ez a há la gyü möl -
cse” – tet te hoz zá.

Az el hang zot ta kat a si ket és na gyot -
hal ló részt ve vők szá má ra jel tol mács
tet te ért he tő vé. Az is ten tisz te le tet ün -
ne pé lyes sé gét emel te az OláhGábor
kar nagy ál tal ve ze tett Baptistaközponti
énekkar(képünkön) és TókaSzabolcs
or go na mű vész ze nei szol gá la ta.

g Adá mi Má ria

Hálaazárvíztőlvalómegmenekülésért
b Ökumenikusistentiszteletenadtakhálátazárvízlevonulásáértjúnius25-
én,keddenesteazárvízvédelmiszempontbólMagyarországegyikleg-
veszélyeztetettebbtelepülésénektartottGyőrújfaluban.Atelepülésla-
kosságátjúnius7-énátmenetilegkiiskelletttelepíteni,mivelfélővolt,
hogyakorábban–javításicélból–részbenmegbontott,majdsietveúj-
raépítetttöltésamegnövekedettvízmennyiségetnemtudjamegtartani.
Ahálaadóalkalmat,amelynekahelyirómaikatolikustemplomadottott-
hont,azönkormányzatazegyházakképviselőivelközösenrendeztemeg.
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„A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház jú ni us 29-én
Csö mö rön tar tott ke rék pá ros is ten tisz te le tet az el ső csö -
mö ri brin ga fesz ti vál ke re té ben. Bu da pes ti és kör nyék -
be li gyü le ke ze tek (pél dá ul Új pa lo ta, Cin ko ta, Rá kos -
ke reszt úr, Kő bá nya) tag jai moz dul tak meg; vol tak, akik
az or szág má sik vé gé ből, je le sül Bé kés csa bá ról jöt tek,
és csa lá di ki rán du lá su kat kö töt ték az al ka lom hoz.
Amíg a brin ga na pon ama tőr és pro fi spor to lók mér ték

össze ere jü ket (…), ad dig az evan gé li kus is ten tisz te le -
ten Is ten igé jé vel fel töl te kez ve foly tat hat ták a na pi prog -
ra mot a részt ve vők” – ol vas hat tuk az Evangélikus.hu
ol da lán. Az igét KrámerGyörgy, az Észa ki Egy ház ke -
rü let püs pök he lyet te se hir det te, de az al kal mon ter mé -
sze te sen „nye reg ben volt” FabinyTamás püs pök és a
csö mö ri il le tő sé gű, az az „hely ben bi cik li ző” ke rü le ti fel -
ügye lő, FábriGyörgy is.

Lelkesenpedáloztak
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A „ked venc” igék gyűj te mé nyé be
eze ket a mon da to kat is so kan be le -
te szik. Van, aki ke resz te lé si ige ként
tart ja nyil ván, hi szen az, hogy Is ten
ne vün kön szó lít, és ma gá é nak tart
meg – a ke resz te lés szent sé gé hez
kap csol ha tó. Van, aki Is ten vé dő,
gon dos ko dó sze re te té nek meg ta -
pasz talt ese mé nye it hall ja vissza
ben ne. Sok szor vi gasz ta lan nak tű nő
vi lá gunk ban ért he tő, hogy kü lö nö -
sen is szí vünk höz nőtt ez a sza kasz. 

Most sincs más dol gunk, mint
hogy so kat ol vas gas suk, szí vünk -
ben, lel künk ben, gon do la ta ink ban
for gas suk ezt a ked ves sza kaszt. De
ne csak úgy ál ta lá ban, hogy tud ni il -
lik mi lyen jól es nek a biz ta tó, meg hitt
is te ni sza vak. Ne ér jük be ke ve seb bel,
ke res sük meg, gon dol juk vé gig, hogy
mit je lent ez az ige akkor, ha Krisz -
tus ra vo nat koz tat juk, s az evan gé li -
u mot ku tat juk ben ne!

Azt, hogy az Ószövetség is hir de ti
az Is ten sze re te té ről szó ló evan gé -
li u mot, eb ben a sza kasz ban fo ko zot -
tan is érez zük, de Lutherrel együtt
vall juk azt is, hogy az Ószövetség is
Krisz tust pré di kál ja; s mi nem csu -
pán val lá sos em be rek sze ret nénk
len ni (ma rad ni), ha nem na pon ként
új ra Krisz tus-ta nít vá nyok ká igyek -
szünk vál ni, akik nek hi tét a Krisz tus -
ban meg is mert Is ten irán ti bi za lom
je len ti.

Úgy ol va som, úgy hall ga tom e
drá ga sza kaszt, hogy be lő le a ke resz -
ten éle tét adó, de hús vét haj na lán fel -
tá ma dott Krisz tus szó lal meg. Igen,
ő, az örök Ige mond ja ne künk: „Ne
félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak,enyémvagy!” Is ten né -
pe kez det től fog va érez te, meg ta pasz -
tal ta, hogy az Úr kö ze lé ben, az Is ten

erő te ré ben szű nik a fé le lem. Még is,
ami kor a leg na gyobb el len sé get, a ha -
lált le győ ző Úr áll meg a ta nít vá nyok
előtt, és bé kes sé get hir det ve mond -
ja: „Nefélj”, ak kor más ként csen ge nek
ezek a sza vak. 

Jé zus ta ní tott meg a mennyei Atya
irán ti olyan bi za lom ra, amely meg -
szün te ti a ret te gést és a fé lel met. Er -
ről be szél Já nos apos tol ké sőbb a le -
ve lé ben, ami kor ar ról a sze re tet kap -
cso lat ról ta nús ko dik, amely ki űzi a fé -
lel met. „Nefélj” – hal lom a Fel tá ma -
dott sza vát, s hoz zá az in dok lás is új
ér tel met nyer az ő szá já ból: „megvál-
tottalak,nevedenszólítottalak,enyém
vagy”. Fon tos, mé lyen igaz sza vak vol -
tak ezek a pró fé ta tol má cso lá sá ban.
De ami kor Krisz tus meg szó lal, min -
den egyes ki fe je zés ki tel je se dik. 

„Megváltottalak…”– vissza hang -
zik ben nem, s bár csak ez len ne az
egyik szó, amely – su ta rek lá mok,
bu gyu ta dal szö ve gek, tré fás vagy
mély em be ri mon da tok he lyett – ál -
lan dó an és vissza té rő en át jár ná
gon do la ta in kat! Mun ká ban vagy
pi he nés köz ben, egy hely ben ül ve
vagy út köz ben, gond ter helt idő -
sza kok ban és gond ta lan pil la na -
tok ban „vissza kö szön ne”: meg vál -
tot ta lak. 

Egy szó, amely ből már itt le het él -
ni. Sőt csak eb ből le het él ni. Ez je -
len ti ugyan is az iga zi krisz tu si sza -
bad sá got. Nem vé let len jegy zi le az
evan gé lis ta: „HatehátaFiúmegsza-
badít titeket, valóban szabadok
lesztek.” (Jn 8,36) Nél kü le sok min -
den gúzs ba kö ti éle tün ket, szű kí ti
moz gás te rün ket, kor lá toz za jö vőn -
ket. Ve le fel sza ba du lunk a jó ra, a
nor má lis, em be ri élet re, a meg ol -
dás ori en tált prob lé ma lá tás ra s még

az el len ség sze re te té re is. Mert
meg vál tott. 

Mit je lent ez? El ren dez te alap ból
ren de zet len éle tün ket. Nem kell
fél nünk at tól, hogy ér tel met len né,
üres sé vá lik a lé tünk. Nem kell fél -
nünk at tól, hogy egy éle ten át az ár -
ral szem ben úsz va a sem mi be ér ke -
zünk. „Ne félj, mert megváltotta-
lak…” S mind ez sze mély re szó ló an
hang zik, és név re szó ló an igaz: ne-
vedenszólítottalak. Nem ve szünk el
az arc ta lan nak tű nő tö meg ben, nem
ma ra dunk csu pán a sta tisz ti kai hi -
va tal vagy az adó ha tó ság egy nyil -
ván tar tá si szá ma. 

Ne vünk van, Is ten ál tal is is mert
és hasz nált ne vünk, s mi – Jé zus egy
má sik meg fo gal ma zá sá val él ve –
an nak örül he tünk, hogy ne vünk fel
van ír va a menny ben (Lk 10,20). Így
név sze rint in dí tott út nak a ke -
reszt ség ben. Egy élet re és Élet re
szó lí tott meg min ket, ami kor el -
hang zott fe let tünk a mon dat: „Meg -
ke resz tel lek té ged az Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben.” Az óta övé va -
gyok, s ha sok szor ösz tö nö sen ki is
búj nék eb ből a sze mé lyes kö te lék ből,
meg va gyok győ ződ ve, hogy „sem
halál,semélet,semjelenvalók,sem
eljövendők nem szakíthatnak el a
Krisztus szeretetétől” (Róm 8,38–
39). Et től a név re szó ló sze re tet től.

Eb ből kö vet ke zik a har ma dik drá -
ga ki fe je zés: enyémvagy. So kan tar -
ta nak igényt ránk… Nem biz tos,
hogy mi ér de kel jük őket, de az ér de -
ke ik mi att igényt tar ta nak ránk po -
li ti ku sok, a gaz da ság, a pénz vi lág
em be rei, ilyen-olyan cso por tok és kö -
zös sé gek. Kié va gyok? Ön ma ga mé?
– nem biz tos, hogy jó ke zek ben va -
gyok… Em be re ké, akik így vagy úgy

di ri gál ni akar nak? Nem hi szem, hogy
ön ként ha gyom. Ki va gyok? A sors -
nak vagy a ter mé szet fel mér he tet len
ere jé nek ki szol gál ta tott, te he tet len
em ber? Kié va gyok? Lát ha tat lan,
em ber fe let ti ha tal ma ké, akik ké -
nyük-ked vük sze rint ját sza doz hat nak
ve lem? Ne félj, enyém vagy – hang -
zik a fel tá madt Krisz tus ban meg is -
mert Is ten sza va. 

Az után foly ta tó dik a sor, s ki de rül,
mennyi re konk rét és élet kö ze li mind -
ez. A pró fé ta sza vai az adott kor nak,
az ak ko ri geo po li ti kai hely zet nek
meg fe le lő kö vet kez te té se ket von ják
le. Az ak kor (is) le győz he tet len ter -
mé sze ti ve szé lye ket so rol ják fel.
Mind ezek ben érez he tő, hogy itt nem
va la mi ol csó vi gasz ta lás ról, ide a lis ta
me ren gés ről van szó, ha nem Is ten
konk rét hely ze tek ben meg va ló su ló
ígé re te i ről. Rö vid és hosszú tá von
egy aránt meg ért het te s meg ért he ti
ma is Is ten né pe, hogy Is ten ke zé ben
jó he lyen van az éle te.

Mind ez azért, mert ő az úr. Nem
más va la ki, nem más va la mi. Va jon tu -
dunk-e a ko ráb ban bi zony ta lan ko dó,
„hi tet len” Ta más sal együtt így Jé zus -
ra fel néz ni és fel ki ál ta ni: „ÉnUram,
ésénIstenem!” (Jn 20,28) E hit aján -
dé ká ért kér jük a Szent lel ket!

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

Imádkozzunk!Jöjj,SzentlélekÚristen,
ajándékozzmegminketareálisfélel-
mektől megszabadító hittel, hogy
UrunknaktudjukésvalljukIstent,és
megváltottként élhessük életünket,
mintboldoggyermekek,akiketnéven
szólítanak,sakikbiztosakabban,ki-
heztartoznak.Ámen.

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe U tán 6.  va Sár nap – éZ S 43,1–7

MerténvagyokazÚr…
a va Sárnap ig éje

Hän del mű ve nem drá mai ora tó ri um,
nem is ka rá cso nyi le gen da vagy pas -
sió – nem Krisz tus éle tét mond ja el.
Nincs köz vet len kö ze a li tur gi á hoz.
A Messiásban – mi vel szö ve ge vé gig
a kö zös ség kom men tár ja és refle xi -
ó ja – a kó rus sze re pe ki emel ke dő,
ezért szo ros kap cso lat fű zi az ang li -
kán egy ház ban hasz ná la tos kó rus -
kan tá tá hoz, az anthemhez. A Messi-
ás hit val lás: olyan pas sió, amely ből
csak nem hi ány zik a cse lek mény. A
szö ve gek jó ré sze ótes ta men tu mi
pró fé cia és zsol tár; vagy is több nyi re
nem Krisz tus ról van szó, ha nem az
el jö ven dő Mes si ás ról.

Krisz tus tet te a szen ve dés, a pró -
fé ták Mes si á sá nak azon ban a vég ső
és biz tos győ ze lem. A szö veg kom pi -
lá to rá nak, Charles Jennensnek ez
volt a fon tos: a di a dal mas Meg vál tó
el jö ve te lét, sőt je len lé tét akar ta zen -
ge ni. Hän del pe dig ma gá é vá tet te a
szö veg nek a Mes si ás ról, ál ta lá no -
sab ban a vi lág ról al ko tott, su gár zó -
an op ti mis ta ví zi ó ját.

A mű vet be ve ze tő Sinfony– a ba -
rokk kor ban gyak ran al kal ma zott –
francia nyitány for má ban író dott;
hang ne me ugyan úgy e-moll, mint J.
S.BachMáté-passiójának nyi tó kó -

ru sáé. El ső ré sze las sú, ak kor di kus,
pon to zott rit mus ra épü lő ze ne; a
má so dik pe dig gyors tem pó jú, fú ga -
sze rű imi tá ci ós anyag. Ez nem csu -
pán ze nei kont raszt, ha nem dra ma -
tur gi ai is: már most fel idéz he ti a
szen ve dés tör té net és a fel tá ma dás el -
len té tét.

A mű ural ko dó ka rak te rét az a ha -
tal mas kó rus so ro zat ad ja meg, amely
a szi go rú ron dó for ma kö vet ke ze -
tes sé gé vel osz lop sor ként áll a Messi-
ásban; kö zöt tük min den szin te csak
be tét, az osz lo pok kö zöt ti fül kék be ál -
lí tott szo bor.

Az el ső há rom, ad ven tet idé ző
té tel a szö veg könyv ben leg gyak rab -
ban idé zett pró fé ta, Ézsa i ás sza va i ra
épül. „Vigasztaljátok,vigasztaljátok
népemet!–mondjaIstenetek. Szólja-
tokJeruzsálemszívéhez,éshirdessé-
tekneki,hogyleteltrabsága,megbűn-
hődöttbűnéért,hiszenkétszeresensúj-
tottaazÚrkezemindenvétkéért. Egy
hangkiált:Építsetekutatapusztá-
ban az Úrnak! Készítsetek egyenes
utatakietlenbenIstenünknek! Emel-
kedjékfölmindenvölgy,süllyedjenle
minden hegy és halom, legyen az
egyenetlenegyenesséésadombvidék
síksággá! MertmegjelenikazÚrdi-

csősége,látnifogjamindenemberegy-
aránt.–AzÚrmagamondja ezt.”
(Ézs 40,1–5) Az E-dúr ac com pag na -
to és te nor ária me ne té be a fan fá rok,
az ör ven de ző, egy sze rű ak kor di kus
ju bi lá ci ók mind un ta lan be le szól nak,
ez okoz za Hän del stí lu sá nak jel leg -
ze tes eu fó ri á ját. Az A-dúr, pá rat lan
met ru mú kó rus té tel ugyan csak ezt a
lel ki ál la po tot idé zi fel.

A kö vet ke ző hár mas cso port a
jö ve tel gon do la tát vi szi to vább (d-
moll ban és g-moll ban). A basszus
accom pag na tó já val in dul. „Ígyszóla
SeregekUra:Még egy kevés idő, és
megrendítemazegetésaföldet,aten-
gert és a szárazföldet. Megrendítek
mindennépet,éselhozzákkincseiket
anépek,eztaházatpedigmegtöltöm
dicsőséggel–mondjaaSeregekUra.”
(Hag 2,6–7) „Énmajdelküldömkö-
vetemet, aki egyengeti előttem az
utat.Hamareljön templomábaaz
Úr,akiutánvágyódtok,aszövetség
követe, akit kívántok. Jön már! –
mondjaaSeregekUra.” (Mal 3,1) 

Az al tá ria – fő leg a kö zép ré szé ben
– az el jö ve tel fé lel me tes sé gét fes ti le.
„Dekibírjamajdkieljövetelenapját,
éskiállhatmeg,amikormegjelenik?
Mertolyanleszaz,mintazötvösök
tüze,ésmintaruhatisztítóklúgja.”
(Mal 3,2) Az át tet sző kó rus té tel meg -
mu tat ja a ki utat. „Ahogyanleülazöt-
vös, ésmegtisztítja az ezüstöt, úgy
tisztítjamegazÚrLévifiait.Fényes-
sétesziőket,mintazaranyatésaz
ezüstöt.Akkormajdigazáldozatokat
visznekazÚrnak.” (Mal 3,3)

Ez után szo ro sabb ze nei egy ség
kö vet ke zik: ezt jel zi a vé gig ki tar tó D-
dúr hang nem. A be ve ze tő rö vid alt
re ci tat ivó ban az evan gé li um pró fé ci -

át idéz. „Íme,aszűzfoganméhében,
fiútszül,akitImmánuelnekneveznek”
–amiaztjelenti:VelünkazIsten.” (Mt
1,23; Ézs 7,14) Az al tá ria és a kó rus
rész ben azo nos szö veg re épül. „Ma-
gashegyremenjföl,kiörömhírtviszel
Sionnak,kiáltserőshangon,kiöröm-
hírtviszelJeruzsálemnek!Kiálts,ne
félj!MonddJúdavárosainak:Ittvan
Istenetek!” (Ézs 40,9) „Keljfel,tündö-
kölj, mert eljött világosságod, rád
ragyogottazÚrdicsősége.” (Ézs 60,1)
A szö veg azo nos ság kí nál ja, hogy a két
té tel ze nei anya ga azo nos le gyen. A
hat nyol ca dos, fel üté ses alap mo tí -
vum és a he ge dűk de rűs ti zen ha tod -
jai a kö zel gő, be tel je se dő örö möt
rep re zen tál ják.

A mű ben hat-ki lenc té te len ként
kö vet ke zik egy-egy nagy di a dal kó -
rus. Ez a Hän del-ora tó ri u mok leg -
in kább an go los hang vé te le. E kó rus -
stí lus le nyű gö ző s egy ben fel vil la -
nyo zó ere jét a hang zás és a har mó -
nia kincs in ten zi tá sá tól kap ja. Van a
Messiás nagy kó ru sa i nak né hány
alap ele me, ame lyek mint egy az erő,
az uj jon gás, a győ ze lem szim bó l u -
ma i ként tér nek vissza ezek ben a
té te lek ben, is mét lőd ve s még is meg -
un ha tat la nul.

Ha va la ki e cik ket ol vas va ked vet
kap a mű meg hall ga tá sá ra, és nincs
ott hon le me ze, a http://www.you-
tube.com ol dalt ke res se: mi a Gabri-
eliConsort&Players és PaulMcC-
reesh fel vé te lét ajánl juk. Öröm te li
fel töl tő dést kí vá nunk!

g Dr. EcsE di Zsu zsa

„ÉpítsetekutatapusztábanazÚrnak!”

Urunk, Is te nünk, ahogy a ke reszt ség -
ben meg tisz tí tot tál új élet re, ké rünk, se -
gíts, hogy eb ben az új élet ben meg is
tud junk ma rad ni. Le gyen en nek egyik
je le a bo csá nat ké rés és bo csá nat adás.

A te bűn bo csá tó, nap ról nap ra
meg úju ló sze re te ted te gyen min ket is
az el le nünk vét ke zők nek meg bo csá -
ta ni tu dók ká, és ad jon erőt és re mény -
sé get, hogy mi is bo csá na tot tud junk
kér ni azok tól, aki ket bán tot tunk. Így
őrizz meg, tarts meg csa lá dunk ban,
test vé ri kö zös sé ge ink ben.

Áldd meg min de nek előtt lel ki csa -
lá dun kat, gyü le ke ze tün ket. Óvd a
ben ne szol gá ló kat, igét hir de tő ket, ta -
ní tó kat, dia kó ni át vég ző ket, min den
mun ka tár sat a vi szály, a sza ka dás, a ha -
rag, a meg bo csá ta ni nem tu dás kí sér -
té sé től. Te tu dod, hogy oly sok az
arat ni va ló és oly ke vés az ara tó. De ha
egy szív vel és lé lek kel együtt mun kál -
ko dunk, a ki csi is meg sok szo ro zód hat. 

Óvd csa lá dunk egy sé gét a ge ne rá -
ci ók meg nem ér té sé től, tü rel met len -
sé gé től, aka rat tal és aka rat la nul osz -
tott és ka pott bán tá sa i tól. Te remtsd
meg a csa lád me leg va ló sá gát és biz -
ton sá gát. Ne men jen le a nap a ha ra -
gunk kal, a ki en gesz te lő dés erőt adó
aján dé ka nél kül. 

Kö nyör günk be teg, szen ve dő és
ma gá nyos test vé re in kért. A bé kes ség
ne he zen vi selt ke reszt jei, meg gyö tört
tes tünk és lel künk, sza va ink bi zony oly
sok szor el tud nak vá lasz ta ni se gí tőt és
se gít ség re szo ru lót. Légy ve lünk min -
den küz del münk ben, őrizd meg re -
mény sé gün ket. És légy ve lünk ne héz
pil la na ta ink, eset le ges bán tá sunk el hor -
do zá sá ban, meg bo csá tá sá ban is. 

Hall gass meg min ket, Urunk, és
add, hogy akik a ke reszt ség ben ré sze -
sül tünk a ve led va ló kö zös ség ben, el -
jus sunk a ve led va ló tel jes kö zös ség -
re és az üd vö zül tek se re gé be, ahol
örök sze re tet ben, so ha el nem mú ló
kö zös ség ként, bán tá sok nél kül di cső -
ít he tünk té ged. Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„Az a leg jobb be ve ze tés, ha az em ber
tud ja, ho gyan ne vez he ti és tisz tel he ti
azt, aki hez a ké ré se szól, vagy ho gyan
be szél het ve le; és azt is, ho gyan vi sel -
ked jen előt te, hogy ke gyes le gyen
hoz zá, és meg hall gas sa őt. Nincs
még egy olyan név, amely na gyobb bi -
za lom mal töl te ne el min ket Is ten
iránt, mint az »Atya«, ez édes, mély -
re ha tó és szív ből jö vő be széd. Nem
len ne ilyen sze re tet tel jes vagy vi -
gasz ta ló, ha »Urat«, »Is tent« vagy »Bí -
rót« mon da nánk, mert az »Atya«
szó ve lünk szü le tett, és ter mé sze té nél
fog va kel le mes. Ezért ez a leg ked ve -
sebb Is ten nek, és ez a név az, amely
a leg job ban in dít ja őt ar ra, hogy
min ket meg hall gas son. Ez zel a név -
vel vall juk mi is ma gun kat Is ten gyer -
me ke i nek. Ez ál tal mély sé ge sen meg -
hat juk Is tent, mert nincs ked ve sebb
szó an nál, mint a gyer me ké, ame lyet
aty já hoz in téz. Eb ben se gít még az is,
ha ezt mond juk: »kiamennyekben
vagy«. Ezek azok a sza vak, ame lyek -
kel meg vall juk szá nal mas szük sé -
gün ket és nyo mo rú sá gun kat, és lát -
ha tó an ar ra in dí ta nak min ket, hogy
kö nyö rög jünk, Is tent pe dig ar ra kész -
te tik, hogy meg kö nyö rül jön raj tunk.” 

d LutherMárton:
Mi atyánk-ma gya rá zat 

(BellákErzsébetfordítása)

Se mper refor m anda
b AnyárihetekbenrendhagyómódonfolytatjukaCantate rovatot.Egy
olyanegyházzeneiművettekintünkát,amelyneklegalábbegytéte-
lét, aHalleluját biztosan mindenki ismeri. Bár Georg Friedrich
HändelMessiása hangverseny-előadásrakészült,akomolykoncep-
cióvalösszeválogatottbibliaiszövegekerőteljesigehirdetéskénthat-
nak.Azoratóriumháromrészbőláll:azelsőkettőegyformahosszú,
aharmadikrövidebb,líraiepilógus.Maazelsőrészelsőfelekerül
elénk. Elemzésünkben Tallián Tibor előadására támaszkodtunk
(melyAhétzeneműve sorozatbanhangzottelaBartókrádióban).



Evangélikus Élet 2013. július 7. f Evangélikus élEt

Az el múlt he tek ben négy öku me ni -
kus al kal mon is részt ve het tem. Eb -
ből há rom ke rek év for du ló kap csán
tar tott ün nep volt, a ne gye dik pe dig
egy kö zös há la adó is ten tisz te let,
ame lyet az ár víz től leg ve szé lyez te tet -
tebb ma gyar or szá gi te le pü lé sen,
Győr új fa lu ban tar tot tunk. 

Za la vá ron szob rot ál lí tot tak a ke -
resz tyén misszi ó ban 1150 év vel ez -
előtt ha zánk te rü le té re ér ke zett test -
vér pár, Cirill és Metód em lé ké re. A
szlá vok apos to la i ként is tisz telt test -
vé rek em lé ké nek ápo lá sá ban – így a
szo bor ál lí tás költ sé ge i nek vi se lé sé ben
is – a szlo vák ál lam vál lal ta a leg na -
gyobb sze re pet.

A jú ni us 22-i szo bor ava tá son és
ko szo rú zá son a ró mai ka to li kus egy -
há zat a szlo vák és a ma gyar tá bori püs -
pök mel lett egy szlo vén tá bo ri lel kész
kép vi sel te. Evan gé li kus rész ről el jött Po -
zsony ból MilošKlátik, a szlo vák evan -
gé li kus egy ház egye te mes püs pö ke, ha -
zai evan gé li kus egy há zunk ne vé ben pe -
dig én he lyez het tem el a szo bor ta lap -
za tá nál az em lé ke zés ko szo rú ját. 

Az egyéb ként fel eme lő, szép ün ne -
pen a szük sé ges nél sze ré nyebb volt
a ha zai ál la mi és tár sa dal mi je len lét,
és saj nos a ko szo rú zást kö ve tő egy -
há zi meg em lé ke zés kap csán is ma -
radt ben nünk hi ány ér zet. A köz vet -
len észa ki szom szé da ink nál ke vés bé
mű kö dő fe le ke zet kö zi kap cso la to kat
tük röz te, hogy nem si ke rült kö zös,
öku me ni kus is ten tisz te le tet tar ta ni. 

Az al ka lom után Klá tik püs pök úr -
ral egyet ér tő leg ál la pí tot tuk meg,
hogy a krisz tu si öröm hír rel a Kár pát-
me den cé be ér ke ző Ci rill és Me tód
tisz te let re mél tó szol gá la ta sok kal in -
kább le het ne össze kö tő ka pocs né pe -
ink és egy há za ink kö zött, hi szen ők
ép pen azt a jó hírt hir det ték, hogy Jé -
zus Krisz tus ban Is ten sze re te te min -
den nép hez oda for dul.

Jú ni us 28-án, pén te ken egy há -
zunk kép vi se le té ben részt ve het tem
a deb re ce ni re for má tus Nagy temp -
lom ban a Ma gyar Re for má tus Egy -
ház kö zös zsi na tán. Ta lán nem min -
den ki tud ja, hogy re for má tus test vé -
re ink a va la mi ko ri Oszt rák–Ma gyar
Mo nar chia te rü le tén élő re for má tus
kö zös sé gek jog utó da i val 2009-ben
ha tá ro kon át íve lő egy ház szö vet sé get
hoz tak lét re. A tag egy há zak kép vi se -
lői jöt tek össze a 2013-ban má so dik
al ka lom mal meg tar tott ge ne rá lis
kon ven ten. 

A zsi na ton dön töt tek a hor vát or -
szá gi re for má tu sok fel vé te lé ről az
egy ház szö vet ség be, il let ve át ve zet ték
azo kat az al kot mány mó do sí tá so kat,
ame lyek re a fel vé tel mi att szük ség
volt. Meg em lé kez tek a Heidelbergi
káté meg je le né sé nek 450. év for du ló -
já ról is, és eh hez kap cso ló dó an el fo -
gad ták az új ma gyar for dí tás szö ve -
gét, amely a ké szí té se ide jén – a ka -
to li kus úr va cso ra-ta ní tást el íté lő
rész le tei mi att – ko moly öku me ni kus
vi tá kat is ki rob ban tott. Öröm mel

lát tam, hogy en nek el le né re Bosák
Nándor,Deb re cen–Nyír egy há za me -
gyés püs pö ke is meg tisz tel te je len lé -
té vel az ese ményt. Az ün ne pi ülés úr -
va cso rai is ten tisz te let tel zá rult. 

Szá mom ra fel eme lő volt, hogy
részt ve het tem ezen az al kal mon.
Nem le he tünk elég gé há lá sak Is ten nek
a kö zös asz ta lért és azért, hogy a sok
eset ben év szá za dos teo ló gi ai el té ré sek
fel ol dód nak Krisz tus sze re te té ben.

A har ma dik, ju bi le u mi év szám nyo -
mán szer ve zett ün nep a győ ri ró mai
ka to li kus me gyés püs pök, dr.Pápai
Lajos arany mi sé je (vagy is pap pá szen -
te lé sé nek öt ve ne dik év for du ló ja) volt.
Jú ni us 29-én a szin te tel jes lét szám ban
egy be gyűlt ka to li kus püs pö ki és ér se -
ki kar mel lett több száz ka to li kus pap
vo nult be a fel éke sí tett és zsú fo lá sig
meg telt temp lom ba. Az al kal mon
részt vett a kor mány kép vi se le té ben
OrbánViktormi nisz ter el nök és Balog
Zoltán, az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz -
té ri u má nak ve ze tő je is. 

Éle tem ben má sod szor vet tem
részt arany mi sén. Elő ször nyolc éve
Ka pos vá ron dr.PéteriPál plé bá nos -
sal, pá pai pre lá tus sal ün ne pel het -
tem együtt, aki vel na gyon mély és
szo ros test vé ri ba rát ság ba ke rül -
tünk. Ez a kap cso lat kö vez te ki az utat
dr. Pá pai La jos püs pök fe lé, aki Győr -
be ke rü lé sem kor – mint ré gi ba rát -
já nak evan gé li kus ba rát ját – test vé -
ri sze re tet tel fo ga dott. Ezen az al kal -
mon az is mé lyen el gon dol kod ta tott,

hogy ez az öt ven éves ju bi le um tu laj -
don kép pen azt je len ti, hogy va la ki ak -
kor in dult a szol gá lat ba, ami kor én
meg szü let tem.

Nem ju bi le u mi év szám hoz kö tő dött,
ha nem az el múlt he tek fe nye ge tett sé -
ge és sza ba du lá sa ad ta az ap ro pó ját a
Győr új fa lu ban jú ni us 25-én, ked den es -
te meg tar tott öku me ni kus há la adó is -
ten tisz te let nek. A Du na ára dá sa fe le -
ke ze ti ho va tar to zás nél kül fe nye get te
a ka to li ku sok, evan gé li ku sok, re for má -
tu sok vagy ép pen fe le ke ze ten kí vü li ek
ott ho na it a Szi get köz ben. 

A baj ban ér zi át leg in kább az em -
ber Is ten kö zel sé gét is. Győr új fa lu ban
a víz ügye sek, a gá ton is meg fe szí tett
mun kát vég ző la ko sok jól tud ták,
hogy erő fe szí té sük ön ma gá ban ke vés
lett vol na. Az öku me ni kus há la adó is -
ten tisz te let meg tar tá sát a bap tis ta
egy ház ve ze tői kez de mé nyez ték, és
a leg ma ga sabb szin ten kép vi sel tet ték
is ma gu kat. El jött Bu da pest ről Papp
János, a Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy -
ház el nö ke, va la mint a Baptistaköz-
pontiénekkar. A fa lu ban temp lom -
mal is ren del ke ző két fe le ke zet, a há -
zi gaz da ró mai ka to li ku sok és az
evan gé li ku sok mel lett a re for má tus
egy ház ve ze tői is részt vet tek. 

Meg ta pasz tal tuk, hogy Is ten gond -
vi se lő jó sá ga, ol tal ma zó ir gal ma egy -
for mán ha jolt le mind annyi unk hoz.
Az ő sze re te té ben va ló össze tar to zá -
sun kat él het tük meg. Ez a meg ha tó
együtt lét új ra rá vi lá gí tott ar ra, hogy

ez az össze tar to zás sok kal erő sebb
azok nál a ke re tek nél, ame lye ket mi,
em be rek al kot tunk. 

A fel so rolt öku me ni kus al kal mak
el ső rá né zés re az ün ne pi test vé ri ség -
ről szól nak. Ha son ló nak tűn nek más
pro to kol lá ris al kal mak hoz, ami kor
lát szó lag együtt va gyunk, kö zö sen
ün nep lünk, de va ló já ban nem tud juk
ma ra dék ta la nul meg él ni a kö zös sé -
get. Ezen a négy ese mé nyen azon ban
va la mi olyas mit él tem át, ami azt tük -
röz te vissza, hogy a hét köz na pok ban
is egy más mel lé tu dunk áll ni. Örö me -
ink ben vagy akár gond ja ink ban is se -
gít he tünk egy más nak, meg fog hat juk
egy más ke zét. Ez fon to sabb, mint a
fel szí nes ki ra ka töku me né.

Hétköznapitestvériség é gtájoló

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

b Lelkésziktatásszínhelyevoltjúnius30-án,
vasárnapdélutánDunakeszi evangélikus
temploma.Anövekedésésélniakarásjeleit
mutatógyülekezetelőttnemvoltismeret-
lenafiatallelkésznő,ChikánKatalin sze-
mélye.Ahittudományiegyetemelvégzése,
valamintlelkésszészenteléseutánbeosztott
lelkésziminőségbenazonnalidehelyezteki
akerületpüspöke,dr.FabinyTamás.Gyü-
lekezetéslelkészkölcsönösenmegszeret-
tékegymást,mondhatniegymásratalálta
pásztorésanyáj–ezfejeződöttkiegyértel-
műenagyülekezetmeghívásában.

MekisÁdám es pe res a va sár na pi evan gé li um
alap ján (Lk 5,1–11) a cso dá la tos hal fo gás tör té -
ne té re és ta nul sá ga i ra irá nyí tot ta a zsú fo lá sig telt
temp lom hall ga tó sá gá nak fi gyel mét.

Mint mond ta, Jé zus nem hi bát lan em be re ket
ke res az ő szol gá la tá ba, ha nem olya no kat, akik

haj lan dók előt te le bo rul ni és en ge del mes ked ni
ne ki. Jé zus „mi nő sé gi éle tet” kí nál az ar ra vá gyó -
dók nak, a ke resz tyén élet ugyan is nem bék lyók
tö me ge, ha nem ép pen az iga zi sza bad ság meg -
élé sé nek le he tő sé ge Krisz tus sal. A vi lág nak őrá
van szük sé ge. A Du na ke szin, Gö dön vagy Sződ -
li ge ten el hang zó ige hir de té sek Krisz tus hoz, a ve -
le va ló mi nő sé gi élet re se gít he tik el az em be re -
ket – zár ta ige hir de té sét Me kis Ádám es pe res. 

A be ik ta tás és a lel ké szi igei ál dá sok után a lel -
kész nő a ter mé ket len fü ge fa pél dá za ta (Lk 13,6–
9) alap ján hir det te az igét. Há rom éve, hogy itt
szol gál, há rom éve, hogy ide jár nak hoz zá ro ko -
nok, ba rá tok, lel kész tár sak, es pe res. Há rom év
már ar ra is elég, hogy az el ső gyü möl csök meg -
je len je nek. Van nak-e már? 

Sem mi kép pen nem akar gyor san és mes ter sé -
ge sen ér lelt gyü möl csö ket te rem ni, sok kal in kább
ke gye lem ből meg tűrt fa sze ret ne len ni, amely nem
hi á ba fog lal ja a föl det. Kör be vé ve a csa lád, a lel -
kész tár sak sze re te té vel és Is ten se gít sé gé vel min -
den le het sé ges – hang zott hit val lás sze rű en a lel -
kész nő val lo má sa. 

A köz gyű lé sen szá mos kö szön tés és jó kí ván -
ság hang zott el, töb bek kö zött DióssiCsaba pol -
gár mes ter, a test vér egy há zak kép vi se lői, va la -
mint az Észak-Pest Me gyei és a Nóg rá di Egy -
ház me gye lel ké szei ré szé ről. 

Kel le mes meg le pe tést szer zett a gyü le ke zet
fris sen be ik ta tott lel ké szé nek: aján dék ként
üdü lé si csek kel aján dé koz ta meg, így „kül di” pi -
hen ni. A kü lön le ges aján dé kot a gyü le ke zet fel -
ügye lő je, IttzésMáté ad ta át. 

g Sza bó And rás

„Hároméve,hogyidejárok”
ChikánKatalinbeiktatásaDunakeszin

ChikánKatalin 1985. má jus 7-én szü le tett Ba las sa gyar ma ton. A Nóg rád me gyei Pat var con
nőtt fel, az ot ta ni evan gé li kus gyü le ke zet nek gyer mek ko rá tól kezd ve tag ja volt. 

A szom széd vá ros ban, Ba las sa gyar ma ton kezd te ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it, majd a
vá ros Ba las si Bá lint Gim ná zi u má nak di ák ja volt, a nyolc év fo lya mos osz tály ban érett sé gi -
zett 2003-ban. Eb ben az év ben je lent ke zett az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem teo ló -
gus-lel kész sza ká ra. A 2006/2007-es tan év ben egy há zi ta nul má nyi ösz tön díj jal Ame ri ká -
ban, az Ohio ál lam be li Co lum bus ban, a teo ló gi ai fa kul tá son (Tri nity Lu the ran Se mi nary)
foly tat ha tott ta nul má nyo kat.

Ha tod éves gya kor la tát SzabóAndrás es pe res mel lett Va ny ar con töl töt te.
A pat var ci evan gé li kus temp lom ban szen tel te lel késszé 2010. jú li us 10-én FabinyTamás

püs pök. Au gusz tus 1-jé vel Du na ke szi re ke rült, itt püs pö ki ki kül dés ben be osz tott lel kész ként
csak nem há rom évet szol gált. A há rom Du na men ti te le pü lés – Du na ke szi, Göd és Sződ -
li get – evan gé li kus sá ga 2013. jú ni us 2-án vá lasz tot ta meg pa ró kus lel ké szé nek.

b Péter-Pál–anépihagyományszerintaz
aratás kezdete – napján újabb „aratót”
avathatottegyházunkabudavárievangé-
likustemplomban.LiszkaViktort ajúni-
us29-iúrvacsorásistentiszteletenFabiny
Tamás, azÉszakiEgyházkerületpüspöke
indította útjára. A liturgiában szolgált
mégazEvangélikusHittudományiEgye-
tem(EHE)képviseletébenKorányiAnd-
rás docensésBenceImre budaváriespe-
res-lelkész.

KarinthyFrigyes „ön meg szó lí tó” no vel lá ját, a
Találkozásegyfiatalemberrel cí műt aján lot ta
a hall ga tó ság fi gyel mé be a püs pök, mi kor azt
az or di ná ci ót elő ké szí tő be szél ge tést idéz te meg,
mely nek so rán a lel kész je lölt nek vissza ad ta az
EHE-re írt egy ko ri mo ti vá ci ós le ve lét – szem -
be sít ve őt ere de ti cél ja i val, vá gya i val, egy ko ri
ön ma gá val. 

Lisz ka Vik tor út ra va ló igé je, Ézs 40,31 – „De
akikazÚrbanbíznak,azoknakerejemegújul;
szárnyrakelnek,mintasasok,futnakésnemlan-
kadnakmeg,járnakésnemfáradnakel”– te ret
nyi tott a szár nya ló kép ze let nek. A püs pök a hit
és a tu dás két szár nyá nak együtt mű kö dé sét,
össze han go lá sát hang sú lyoz ta, ame lyek kel – ja -
vas la ta sze rint – nem csap kod ni kell, ha nem kor -
mány zá su kat egy föl sőbb, na gyobb erő re kell bíz -
ni, hadd rö pít senek oda, aho vá jó nak lát ja…

Fa bi ny Ta más meg idéz te az – egy há zunk ban
is elő for du ló – két fé le rossz tech ni ká jú re pü -
lőt: a szár nya sze gett erőt lent és az Ika rosz tí -
pu sú, ke vély em bert. A V alak ban re pü lő,
egy mást vé del me ző fecs ke rajt fűz te be le me -
ta fo rák ban gaz dag mon dan dó já ba a püs pök, eb -
ből bon tot ta ki Vik tor ne vé nek me ta fo ri ká ját
is. (Mint tud juk, a Viktor név je len té se „győz -
tes”, „győ ző”.)

A lel ké szi es kü után az ál dá sok, majd az úr -
va cso rai li tur gia kö vet ke zett, vé gül a csa lá di -
as han gu la tú kö szön té sek. FábriGyörgy egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő jó kí ván sá gait a püs pök ad -
ta át, majd az EHE üd vöz le tét tol má csol ta Ko -
rá nyi And rás, a bu da vá ri hit ta nos évek és
kon fir má ció em lé két pe dig BaliczaIván igaz -
ga tó lel kész idéz te meg. Vé gül a Haj dú-Sza bol -
csi Egy ház me gye el nök sé gé nek kö szön té sét
hoz ta LaborcziGéza nyír egy há za-kert vá rosi
evan gé li kus lel kész (egyéb ként a fris sen ord i -
nált lel kész apó sa).

Az ün ne pi al ka lom egy Lu ther-ró zsás tor ta
fel vá gá sá val zá rult.

g�Ki nyik Ani ta

Fecskékésfiatalemberek
LiszkaViktorordinációjaBudavárban

LiszkaViktorGábor 1981. feb ru ár 28-án Bu da pes ten szü le tett. Apai ágon ré gi evan gé li kus csa lád -
ból szár ma zik, nagy ap ja az óbu dai gyü le ke zet pres bi te re volt. A bu da vá ri gyü le ke zet ben ke resz -
tel ték és kon fir mál ták, va la mint há zas ság kö té sük re is itt kap ták meg az ál dást szü lei, báty ja, il -
let ve ma ga és fe le sé ge is. Hit ve se, LaborcziDóra új ság író, egy há zunk saj tó bi zott sá gá nak tag ja. 

Vik tor az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men 2004-ben kezd te meg ta nul má nya it, ér -
dek lő dé se fő leg a rend sze res teo ló gia, va la mint az egy ház tör té net fe lé irá nyult. Öko teo ló gi -
ai stú di u ma i nak kö szön he tő en 2010-ben részt vett Dél-Af ri ká ban az Egy há zak Vi lág ta ná csa
és a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ál tal szer ve zett – az öko ló gi ai igaz sá gos ság kér dé sé vel fog -
lal ko zó – kon fe ren ci án és kép zé sen. Ha tod éves gya kor la ta a hé víz györ ki gyü le ke zet ben telt,
LindáknéJánosZsuzsanna lel kész nő men to rá lá sá val. 2012 óta Nyír egy há zán vé gez kór ház -
lel ké szi és lel ki gon do zói fel ada to kat. Lel kész ként élet hi va tá sá nak tart ja, hogy se gít sen em -
ber tár sa i nak Jé zus sze re te té vel szem lél ni egy mást, hogy ez ál tal min den em be ri kér dés mé -
lyén meg lát has sák föl ra gyog ni Is ten ke gyel mé nek vá la szát.
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„A mi lá nói edik tum va ló di mér föld -
kő volt Eu ró pa tör té nel mé ben, mely
el hoz ta a val lás sza bad sá got s a né pek
kö zöt ti meg bé ké lést a Ró mai Bi ro da -
lom ban” – szö ge zi le köz le mé nyé ben
Sur ján Lász ló. „Ugyan a to le ran cia és
a diszk ri mi ná ció el le ni harc ko runk
leg gyak rab ban is mé telt fo gal mai kö -
zé tar toz nak, a mi lá nói edik tum szel -
le mi sé gét még is nap mint nap meg -
sért jük” – hang sú lyoz ta a ke resz -
tény de mok ra ta po li ti kus. A zsi dók ki -
re kesz té se és ül dö zé se a múlt ban és

ma, a nö vek vő be ván dor lás el le nes ség,
kü lö nös te kin tet tel az eu ró pa i ak tól el -
té rő val lá sú ak ra, va la mint a ter je dő ke -
resz tény el le nes ség mind ugyan an -
nak az el len sé ges lég kör nek a meg nyi -
lat ko zá sai, me lyek tel jes ség gel szem -
ben áll nak Nagy Kons tan tin esz me i -
sé gé vel – tet te hoz zá Sur ján Lász ló.

NebojšaStefanović, a szerb par la -
ment el nö ke ar ról be szélt, hogy az
edik tum sze rint min den ki nek jo ga van
ah hoz, hogy ab ban higgyen, amit a szí -
ve dik tál. Ste fa no vić ar ra az ál lás pont -

ra he lyez ke dett, hogy ez a gon do lat az
alap ja a mai na pig min den val lá si és
ci vil sza bad ság nak. „Ez a li be rá lis
üze net, mely ci vi li zá ci ó kat bé kí tett
meg egy más sal, eu ró pai kul tú ránk
és em ber sé ges sé günk alap kö vét ké pe -
zi. Ez az egyet len jár ha tó út mind -
annyi unk szá má ra” – hang sú lyoz ta a
szerb po li ti kus.

Sur ján Lász ló köz le mé nye sze rint
KövesSlomó ki sebb sé gi szem szög ből
kö ze lí tet te meg a val lás sza bad ság té má -
ját. „Ma gyar zsi dó ként ma ki tu dom
mon da ni, hogy két ezer éve nem volt
ilyen jó zsi dó ként él ni Eu ró pá ban,
mint ma” – je len tet te ki az Egységes
Ma gyar or szá gi Izraelita Hitközség
rab bi ja. Eu ró pa nagy kér dé se ma nem
a val lá sok kö zöt ti kü lön bö ző sé gek ke -
ze lé se, ha nem az, ho gyan lát juk Eu ró -
pa jö vő jét, s hogy tu dunk-e a val lá si és
sze ku lá ris ér té kek kö zött kö zös ne ve -
zőt ta lál ni – tet te hoz zá Köves Slomó.

d Forrás:KDNP

Ezerhétszázévesamilánóiediktum
EurópaiParlament:konferenciaavallásszabadságról

b Mintlapunkmúlthetiszámában
rövidenmárhírüladtuk,június
22-én–Cirill ésMetódmisszi-
ósmunkásságakezdetének1150.
évfordulójaalkalmából–jelen-
tősegyháztörténetieseményről
emlékeztekmegadél-magyaror-
szágiZalaváron.

A szlá vok apos to la i ként is em le ge tett
név adók ra több épít mény is em lé kez -
tet a Kis-Ba la ton mel let ti Ci rill és
Me tód em lék park ban: avat tak fel itt
már em lék mű vet, il let ve em lék osz -
lo pot bol gá rok, szlo vé nek, de még
oszt rá kok is. A szlo vák nem ze ti sé gű
hí vek is már évek kel ez előtt el ha tá -
roz ták, hogy me men tót ál lí ta nak itt,
ahol a szlo vák tör té ne lem sze rint Pri-
bina fejedelem szék he lye volt. 

A hit té rí tő test vér pár nyit rai szob -
rá nak ki csi nyí tett bronz má so la ta
most ar ra az alap kő re ke rült, ame lyet
még 2007-ben he lye zett el a Fő vá ro -
si Szlo vák Ön kor mány zat JurajMi-
gašsal, a Szlo vák Köz tár sa ság ak ko -
ri nagy kö ve té vel. ĽudmilaCvengro-
šová ne ves szlo vák szob rász mű vész
al ko tá sa te hát össze függ a szlo vák
tör té nel mi ese mé nyek kel. 

Az em lék mű tal ap za tán ez a fel irat
ol vas ha tó szlo vá kul: „Anyitraifejede-
lememlékére(†861),akinekköszönhet-
jükőseinkkereszténnyéválásátZala-
várterületén,ésazőfia,Koceľpannó-
niaifejedelem(†876),Cirill(†869)és

Metód(†885)szentszlávapostolok,Eu-
rópapatrónusaievangélizációséskul-
turális tevékenységének támogatója
emlékére.Azemlékművetállíttattaa
Fővárosi Szlovák Önkormányzat a
SzlovákKöztársaságtámogatásával.”

Az em lé ke ző ren dez vényt ez út tal
is a Fő vá ro si Szlo vák Ön kor mány zat
és a Szlo vák Köz tár sa ság nagy kö vet -
sé ge szer vez te a Kül ho ni Szlo vá kok
Hi va ta la, a Ma ti ca slo vens ká szlo vák
kul tu rá lis in téz mény és a za la vá ri ön -
kor mány zat, va la mint a szlo vák és a
ma gyar hon véd ség, tá bo ri püs pök ség
be vo ná sá val. 

A szo bor má so lat le lep le zé se előtt
ün ne pi be szé dek hang zot tak el. A
Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csá -
nak al el nö ke, JanaLaššáková rá mu ta -
tott: „Ci rill és Me tód misszi ó ja kon ti -
nen sün kön egye dül ál ló je len tő ség gel
bír, fő leg a szláv nem ze tek szá má ra. Ép -
pen ezért az el ső szláv pá pa, II.János
Pál 1980-ban mél tán je len tet te ki,
hogy Szent Ci rill és Me tód – SzentBe-
nedekkel egye tem ben – Eu ró pa pat ró -
nu sai.” Az al el nök asszony utalt ar ra a
tör té nel mi tény re is, hogy ami kor
880-ban VIII.Jánospá pa jó vá hagy ta a
szláv li tur gi át, in dok lá sá ban így fo gal -
ma zott: „Aki a fő nyel ve ket (tud ni il lik
a hé bert, a gö rö göt és a la tint) te rem -
tet te, ugyan az te rem tet te a töb bi nyel -
vet is sa ját di csé re té re és di cső sé gé re.” 

Szlo vá kia bu da pes ti nagy kö ve te,
PeterWeiss a szel le mi erő ha tá ro kon
át íve lő pél da mu ta tá sá ról szólt.

IgorFurdík, a Kül ho ni Szlo vá kok

Hi va ta lá nak el nö ke be szé dé ben ki -
emel te: „2013. jú ni us 22. em lé ke ze tes
ma rad mind két nem zet szá má ra, hi -
szen ez az em lék mű ál lí tás a két nem -
zet együtt mű kö dé sét, kö zös erő fe szí -
té sét, össze fo gá sát is szim bo li zál ja.”

MariánTkáč, a Ma ti ca slo vens ká
el nö ke hang sú lyoz ta: „Ez az em lék mű
min den kor em lé kez tet min ket ar ra,
hogy Kö zép-Eu ró pá ban a ke resz tény
gyö ke rek ide-oda ágaz nak ugyan, de
mé lyek és erő sek.” Ki emel te még,
hogy az em lék mű ál lí tás sal Za la vár „a
ma gyar Po zsonnyá” is vált, hi szen
meg előz te a szlo vák fő vá rost.

MilošKlátik szlo vá ki ai evan gé li kus
el nök-püs pök ün ne pi kö szön tő jé ben
szin tén kö zös ke resz tyén múl tunk,
gyö ke re ink fon tos sá gáról be szélt, ame -
lyek össze köt nek ben nün ket. Mint a
Szlo vá ki ai Öku me ni kus Ta nács el -
nö ke hang sú lyoz ta, hogy a kö zös ke -
resz tyén múlt tisz te le te a má ban is
meg ha tá ro zó jel leg gel bír: össze köt né -
pe ket, nem ze te ket. „En gem pél dá ul –
tet te hoz zá – össze köt a ma gyar or szá -
gi SzemereiJános püs pök kel, az it te -
ni egy ház zal és hí vek kel.”

Az ün ne pi be szé dek után a szo bor -
má so lat le lep le zé sé vel, meg ál dá sá val
és ko szo rúk el he lye zé sé vel foly ta tó dott
az év for du lós ren dez vény. (Ka to nai
tisz te let adás mel lett szlo vák és ma gyar,
il le tő leg ál la mi és egy há zi rész ről egy -
aránt el he lyez ték a há la csok ra it.)

A meg em lé ke zés hi va ta los ré sze
ün ne pi szent mi sé vel fe je ző dött be. 

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

CirillésMetód-emlékünnepség

b Amilánóiediktumkihirdetésénekezerhétszázadikévfordulójaalkal-
mábólavallásszabadságtémájábantartottakkonferenciátjúnius25-
énazEurópaiParlamentben(EP)SurjánLászlónak, azEPKDNP-s
alelnökénekésalengyelJanOlbrychtnak, azEurópaiNéppártEP-frak-
ciójaalelnökénekszervezésében.ArésztvevőkaNagyKonstantin és
Licinius által313-bankiadottediktumszellemiségérőlsannakmáig
tartóhatásairólbeszélgettek,összevetveaztavallásszabadságmaieu-
rópaiértelmezésévelésgyakorlatimegvalósulásával.
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–MiaszerepükazLVSZgyakor-
latábanatanácsüléseknek?

– A hét éven te meg ren de zett nagy -
gyű lé se ken vá laszt ják meg az öt ven ta -
gú ta ná csot, amely ki egé szül to váb bi
öt ven – sza va za ti jog gal nem ren del -
ke ző – ta nács adó val, szak ér tő vel. A
nagy gyű lé sek kö zött ez az éven te egy -
szer össze ülő ta nács hoz za meg a fon -
to sabb dön té se ket. Az idei egy he tes
idő szak igei ve zér fo na lát, il let ve bib lia -
ta nul má nya i nak, kis lét szá mú bib lia -

kö re i nek té má ját a 107. zsol tár ad ta. Ez
volt az alap igé je a nyi tó is ten tisz te let -
nek is, ame lyen én szol gál hat tam. 

–Milyenfontosdöntésekszülettek
ezenülésszakalatt?

– Töb bek kö zött a re for má ció kez -
de té nek 2017-es ju bi le u mát elő ké szí -
tő tíz fős bi zott ság nyúj tot ta be a je -
len té sét a fo lya ma to san – több ször vi -
deo kon fe ren ci án – kon zul tá ló tes tü -
let el nö ké nek, WalterAltmann-nak
az elő ter jesz té sé ben. Az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa köz pon ti bi zott sá gá nak
el nö ki tisz tét is be töl tő bra zí li ai pro -
fesszor je len té se el ső sor ban az LVSZ,
il let ve a tag egy há zak 2015–2017 kö -
zöt ti idő szak ra vo nat ko zó prog ram -
ja i ra fó kusz ált. En nek je gyé ben ha tá -
roz ta meg a tes tü let a 2017-es LVSZ-
nagy gyű lés hely szí nét, amely a na mí -
bi ai Wind ho ek lesz. 

Ez a hely szín azért fon tos, mert
hosszú idő után – és ép pen a re for má -
ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló -
ján – tér vissza a nagy gyű lés Af ri ká -
ba. Még hoz zá ép pen ab ba az or szág -
ba, ahol je len leg a leg di na mi ku sab ban
nö vek szik a ke resz tyé nek szá ma. Az
evan gé li kus több sé gű or szág há rom –
ha ma ro san egye sü lő – evan gé li kus
egy há za hív ta meg a kö zös sé get. Szá -
mom ra ez azért is lé nye ges, mert
épp az 1984-es bu da pes ti nagy gyű lés
ide jén – ami kor az if jú sá gi szer ve zés -
ben le het tem ak tív – tör tént a na mí -
bi ai egy ház szer ve zet tag sá gá nak fel -
füg gesz té se az ak ko ri, fe ke té ket hát -
tér be szo rí tó apart heid rend szer mi -
att. Mos tan ra, hogy a fa ji el kü lö ní tés
rend sze re meg bu kott, há la Is ten nek,
ren de ződ het tek a vi szo nyok. 

El mond ha tó az is, hogy meg kez -
dő dött a gyű lés szer ve ző bi zott sá gá -
nak fel ál lí tá sa. A mi ré gi ónk kép vi -
se le té ben PángyánszkyÁgnes pi li si
lel kész nőt de le gál tuk, akit – örö -
münk re – meg is vá lasz tot tak bi zott -
sá gi tag nak. Ne ki há rom szo ro san is
van nagy gyű lé sek kel kap cso la tos ta -

pasz ta la ta, hi szen 1990-ben Cu ri ti bá -
ban (Bra zí lia), 1997-ben Hongkong -
ban (Kí nai Nép köz tár sa ság) és 2010-
ben Stutt gart ban is részt vett vi lág -
szö vet sé günk nagy gyű lé sén. 

–Tudvalevő,hogyazelmúlthóna-
pokbanazEtiópEvangélikusEgyház
megszakítottaazegyüttműködéstaz
AmerikaiésaSvédEvangélikusEgy-
házzal. Milyen visszhangot keltett
ezatanácsban?

– Ho mo sze xu á lis pá rok es ke té se, il -
let ve ho mo sze xu á lis lel ké szek szen -
te lé se kö rü li ko moly né zet kü lönb -
ség mi att tör té net ez a sza kí tás. Az
ese tet nem hagy ta szó nél kül a
tes tü let, és meg ada tott a le he tő ség
a kér dés őszin te kö rül já rá sá ra. Bár
a vé le mény kü lönb sé gek fenn ma -
rad tak, egy kö zös nyi lat ko za tot
azon ban el fo gad tunk, amely ben
to váb bi tár gya lá sok szük sé ges ségé -
re hív tuk fel a fe lek fi gyel mét. Úgy
gon dol juk, hogy az úr va cso rai és ol -
tár kö zös ség min den képp meg kell,
hogy ma rad jon, míg eti kai és ta ní -
tás be li kér dé sek ben le het nek kü -
lönb sé gek a tag egy há zak kö zött. 

Az LVSZ-nek nin csen köz ponti
– a ka to li kus egy ház hoz ha son ló – ta -
ní tó hi va ta la, de el vár ha tó, hogy kö zö -
sen tö re ked jünk a bel ső egy ház sza ka -
dás el ke rü lé sé re. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) to vább ra
is a kon zer va tív ál lás pon tot kép vi seli
eb ben a kér dés ben, te hát ha tá ro zot -
tan ne met mond a ho mo sze xu á lis pá -
rok es ke té sé re, il let ve a ho mo sze xu -
á lis lel ké szek szen te lé sé re. 

–Kikvoltakagenfiülésvendégelő-
adói?

– A leg fon to sabb elő adást Kurd
Koch kar di ná lis, a Ke resz tény Egy ség
Pá pai Ta ná csá nak ve ze tő je tar tot ta, aki
ma ga is hi tet tett az öku me ni kus
moz ga lom foly ta tá sa mel lett. Ki fej tet -
te, hogy a ka to li kus fél nek is fon tos a
2017-es lu the rá nus–ka to li kus kö zös
meg em lé ke zés, hi szen az egy ház egy -
sé ge el ső ren dű kér dés. A sza ka dást
nem ün ne pel jük, de meg néz zük, mi
az, amit az el múlt öt ven éves együtt -
mű kö dés ben el ér tünk. Ezen túl őszin -
tén kell be szél ni a még nyi tott kér dé -
sek ről, né zet kü lönb sé gek ről. Ilyen
pél dá ul a kö zös úr va cso rá nak és a pa -
pi hi va tás nak a kér dé se. Tény, hogy va -
la mi lyen for má ban a ka to li kus egy ház
is ké szül a re for má ció évé re… 

–Volt-eesetlegmagyarvonatko-
zásúdöntés?

– Ko moly és hosszú meg be szé lé sek
után az egy há zunk ál tal in dí tott Lu -
ther-rajz film ügyét az LVSZ fel vet te a
2017-es pro jekt jei kö zé. Minden nek kö -
vet kez mé nye ként a for rás ke re sés (fund
ra ising) ne héz fel ada ta nem csu pán
ránk há rul, ha nem LVSZ-szin ten is ko -
moly fi gyel met fog kap ni. A ple ná ris
ülé sen be mu tat tam egy hét per ces
össze fog la lót a film ké szí té sé ről, ame -
lyet a je len lé vők nagy ér dek lő dés sel kö -
vet tek. Öröm volt meg ta pasz tal ni,
hogy az egész tes tü let az ügyünk mel -
lé állt. Re mél jük, a szé le sebb kö rű
össze fo gás gyü möl csö ző lesz, és sok ál -
dást hoz a kö zös ség éle té ben.

g HHÁ

2013.  jú ni US 13–18.

LVSZ-tanácsülés
Genfben

InterjúFabinyTamáspüspökkel

b Amintkéthéttelezelőttmárhírüladtuk,június13–18.közöttGenfben
tartottasorosülésétaLutheránusVilágszövetség(LVSZ).Atanácsko-
zásonaszervezetegyikalelnökekéntvettrésztdr.FabinyTamás püs-
pök(anyitóistentiszteletenelhangzottprédikációjátjúnius23-iszámunk
11.oldalánközöltük).EzúttalarészletekrőlkérdezzükazÉszakiEvan-
gélikusEgyházkerületlelkészivezetőjét.
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g Csa tá ri BEn cE

A tör vény mó do sí tá sá ra azért volt
szük ség, mert négy hó nap pal ez -
előtt az Al kot mány bí ró ság (AB) az
egy há zak ra vo nat ko zó jog sza bály
több ren del ke zé sét is meg sem mi sí -
tet te, egye bek mel lett azo kat, ame -
lyek az egy há zak par la men ti el is me -
ré sé nek el já rá sá ra vo nat koz tak. 

Az AB al kot má nyos kö ve tel mény -
ként ál la pí tot ta meg, hogy az ál lam -
nak tisz tes sé ges el já rás ban – jog or vos -
la ti le he tő ség mel lett – biz to sí ta nia kell
a val lá si cso por tok ön ál ló mű kö dé sét
le he tő vé te vő sa já tos egy há zi jog ál lás
meg szer zé sét, még hoz zá a val lás sza -
bad ság hoz va ló jog hoz iga zo dó, tár -
gyi la gos és éssze rű fel té te lek alap ján.
Az AB ak ko ri dön té se sze rint egyéb -
ként az új egy há zi tör vény mi att a tes -
tü let hez pa naszt be nyúj tó val lá si
szer ve ze tek egy há zi stá tu su kat nem
ve szí tet ték el, az az nem kell egye sü -
let té ala kul ni uk. 

A már ci us 11-ei ne gye dik alap tör -
vény-mó do sí tás is érin tet te az egy há -
za kat, amennyi ben rög zí tet ték az
al kot mány ban az Or szág gyű lés nek
azon jo gát, hogy a val lá si szer ve ze tek -
nek spe ci á lis egy há zi stá tust biz to sít -
son ab ban az eset ben, ha hu za mo -
sabb ide je mű köd tek Ma gyar or szá -
gon, van tár sa dal mi tá mo ga tott sá guk,
va la mint a kö zös sé gi cé lok ér de ké ben
al kal ma sak az együtt mű kö dés re.

A be vett egy ház ként va ló el is me -
rés kri té ri u mai kö zött sze re pel egye -
bek mel lett a leg alább száz éves nem -
zet kö zi mű kö dés, en nek hi á nyá ban
pe dig az, hogy az adott val lá si szer -
ve zet mi ni mum húsz éve szer ve zett
for má ban, val lá si kö zös ség ként mű -
köd jön Ma gyar or szá gon, és az or szág
la kos sá gá nak 0,1 szá za lé kát el érő
tag lét szám mal ren del kez zen. Azt is
ki kö ti a tör vény mó do sí tás, hogy az e
stá tust meg ka pók kal szem ben nem
me rül het fel nem zet biz ton sá gi koc -
ká zat.

Az egy ház ként va ló el is me rés re
vo nat ko zó be ad ványt az em be ri erő -
for rá sok mi nisz te ré nél kell elő ter jesz -
te ni, s a mi nisz ter nek az el já rás ba
szak ér tő ket is be kell von nia. Ez után
a tár ca ve ze tő to váb bít ja ál lás fog la lá -
sát az Or szág gyű lés val lás ügyi bi zott -
sá gá nak, amely elő ké szí ti az er ről
szó ló par la men ti ja vas la tot. A par la -
ment nek er ről hat van na pon be lül kell
dön te nie. Az egy ház ként va ló el is me -
rés me ne té ben az Or szág gyű lés val -
lás ügyi, va la mint nem zet biz ton sá gi
bi zott sá ga is részt vesz, és csak ezt kö -
ve tő en ke rül a Ház elé a ja vas lat,
amely ről össze vont vi tá ban dön te nek. 

Azok a val lá si szer ve ze tek, ame -
lyek nek az Or szág gyű lés nem biz to -
sít be vett egy há zi stá tust, kér he tik a
par la men ti ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát
az AB-tól, de emel lett to vább ra is él
az el uta sí tott kez de mé nye zés egy
év vel ké sőb bi is mé telt meg in dí tá sá -
nak le he tő sé ge. Az el fo ga dott mó do -
sí tás alap ján azo kat a val lá si kö zös -
sé ge ket, ame lyek ese té ben – az AB
dön té se nyo mán – nem al kal maz ha -

tók a jog sza bály ko ráb ban ha tá lyos
ren del ke zé sei, az egy ház ként va ló
el is me rés kez de mé nye zé sé re hív ják
fel. Az er re biz to sí tott, a passzus
ha tály ba lé pé sé től szá mí tott har minc -
na pos ha tár idő jog vesz tő. En nek el -
mu lasz tá sa vagy el uta sí tás ese tén a
val lá si kö zös ség csak mint val lá si
te vé keny sé get vég ző szer ve zet mű -
köd het to vább.

BalogZoltán em be ri erő for rás-mi -
nisz ter zá ró sza va zás előt ti ja vas la tá val
a Ház ren del ke zett a be vett egy há zak
meg szű né sé re vo nat ko zó sza bá lyok
pon to sí tá sá ról is. Esze rint az al kot -
mány el le ne sen mű kö dő be vett egy ház
nem szű nik meg, ha nem az Or szág -
gyű lés ál tal ne ki biz to sí tott sa já tos köz -
jo gi jog ala nyi sá gát vesz ti el, de val lási
te vé keny sé get vég ző szer ve zet ként
mű köd het to vább ra is. Ugyan ak kor az
ilyen jo gi szer ve ze ti ke re tek kö zött foly -
ta tott to váb bi al kot mány el le nes mű -
kö dés ese tén – az ügyész tör vé nyes -
sé gi el len őr zé si jo go sít vá nyai alap ján
in dí tott per ben – vég ső so ron a val lási
te vé keny sé get vég ző szer ve zet meg -
szün te té sé re is sor ke rül het. Utób bi -
val szem ben bí ró sá gi jog or vos lat ra
van le he tő ség, el len tét ben az Or szág -
gyű lés meg szün te tő dön té sé vel, amely -
nél ez nem biz to sít ha tó.

Még az in dít vány be ter jesz té se kor
az egy há zi kap cso la to kért fe le lős ál lam -
tit kár ság azt kö zöl te az egy ház ügyi tör -
vény mó do sí tá sa kap csán, hogy az „a
lel ki is me re ti és val lás sza bad sá got tel -
jes kö rű en biz to sít ja, ugyan ak kor ki -
kü szö bö li az 1990-es, egye dül ál ló an en -
ge dé keny sza bá lyo zás hi bá it, me lyek
vissza élé sek re ad tak al kal mat”. Ugyan -
csak az ál lam tit kár ság írt ar ról a tör -
vény mó do sí tás meg sza va zá sa után,
hogy a mó do sí tott jog sza bály a hit életi
te vé keny ség kö zös sé gi gya kor lá sát
nem az egy há zi stá tus hoz kö ti, ha nem
a jog sza bály ban újon nan meg je le nő,
szer ve zeti gyűj tő fo ga lom ként be ve ze -
tett „val lá si kö zös ség” el ne ve zé sű ka -
te gó ri á hoz, amely a val lá si te vé keny -
sé get vég ző szer ve ze tek re is ki ter jed. 

Ki emel ték: a val lá si kö zös ség el ne -
ve zés mint gyűj tő ka te gó ria egy aránt
ma gá ban fog lal ja a be vett egy há za kat
és a val lá si te vé keny sé get vég ző szer -
ve ze te ket, és a tör vény utób bi ak szá -
má ra is le he tő sé get te remt ar ra, hogy
sza ba don hasz nál ják az egyház meg -
ne ve zést, a val lás sza bad ság gya kor lá -
sá val össze füg gő jo ga ik és vé dett sé gük
pe dig a be vett egy há za ké hoz ha son ló. 

Aszerzőújságíró,aMagyarTávirati
Iroda(MTI)munkatársa

Lapzártánkutánérkezett a hír, hogy
ÁderJános köz tár sa sá gi el nök ked den
vissza küld te a par la ment nek meg -
fon to lás ra az alap tör vény ne gye dik
mó do sí tá sá val össze füg gő tör vény -
cso ma got és az egy ház ügyi tör vény
mó do sí tá sát. Az egy ház ügyi tör vény
mó do sí tá sá val kap cso lat ban meg ál -
la pí tot ta, hogy az egy há zak nyil ván -
tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
jog bi zony ta lan ság hoz ve zet nek.

e g y H á Z i Stá tUS né l kÜl i S le Het 
Hit é le ti te vé k e n y Sé g et foly tat ni 

Törvénymódosítás
b AzOrszággyűlésjúnius26-ánújraszabályoztaazegyházkéntvalóelis-
merésrendjét,ennekkövetkeztébenaugusztus1-jétőlegyházistátusnél-
külislehethitéletitevékenységetfolytatni.Azegyházügyitörvény–237
igenszavazattal72nemellenébenelfogadott–módosításávaltöbbjogot
tudhatnakmagukénakavallásitevékenyégetvégzőszervezetek,ésmin-
denvallásiközösséghasználhatjamajdazegyházmegnevezést.Atörvény
módosításakimondja,hogyvallásiközösségekMagyarországonvallási
tevékenységetvégzőszervezetek,illetvebevettegyházaklehetnek.Utób-
biakatazOrszággyűlésismeriel,mígavallásitevékenységetvégzőszer-
vezeteketaFővárosiTörvényszékvehetinyilvántartásba.

A kon fe ren cia ne gyed szá za dos „tör -
té nel me” so rán egyet len egy szer sem
szol gált a szó szé ken pün kös di pré di -
ká tor. A hu szon ötö dik esz ten dő e té -
ren te hát vál to zást ho zott. Le dől tek
a köl csö nös bi zal mat lan ság fa lai, hi -
szen Is ten né pé nek na gyobb fel ada -
ta van an nál, mint hogy a fe le ke ze tek
egy más tól el té rő „szí ne it” vizs gál -
gas sa. Aho gyan Já nos 16,33 tex tu sa
alap ján pré di ká ci ó já ban Pin tér Im re
is egy ér tel mű vé tet te: az egy há zak nak
kö zö sen kell hir det ni ük a győz tes
Krisz tust en nek a nyo mo rult vi lág nak.

Jú ni us 24–28. kö zött a szó ban és
tett ben zaj ló ige hir de tés tar tal má ról
és mód já ról szólt a ta nács ko zás. A te -
ma ti kát dr.SzarkaMiklós re for má -
tus lel kész, csa lád te ra pe u ta ál lí tot ta
össze, aki a hét nek A misszió és
evangélizációmailehetőségeéskor-
látai té ma cí met ad ta. A na pon kénti
bib lia ta nul má nyo kat dr.VáradyEnd-
re, a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia do -

cen se és az e so ro kat jegy ző evan gé -
li kus női misszi ói lel kész tar tot ta.
Min den nap más ak tu á lis té ma ke rült
te rí ték re, amely ről előbb elő adást
hall gat tak meg a részt ve vők, majd a
dél utá ni cso port be szél ge té sek ke re -
té ben to vább gon dol kod tak ró la. 

A Jé zus ról szó ló öröm hír to vább -
adá sá ban gát ként je lent ke ző elő íté le -
tek ről be szélt DaniEszter lel kész nő,
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
zsi na ti misszi ói iro dá já nak ve ze tő je,
aki több éven át szol gált a Kár pát al ján
élő ro mák közt. BakayPéter, egy há -
zunk or szá gos ci gány misszi ói re fe ren -
se pe dig a krí zi sek nyo mán tá ma dó
evan gé li zá ció le he tő sé ge it tag lal ta. 

Kü lö nö sen is iz gal mas kér dést ve -
tett fel DurkóIstvánnak, a Ma gyar -
or szá gi Bap tis ta Egy ház misszi ói
igaz ga tó já nak elő adá sa. A lel kész
ar ról be szélt, ho gyan ta lál ha tunk
kap cso ló pon to kat a ma em be ré vel.
Rend kí vül szem lé le te sen két puzzle-

da rab ké pét ve tí tet te ki, így áb rá zol -
va, hogy csak ak kor jut el az evan gé -
li um üze ne te bár ki hez is, ha meg fo -
gal ma zá sa il lesz ke dik a hall ga tó ság
tag ja i nak gon dol ko dá sá hoz.

Dr.KhaledLászló if jú me to dis ta
lel ki pász tor nak az a fel adat ju tott,
hogy a ku dar cok ból ere dő új le he tő -
sé gek ről szól jon. Idéz te a jól is mert
gon do la tot, ame lyet so kan a si ket és
vak HelenKellernek tu laj do ní ta nak:
ahol Is ten egy aj tót be csuk, ki nyit egy
ab la kot. En nek igaz sá gát – s azt,
hogy a szol gá lat ban új ra és új ra meg
le het újul ni – ta nú sít hat ják azok a lel -
ké szek és gyü le ke ze ti mun ka tár sak,
akik en ged tek a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa Misszi -
ói és Evan gé li zá ci ós Bi zott sá ga hí vá -
sá nak, és részt vet tek ezen az öt na -
pos kon fe ren ci án. Es tén ként ők, az
ige hir de tői vál tak az ige hall ga tó i vá,
hi szen Ittzés István nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész evan gé li zá ci ós
so ro za ta ne kik szólt az evan gé li u mi
tör té ne tek alap ján. 

Az ige hir de tő ket szó lí tot ta meg, ál -
lí tot ta Is ten szí ne elé a zá ró úr va cso -
rai is ten tisz te let is, ahol hu mor ba
ágya zott, még is mély, fi gyel mez te tő
kri ti ká val kezd te a 25. öku me ni kus
lel kész kon fe ren cia zá ró ige hir de té sét
Pin tér Im re pün kös di al el nök: „Olyan
jó át él ni, hogy a tör té nel mi egy há zak -
ban is van nak meg tért, hí vő pa pok.”
Így le gyen!

g B. Pin tér Már ta

Igehallgatóigehirdetők
b PintérImrének, aMagyarPünkösdiEgyházalelnökénekigehirdetési
szolgálatávalzárultjúnius28-ándélbena25.ökumenikuslelkészi,mun-
katársikonferenciaRévfülöpön,azOrdassLajosEvangélikusOkta-
tásiKözpontban.Amindenesztendőjúniusánakutolsóteljeshetében
megrendezettalkalomkifejezettcélja,hogyakülönbözőfelekezetek
pásztorailelkilegtöltődhessenek,teológiaikérdésekvizsgálatábanel-
mélyedhessenek.Azindulásnálolyannagykvalitásúevangélizátorok
fémjeleztékezeketanyárikonferenciákat,mintSamuelKamaleson in-
diaiszármazásúigehirdetővagy–hazánkból–CsepregiBéla evangé-
likusésMeréteiSándor reformátuslelkész.

A Ma gyar Re for má tus Egy ház kö zös
zsi na tát tar tot ták jú ni us 28-án a deb -
re ce ni Nagy temp lom ban. A tes tü let
tag jai a Kár pát-me den cei re for má tus
egy há za kat össze fo gó egy ház szö vet ség
2009-es meg ala ku lá sa óta el ső íz ben
gyűl tek össze együt tes ta nács ko zás ra. 

Az ülé sen el fo gad ták a négy száz öt -
ven év vel ez előtt meg je lent Heidelber-
gikátéúj ma gyar for dí tá sát, és be mu -
tat ták az év for du ló al kal má ból meg je -
lent kü lön le ges kö te tet, amely öt nyel -
ven – a ma gyar mel lett ro má nul, szlo -
vá kul, né me tül és an go lul – tar tal maz -
za a ká té szö ve gét. 

Az ün ne pi ülés dön tött to váb bá ar -
ról, hogy a Hor vát or szá gi Re for má tus
Ke resz tyén Kál vi ni Egy ház csat la koz -
hat a szö vet ség hez, és sor ke rült a ra -
ti fi ká ci ós szer ző dés ün ne pé lyes alá írá -
sá ra is. Egy han gú sza va zás sal fo gad ták
el a zsi na ti kül döt tek az egy ház szö vet -
ség al kot má nyá nak mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló ja vas la to kat. A kö zös zsi nati ülés
úr va cso rai is ten tisz te let tel zá rult. 

Egy há zunk kép vi se le té ben Szeme-
reiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke, Cselovszkynédr.
TarrKlára, az or szá gos iro da öku me -
ni kus és kül ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je
és dr.FischlVilmos evan gé li kus lel kész,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csá nak (ME ÖT) fő tit ká ra
vett részt az ese mé nyen.

g Adá mi Má ria 
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A köz gyű lés meg hall gat ta az el len őr -
ző bi zott ság és az eti kai bi zott ság je -
len té sét, il let ve Lakatos Judit be -
szá mo ló ját; utób bi a Nem ze ti Mé dia-
és Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la ál tal
mű köd te tett kor ha tár bi zott ság ban
kép vi se li a Prúszt.

T. Pintér Károly, az Evangélikus
Élet fő szer kesz tő je, a Prúsz tit ká ra ez -
után ja vas la to kat tett a szer ve zet
hon lap já val, a Rát Má tyás-díj jal, va -
la mint a szö vet ség ti ze dik, ju bi le u mi
évé vel kap cso lat ban.

Dr. Csizmadia László, a Ci vil

Össze fo gás Fó rum (CÖF) és a Ci vil
Együtt mű kö dé si Ta nács ko zás (CET)
el nö ke AMagyarországellenitáma-
dásokcivilésegyháziszemmel cím -
mel tar tott re fe rá tu mot, er re vá la -
szul pe dig FabinyTamás, az Észa -
ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö -
ke szólt. 

A köz gyű lést az elő adók kal foly -
ta tott be szél ge tés, majd Kövesdi
Miklós Gábor stand up elő adá sa
zár ta.

g Forrás:Evangélikus.hu
Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Visszapillantóaprotestáns
újságírókközgyűlésére

b AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsánakszékházábantar-
totta évi rendes közgyűlését a Protestáns Újságírók Szövetsége
(Prúsz).Amájus29-ialkalomdr.KádárZsolt nyugalmazottreformá-
tusesperesáhítatávalkezdődött,majdazelnökiköszöntőutánata-
gokbeszámolóthallgathattakmega2012.évigazdálkodásról,vala-
mintelfogadtáka2013.évretervezettköltségvetést.

A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek
mű kö dé sét, egy ben kül de té sét le író
alap sza bály ér tel mé ben az eti kai bi -
zott ság „vé le mé nye zés re hi va tott…
ké szen lé ti bi zott ság” (5/D), mely nek –
egye bek mel lett – fel ada ta fi gye lem -
mel kí sér ni a szak ma er köl csi ál la po -
tát, nyo mon kö vet ve az eti kai jel le gű
el vá rá sok ér vé nye sü lé sét. Így az eti kai
bi zott ság nak egy fe lől csak ab ban az
eset ben van cse le ked ni va ló ja, ha kö -
re in be lül bár mi lyen, az új ság írás sal,
mé dia eti ká val kap cso la tos disszo nan -
ci át ész lel. Más fe lől szin te a le he tő sé -
ge it meg ha la dó fel ada tot is vál lal nia
kel le ne, amennyi ben az egész szak ma
er köl csi ál la po tá val kap cso la tos vé le -
mé nyét igye kez ne meg fo gal maz ni.

Je len tem, hogy az eti kai bi zott -
ság nak az el múlt köz gyű lés óta el telt
idő ben sa ját bel ső kö re in ket érin tő eti -
kai ügy ben nem kel lett in téz ked nie.
Jól le het a ha zai és a ma gyar nyel ven
meg je le nő pro tes táns egy há zi pe ri o -
di kák szá ma je len tő sen bő vült, s az
írott és elekt ro ni kus egy há zi hír köz -
lés ben szol gá la tot tel je sí tők szá ma is
meg emel ke dett, ám ez a szám be li
nö ve ke dés nem je len tett mi nő ség -
rom lást, és nem pro du kált olyan ese -
tet vagy ese ményt, mely re az eti kai bi -
zott ság nak re a gál nia kel lett vol na.

Ugyan ak kor érez he tő en je len van
a pro tes táns új ság írás min den szol gá -
lat te vő je – a vi lá gi mé di á ban mun kál -
ko dó pro tes táns kö tő dé sű kol lé gák kal
együtt – ab ban a te her té te lek től sem
men tes fo lya mat ban, mely nek bel ső
igé nye egé szen le egy sze rű sí tet ten a
tisz tes ség. Ra gasz ko dás azok hoz a
klasszi kus új ság írói eti kai nor mák hoz,
me lyek nek ér vé nye sí té se so ha sem je -
len tett könnyed fel ada tot. 

Meg kí sért he tő, be fo lyá sol ha tó em -
ber ter mé sze te sen az új ság író is, sőt le -
het rá sze dett vagy eg zisz ten ci á lis ér de -
ke it vé dő em ber. Te vé keny sé ge, hoz zá -
ál lá sa, vé le mé nye, ma ga tar tá sa, sti -
lisz ti kai esz köz tá ra az adott kor, ne tán
ha tal mi erő tér kon tex tu sá tól alig vá -
laszt ha tó el. De mun ká já nak szép sé ge,
ered mé nyes sé ge, időt ál ló sá ga min -
den kép pen at tól függ, hogy jó szél ben
vagy el len szél ben ha lad va meg ma -
rad-e az ele mi eti kai el vá rá sok mel lett.

Tud va le vő, hogy egy fe le ke ze ti meg -
ha tá ro zott sá gú új ság író-szö vet ség hez

tar to zó kol lé gá tól – ki mond va vagy ki -
mon dat la nul – töb bet vár nak el. Az
evan gé li u mi fo gan ta tás ból fa ka dó
több le tet vár ják és ké rik szá mon tő le. 

Ké szít he tünk okos és jo gi szem -
pont ból helyt ál ló, újabb és újabb
be kez dé sek kel bő vít he tő eti kai kó de -
xe ket. Kép vi sel tet jük is szer ve ze -
tün ket a kü lön bö ző ha zai új ság író-
szer ve ze tek ez irá nyú mun ka bi zott -
sá gá ban. Ám érez he tő, hogy er re a vi -
lág, az ol va só, a hír cím zett je nem kí -
ván csi. Az ér dek li in kább, hogy meg -
bíz ha tó-e a hírt fe lé je to váb bí tó szer -
kesz tő ség, szer kesz tő, tu dó sí tó, kom -
men tá tor, hogy hi te les-e szá má ra a
lap vagy a „csa tor na”. Ezért van eti -
kai szem pont ból is je len tő sé ge és
üze ne te an nak, ha va ló ban lát ha tó,
ta pint ha tó és ta pasz tal ha tó, hogy a
mai ma gyar mé dia vi lá gá ban ott
van nak a pro tes táns, vagy is hi tü ket
is nyíl tan és bát ran vál la ló új ság írók.

Min den er köl csi cse lek vés alap kér -
dé se, hogy mi a jó, és mit tar tunk rossz -
nak. Kö zös sé gi és in di vi du á lis vo nat -
ko zás ban ez egy aránt ér vé nyes. Érez -
he tő azon ban nap ja ink ban, hogy nem
a „jó” és a „rossz” fo gal mai, ha nem a
hasz nos ság, gaz da sá gos ság, ér vé nye sü -
lés je len tik az eti kai dön té sek fő szem -
pont ja it, mo ti vá ci ó ját. Nem egy má sért
élünk, ha nem egy más ból aka runk él -
ni. Sé rül te hát a jó eti kai fo gal ma és gya -
kor la ta, mi sze rint jó az, ami Is ten di -
cső sé gé re van, és ez zel együtt em ber -
sé ges is, az em ber ja vát mun kál ja. 

Az eti ka te hát nem le het egy ol da lú -
an vagy le szű kí tet ten gaz da sá gi, il le tő -
leg po li ti kai, ne tán ra ci o ná lis, avagy
emo ci o ná lis meg ha tá ro zott sá gú. 

A mi eti kánk ki in du ló pont ja az,
hogy Is ten sze re ti az em bert, le ha jolt
hoz zá Krisz tus ban, hogy ma gá hoz
emel je. En nek el fo ga dá sa, be fo ga dá -
sa, di rekt és in di rekt to vább adá sa te -
he ti ér tel mes sé az éle tün ket, szol gá -
la tun kat, mun kán kat.

Ezért kér jük, hogy Is ten ke gyel me
ve zes sen to vább mind annyi un kat az
új ság írás tisz tes ség szab ta etho szá nak
kes keny, de biz to san jár ha tó és biz -
tos cél fe lé vi vő út ján. Így nye rünk ju -
tal mat majd oda fent – és több elő fi -
ze tőt ide lent…

Bu da pest, 2013. má jus 29.
g Dr. Ká dár Zsolt

A Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé ge eti kai 

bi zott sá gá nak je len té se

b KövesdiMiklósGáborműfordí-
tó,humoristaaProtestánsÚj-
ságírókSzövetségénektagja.A
szervezetlegutóbbiösszejövete-
léreduplakötelezettségetvállalt:
ezúttalnemcsakrésztvettaköz-
gyűlés munkájában, hanem a
programvégénműsortisadott.

–Hameghalljuk,hogyvalakiszó-
rakoztatásraadtaafejét,akkorálta-
lában profán módon arra gondo-
lunk,bizonyáramárkisgyermekko-
rátólszeretetthülyéskedni,ömlöttek
belőleaviccek…

– Va ló ban ben ne vol tam na gyon
sok hü lye ség ben, rá adá sul na gyon
sze ret tem kü lön fé le ki ta lált tör té ne -
te ket ír ni, és ez a ket tő va la hogy ta -
lál ko zott. Több is me rő söm azt mond -
ta, ér de mes ezt ko mo lyab ban csi nál -
ni, mert más szá má ra is ér de kes. 

–Akiegykicsitisszeretiahumort,
ésfigyelemmelkísériaműfajhazai
képviselőit,aztudja,hogytizenötév-
velezelőttÖnmegnyerteaHumor-
fesztivált, azóta szerzőként, sőt az
utóbbipárévbenelőadókéntisszór-
jaapoénokat.Melyiket gyakorolja
szívesebben:azírástvagyaszínpa-
diszereplést?

– Ne héz szét vá lasz ta ni, mind a
ket tő ben más a jó. Pó di u mon va ló
sze rep lést va ló ban csak né hány éve
vál la lok, de szá mom ra ez olyan ad -
re na lin fröccs, amely na gyon kü lön -
le ges él mény. Aki egy szer meg kós -
tol ja, az nem szí ve sen mond le ró la.
Iga zi hi va tá som nak vi szont – ha
sza bad ilyen nagy sza va kat hasz -
nál ni – az írást tar tom. Min den, amit
csi ná lok – akár a mű for dí tás, akár az
elő adás –, az írá som ból táp lál ko zik.
Re mé lem, hogy tu dok olyan jó po -
é no kat ír ni, hogy az még az én elő -
adá som ban is ér de kes a kö zön ség
szá má ra.

–Egyírásábanaztmondtamagá-
ról:„foglalkozásommagzat”,ésutalt
bennea Sze gény mag zat pa na sza i ra is.
Mivagykimotiválta,hogyerrőlírjon?

– Ki lenc hó nap pal ez előtt is mét ál -
dás ér te csa lá dun kat. Meg szü le tett
má so dik gyer me künk, Jonatán.Nyil -
ván föl erő söd tek ben nem a ve le kap -
cso la tos gon do la tok, ezért fo gal -
maz tam meg eze ket egy ab szo lút
gro teszk írás ban a HaviMatyi hu -
mor lap ban. 

–Egyhumoristánakfoglalkoznia
kellamindenkoripolitikávalis?Jóné-
hányévvelezelőttugyanisolvastam
arról,hogyamikormégegypártrend-
szervolt,vetteabátorságot,és Grósz
elvtársat karikírozta. Milyen utó-
életelettabátorságának?

– Huh, mi ket tud ró lam, vagy

szü le té sem óta a ra jon góm? Ezt va -
ló ban ke ve sen tud ják. Va ló ban így
tör tént. A Jánosvitézt vet tük ma gyar -
órán, és azt a fel ada tot kap tuk, hogy
ír junk dol go za tot Zsiványok közt
jártam cím mel. Is mer jük ugye a köl -
te mény rész le tét, hogy Já nos vi téz
azért nem vi szi el a zsi vá nyok pén -
zét, mert vér ta pad hoz zá. Dol go za -
to mat meg ír tam, de ezt a cí met ad -
tam ne ki: „Zsi vá nyok közt jár tam,
avagy hagy ja nak bé kén Gró szék.”
Ar ról szólt a kis írás, hogy kor má -
nyunk – mi vel az em be rek nem
akar nak adót fi zet ni – úton ál ló kat bé -
rel, így be hajt va az em be rek től a
pénzt, ez zel hoz va hely re a bü dzsét.
Nem aka rok nagy ra len ni ez zel az
írás sal, lé nye gé ben Hofitól kezd ve
Markos–Nádason ke resz tül Nagy
Bandóig min den ki től össze szed tem
ben ne a po é no kat. Ment sé gem re
szól jon: ez gyer mek ko rom ban tör -
tént. Van, aki még most is ezt csi nál -

ja. Én er ről le szok -
tam… Tény az, hogy
nagy bot rány ke ve re -
dett be lő le, he lyi
szin ten emi att párt -
ér te kez le tet tar tot -
tak, és ne kem rö vi de -
sen is ko lát kel lett vál -
ta nom. 

–Kedves felesége,
Do rottya iseljöttJo-
natánnalaműsorá-
ra.Igényli,hogyjelen
legyenek,amikorföl-
lép?

– Jó, ha itt van -
nak, így ér zem jól
ma gam. Akadt kol lé -
ga, aki ezt ne hez mé -
nyez te, de szá mom ra
fon tos a csa lá dom,
rá adá sul ilyen kor
nem ne kem kell ve -

zet nem. Na gyob bik fi unk, Vilmos
már kí vül ről tud ja a po én ja i mat,
tap sol, ami kor kell… Más sí el ni vi szi
a fi a it vagy bú vár kod ni, én ezt tu dom
ne kik ad ni plusz ként. Ta lál koz hat nak
hí res hu mo ris ták kal, szí né szek kel,
meg is mer he tik ezt a kü lön le ges for -
ga ta got. Egyéb ként itt, a Prúsz-köz -
gyű lé sen Do rottya sa ját jo gán van je -
len, hi szen ő is a szer ve zet tag ja.

–Aközönségpedigígynemcsak
Önnel,hanemacsaládtagjaivalis
találkozhat.Gyakran jegyzikmeg,
hogymilyenjónektek,mertbiztos
reggeltőlestignevetgélacsaládmin-
dentagja?

– Va ló ban so kan rá kér dez nek,
hogy ne künk az egész na punk rö hö -
gés sel te lik-e. Az a hely zet, hogy be -
lő lem nem fo lyik egész nap a hü lye -
ség. Én a szín pa don és az írás ban
élem ki ezt a haj la mom. 

–AProtestánsÚjságírókSzövetsé-
génektagja.Melyikegyházbangya-
koroljaahitét?

– Hí vő evan gé li kus va gyok. Gim -
ná zi u mi éve im vé gén tér tem meg.
Nem kap tam ke resz tyén ne ve lést, bár
nagy ma mám na gyobb ün ne pe ken
el ment a ka to li kus temp lom ba, de a
csa lád ban nem volt iga zán gyö ke re a
ke resz tyén hit nek. Ke res tem az uta -
mat, meg tér tem, majd meg is mer ve
a fe le sé ge met meg ta lál tam lel ki ott -
ho no mat az evan gé li kus egy ház ban.
Úgy gon do lom, ez va ló ne kem. Ke -
resz tyén, de kel lő en li be rá lis, ahol
nem akar nak kü lön fé le dog má kat
le nyom ni a tor ko mon. Je len leg hit -
tan ta nár ként dol go zó fe le sé gem
egyéb ként el vé gez te az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te met, Sze ge den
pe dig val lás tu do mány–val lás szo cio -
ló gia sza kon vég zett, és büsz ke va -
gyok rá, hogy ki tű nő szak em ber -

ként is me rik el. Re mé lem, az új hit -
ok ta tá si tör vény kap csán rá is új és
szép fel ada tok vár nak. 

–Amostanielőadásában–igen-
csakmértéktartóan,de–foglalkozott
avallással,akeresztyénhittelis.Ha
valakiehhezatémáhoznyúl,köny-
nyen megkaphatja a blaszfémia
vádját.Ahumoreszközeipedigeb-
benatémábanisnagyonjóklehet-
nek arra, hogy tükröt tartsanak
elénk.EzttapasztaltukazÖneseté-
benis.Midöntiel,hogyegyhumo-
ristaúgynevezettkényestémákkalis
foglalkozik-e?

– El ső sor ban az kell, hogy a té ma
őszin tén ér de kel je. Ele in te én is fél -
tem, ho gyan kö ze lít sem meg az egy -
há zak ban elő for du ló je len sé ge ket.
Mi u tán sok he lyen meg for dul tam,
be szél tem mor mo nok kal, el lá to gat -
tam a Hit Gyü le ke ze té be, ka to li kus
temp lo mok ba, és lám, most ép pen
egy bap tis ta új ság író nak adok in ter -
jút. Sok él ményt sze rez tem, sok ér -
de kes té ma ke rült elém.

Soha sem Is tent, Jé zus Krisz tust, az
egyes em be rek hi tét ka ri kí ro zom.
A Bib li át, a ke resz tyén sé get én mér -
ce ként hasz ná lom, e mel lé ál lít va
mon dok vé le ményt egy-egy hely -
zet ről, az ál sá gos vagy az ál szent
em be ri ma ga tar tás ról. Idé zek Fabi-
nyTamás püs pök ma dél utá ni elő -
adá sá ból: azt mond ta, hogy kri ti ku -
san szo li dá ri sak le gyünk. 

Azt fi gyel tem meg, hogy ön ma -
gun kon nem tu dunk már annyi ra ne -
vet ni, mint ré gen. Ez sze rin tem elég
nagy baj, mert így sem ma gun kat,
sem má so kat nem tud juk őszin te kri -
ti ká val szem lél ni. Egyéb ként úgy
kez dőd tek az egy há zi fel lé pé se im,
hogy GáncsPéter püs pök úr meg néz -
te egyik elő adá so mat, és meg hí vott
Kon do ros ra misszi ói nap ra. Az óta
kéz ről kéz re já rok…

– Ha egzisztenciális okok miatt
dönteniekellene,aműfordításésa
humorista hivatás közül melyiket
választaná?

– Ha min den képp vá lasz ta ni kel -
le ne, ak kor a for dí tás mel lett ma rad -
nék, de re mé lem, nem kény sze rü lök
er re. Hál’ Is ten, több lá bon ál lok, sok
ki adó nak dol go zom, for dí tok fil met
is. Ugyan ak kor hu mo ris ta ként sok
mű sor ban dol go zom – töb bek kö zött
a Fábry-show-ban –, és új sá gok ban
is meg je len nek írá sa im. 

–Ameseírásaközeljövőkihívása?
– Az túl zás, hogy me se író is len -

nék. Az el múlt év ben a ka pos vá ri
Csi ky Ger gely Szín ház ál tal ki írt
Sch waj da György drá ma író pá lyá za -
ton, ame lyen me se já té kok kal le he tett
in dul ni, meg osz tott el ső he lyet nyer -
tem Ignác cí mű mű vem mel. Az óta
fog lal koz tat egy má sik me se meg írá -
sa is, de ez még az út ele je…

–Milyenalkotásávaltalálkozha-
tunklegközelebb?

– A szín há zi elő adá sok, show-
mű so rok nyá ron szü ne tel nek. Egy
ka ba ré té má jú köny vet sze ret nék ír -
ni, pon to sab ban a ka ba ré tör té ne tét.
Az a cí me, hogy Amagyarstandup
százéve. So kan azt hi szik, hogy az
el múlt né hány év ben szü le tett itt va -
la mi új, pe dig amit NagyEndre al -
ko tott és mű velt, az száz szá za lé kig
stand up, és ezt a nem so ká ra meg -
je le nő köny vem ben ki is fej tem
majd. De azért lát hat is a kö zön ség.
Jú li us 29. és au gusz tus 4. kö zött
Ta li án dö rög dön ren de zi meg Stand
UpBrigád tár su la tunk – a Művésze-
tek Völgyével pár hu za mo san, az
EgységVölgye fesz ti vál ke re te in be -
lül – a HumoraVölgyben ren dez -
vény so ro za tot.

g Nagy Im rE 

„ABibliáténmércekénthasználom”
BeszélgetésKövesdiMiklósGáborműfordító-humoristával
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b „Elfelejtettekminket”–ezzela
rövidmegállapítássaljellemez-
teésfoglaltaösszehelyzetüket
Valentin Drăgan, a moldovai
evangélikusokegyetlenlelkésze
amúltévőszénazAusztriaiLu-
therSzövetség(Martin-Luther-
Bund)nevébentettlátogatásom-
kor.Szavaibólkiérezhetővolta
csalódottság,deazélniakarásis.

g Fónyad Pál

Valóban ke ve set tu dunk a Szov jetu -
nióból 1991-ben kivált és most függet -
len Mol do va (hi va ta los nevén: Mol do -
vai Köztársaság, a Függet len Álla mok
Közösségének tag ja) te rü le tén élő
evangéli ku sokról – nem csak a föld raj -
zi távolság, ha nem el zárt sá guk okán is.
Az ország mai terüle te nagy já ból azo -
nos az egy ko ri Bessz ará bi á é val. A
történe lem során válta koz va oszmán,
ma gyar, len gyel, orosz, il let ve szov jet és
román ha tal mi érde keltséghez tar to zott.
1940 júni usában a Szov jetu nió része lett. 

Pro testánsok – leg na gyobbrészt lu -
theránu sok (német nyelvű te le pe sek)
– 1814-től te le ped tek itt le. Valószínűleg
már a 6. század ban éltek a terüle ten a
ma gya rok kal ro kon népek is, a 15–16.
századtól kezd ve vi szont meg je len tek
a ma gya rok, akik szórvány hely zetük
mi att később asszi milálódtak. 

A négy és fél mil liós ország hi va ta -
los nyel ve a moldáv – a román nyelv
egyik tájszólása –, ám a többség ért és
beszél oro szul is (a li tur gia nyel ve is ez).
Az ország délke le ti részén élő, a la kosság
öt százalékát ki tevő ga ga uz népcso port
– mely nek ere de te nem is mert – egy
török nyelv csa lád hoz tar tozó nyel vet
beszél; több sé gük ben or to do xok, kevés
pro tes táns van közöttük. A kétszázalék -
nyi bolgár ki sebbség több sé gé ben or -
to dox vallású, de pro tes tán sok is van -
nak közöttük. Ukrán, orosz és len gyel
ki sebbség is él Mol dovában. 

Különös po li ti kai és stratégi ai hely -
 ze  tet képvi sel az ország ke le ti ré szén,
kes keny földsávon el he lyez ke dő Transz -
niszt ria – hi va ta los nevén Dnyesz  ter
Men ti Köztársaság –, amely 1992-ben

rövid háború után ki vált Mol dovából,
de nem zetközi leg nem el is mert állam,
erős orosz „béke fenn tartó” ka to naság
van je len. Ta pasz tal ható és érez hető a
Mol do va és Transz niszt ria közötti
nyu gat–ke le ti érdek szféra találkozása.

A bessz arábi ai evangéli ku sok egy
része a 20. század ban rövid ide ig az
erdélyi szász egyházhoz tar to zott. A
háborús időkben csak nem va la mennyi
evangéli kus vagy önként el hagy ta az
országot, vagy az orosz és román ha -
tal mi összeütközések során éle tét
vesz tet te, il let ve szibéri ai kény szer -
munkára vitték. Az utolsó hi va ta los
számlálás sze rint 1940-ben 12 es pe -
resség 142 gyüle ke zetében körülbelül
93 ezer evangéli kus élt. 

* * *

Valentin Drăgan lelkész ko moly erő -
feszí té se  ket tesz a ma rok nyi evangéli -
kusság összegyűjtésére és a gyüle ke zeti
mun ka meg erősítésére. Három város -
ban léte zik egy-egy kis közösség: Chi -
și nău ban (Kis iny ov, Kis je nő), Bălțiben
(Belz) és Ben der ben (Tig hi na). Utób -
bi a Mol do va és Transz niszt ria kö zötti
ka to nai biz ton sági öve zet ben fek szik.
Sta tisz ti kai ada tok nin cse nek, hozzá -
ve tő le  ge sen száz-százötve nen tar toz -
nak mindhárom gyüle ke zet hez. 

A három hétvégi is ten tisz te le ten
össze sen hat va nan vet tek részt. A
lelkész és fe lesége min den hétvégén
ötszáz ki lométert autózik igen rossz
uta kon. Anya gi okokból sok szor
inkább az autóbuszt választják. 

Az ötven két éves Drăgan lelkész
román és német, fe lesége bolgár
származású. A családban oro szul és
bolgárul beszélnek. A lelkész ere deti
fog lal kozása bányamérnök, te ológi ai ta -
nulmánya it Szentpétervárott végez te.
Lelkésszé avatása előtt is szolgált a
gyüle ke ze tek ben, ame lyek a nagy
szegénység mi att nem tudják a lelkészt
fi zet ni, ezért ő saját cége al kal ma zott -
jaként hétfőtől pénte kig fűtéssze relőként
dol goz va tesz szert jöve de lem re. 

* * *

Az or to dox egyház nagy be folyása a
társa da lom ban erősen érez hető, jo gi
és anya gi előnyöket is élvez az állam
részéről, így az evangéli ku sok ma guk -
ra hagy va adományokból élnek. 

A chișinăui gyüle ke zet 2003 óta
álla mi lag be jegy zett egyházközség két
fi liával, egyházként való el is merésük
még fo lya mat ban van. A chișinăui
evangéli kus temp lo mot 1962-ben az
úgy ne ve zett város ren dezéskor fel rob -
ban tották. A temp lom helyén most egy
kormányépület áll. A mai jogállás sze -
rint a gyüle ke zet kártérítést kap hat na
– mi vel a kom mu nisták által fel osz la -
tott egy ko ri evangéli kus egyház jog -
utódja –, de en nek intézése a bürokrácia
útvesztőjében el akadt.

Az evangéli kus lelkész óriási ener -
giával és missziói öntu dat tal járja a
gyüle ke ze te ket. Je len leg utánpótlásról
még nem le het beszélni, habár két fi -
a tal ter ve zi a te ológi ai ta nulmányok
elvégzését. Ka tekétaképzésre fi a tal
lányok kal és asszo nyok kal a szom -
szédos Uk rajnába járnak, remélve,
hogy si kerül majd a gye rek- és az
ifjúsági munkát el indíta ni. 

Nagy kon ku ren ciát je len te nek a
na gyobb létszámmal és ren de zett
anya gi körülmények kel bíró bap tisták
és pünkösdisták, akik anya gi eszközeik
leg na gyobb részét külföld ről, ado -
mány  ként kapják. Ilyen nel az evangéli -
ku sok nem ren del kez nek. 

Megtévesztő például, hogy a pün -
kös dis ta gyüle ke zet új épületének
hom lok zatán nagy betűkkel ez áll:
„Evangéli kus gyüle ke zet”, és alat ta kis
betűkkel: „Pünkösdi gyüle ke zet”. 

A chișinăui római ka to li kus gyüle ke -
zet ben – szintén külföldi támo gatással
– hat lelkész hat kü lön bö ző nyel ven
szolgál a nem ze tiségek és a külföldi ek
között. Öku me ni kus össze fogás és
együttműködés még nem ala kult ki.

* * *

A mély ke gyességű Drăgan lelkész
egyedüllétét és el ha gya tottságát jel -
lem zi többek között, hogy nem si -

került állandó egyházi kap cso la tot ki -
épí te  nie a testvéregyházak kal. A nagy
tá vol sá gok és a hétvégére le szű kí tett
szol gá la  tok mi att nincs le he tő ség a fo -
lya ma tos lel ki gon dozói mun ká ra. Az is -
ten tisz te le tek utáni együtt lét erő sí ti
ugyan a közösségi érzést, de nem jut idő
és erő mélyebb be szél ge té sek  re és
családláto gatásra. 

Az oro szul tar tott is ten tisz te le tek li -
tur giáját a lelkész ma ga állítot ta össze
az 1916-os orosz országi lu the rá nus
agen da, a mai ka zahsztáni egy ház és
a Karéliában élő in ger man lan di egyház
is ten tisz te le ti rend je alapján. A li tur -
gi kus gesz tu so kon érez  he tő az or to dox
hatás. Nincs sa ját éne keskönyvük,
ha nem a vol gai né me  tek orosz–német
és az erdélyi szászok német éne -
keskönyvéből éne kel nek. Ezekből is
kevés van. Or go nistájuk, a chișinăui fil -
har mo ni kus ze ne kar egyik kon cert -
mes te re nem gyüle ke ze ti tag. 

Mol do va la kosságának húsz szá za -
lé ka él a főváros ban. A nagy ki ter jedésű
város ban az is ten tisz te let re hosszú
órákat kell utaz ni és gya lo gol ni. A
német nem ze tiségi egye sü let és a gyüle -
ke zet közösen használ egy lakótömb
alag sorában kiépített köz pon  tot. A
ben de ri gyüle ke zet egy kis lakást bérel,
szintén a német ki sebb ség gel együtt.
Ugyanígy a bel zi gyüle ke zet is a német
egye sü let  tel közösen vesz bérbe egy is -
ko la ter met. Itt egy órával az is ten tisz -
te let kez de te előtt gyer mek-is ten tisz te -
le tet tart egy fi a tal asszony. Ezen
ottjártam kor he ten vet tek részt.

A min denütt je len lévő or to dox
egyház mel lett és mun katársak hiá nyá -
ban nincs le hetőség a mé diá ban va ló
meg mu tat kozásra, így csak szó be  li in -
formációk alapján ér te sül nek az
érdeklődők a gyüle ke zeti mun ká ról. A
lelkész fe lesége a német egye sü let  tel
karölt ve fon tos szo ciális mun kát végez.
Ezáltal természe te sen emel  ke  dik a
gyüle ke zet iránt ér dek lő dők száma. A
ma gam mal vitt segély csak vízcsepp volt
a forró kövön. A lel kész nem is hir det -
te meg a külföldi lá to  ga tó érkezését,

mert ak kor olyan so kan jöttek vol na,
hogy nem le he tett vol na az igénye ket ki -
elégíte ni. 

A chișinăui központ ban a gyüle ke -
zet nek saját konyhája van, ahol a
szegények számára na pon ta me leg
ételt főztek. Ezenkívül kifőzdeként a
környékbe li ek nek ételt árusítot tak,
és a bevételt a kony ha fenn tartására
fordították. Többek között az egy ko ri
bessz arábi ai néme tek német országi
székhelyű egyesüle te is támo gat ta ezt
a fon tos di akóni ai szolgála tot. Saj nos
azon ban be kel lett zárni a konyhát,
mert hiány zott a pénz az egész ség ügyi
hatóság által meg sza bott hi giéni ai
köve telmények teljesítéséhez. 

* * *

Mol do va, az egy ko ri Bessz arábia gaz -
dag és virágzó mezőgaz dasági vidék
volt a szov jet időkben is, most pe dig
Európa „szegényháza”. Va jon miből
élnek itt az em be rek? – kérdez tem újra
meg újra, látva a par la gon he verő
zsíros fe ke te termőfölde ket és a
szőlőket. A több száz ki lométe res
úton csak egy tehéncsordát láttam,
meg itt-ott néhány – önellátás céljából
– félt ve őrzött te he net és kecskét. 

A he lyi oli garchák és a min denütt
je len lévő kor rup ció az országot nyo -
mor ba döntötte. A la kosság ne gye de,
az az körülbelül egy mil lió em ber kül -
föl dön dol go zik, leg többen il le gá li  san.
Fi a tal lányok pe dig – sőt anyák is –
sok  szor pros titúcióval ke res nek pénzt,
hogy gye re ke ik szá má ra ha zaküld -
hessék. A gye re kek a nagy szü lők kel
élnek, szüle i ket éven  te egy szer-két szer
látják néhány nap ra. 

Tra gi kus körülmények. Az állam
te te mes külföldi segélyek ben részesül.
A társa da lom további fejlődését ne -
gatívan be folyásol ja a je len le gi gaz -
dasági és erkölcsi hely zet. Ezért ar ra a
kérdésre, hogy „mit hoz a jövő?”, nehéz
választ ad ni. Az egy ko ri te le pe sek biz -
tató jel sza va érvényes azon ban ma is:
„Ne hagyj fel az újra kezdéssel, és ne
kezdj el fel hagy ni!”

Besszarábiaevangélikusaiközött

Achișinăuigyülekezetközpontja…

Istentiszteletachișinăuiközpontban.Aszerzőmel-
lett–azelsősorjobbszélén–ValentinDrăganlelkész

Aszerzőnyugalmazottevangélikuslel-
kész, az Ausztriai Luther Szövetség
elnöke

Tiraszpol:a’90-esháborúemléke
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–Aztnézdott,milyengyönyörű!
Turistáknaknézemazidősházas-

párt.Aférfivakítófehéröltönyben,az
asszony széles karimájú kalapban,
nyakábanfényképezőgép.Őkengembi-
ciklista bennszülöttnek tarthatnak,
ahogymegálltamakerékpárútszélén.
Mindnyájan a folyón úszó hajókat
bámuljuk.

Későestevan,mostviselhetőelahő-
ség.Akompok,folyamihajók,városné-
zővízibuszokfenségesfényárbanjárnak
ide-odaakétpartközött.Van,amelyik
keresztbeszeliátaDunát,másoktá-
volikikötőkbe igyekeznek.A fedélzet
korlátjánakdőlveintegetnekazembe-
rek.Hatalmasétterembenülővacso-
rázókatlátniazablakokonát.Afehér
ruhásmatrózokminthavalamioperett
szereplőilennének.Avízcsillogadíszes
lámpákfényétől.Valóbancsodáslát-
vány,énisnézemmárrégóta.

Mostazasszonyszólalmeg:
–Ésazott…?
Nemfejezibeamondatot,deénis

meglátom,miregondol,méghamögöt-
temállnakis.

A híd alól egy sötét hajó árnya
bontakozikki.Csakkötelezőjelzőfényei
világítanak.Taláncsakazértlátjuk,
mertaholmegy,ottnincsfény,ebben
afényeskavalkádbansötétfoltkénttű-
nikfel.Nemlátszikrajtaember.Kísér-
tetiesenhúzelvidámtársaiközött.

Aházaspárnézi,nemszólnak.Ta-
lánőkisaztérzik,amitén.Anagyfé-
nyességbenegysötétárny,avidámság-
banegyszívszorongatópillanat.Még-
iscsodálatos.Mintamikorvalakiegy
ünneplőtársaságbanmélyenelgondol-
kozik,vagytündöklőreklámokközött
elmondegyimát.

Asötéthajógyorsanhaladlefeléaz
árral,lassaneltűnik.Aházaspárto-
vább-ballag. Még hallom, ahogy a
férfikomolyhangonaztmondja:

–Aztahajótnemlehetlefényké-
pezni.

Énmegaztgondolom:ettőlszép.
g Ko czor Ta más

Sö tét ha jó

A tá bort hir de tő pla ká ton kék ele fánt,
pi ros ka la pos macs ka és más fur csa
élő lé nyek hí vo gat ták dr. Seuss vi lá gá -
ba a gye re ke ket. El ső pil lan tás ra fur -
csa le het, hogy egy hit tan tá bor ban
nem bib li ai tör té ne tek kel, ha nem
me sék kel is mer te tik meg a részt ve -
vő ket. 

– A tá bor ba olyan gye re kek je lent -
kez tek, akik egész év ben jár nak hit -
tan ra, gye rek bib lia kör re, cser ké szet -
re, csa lá di is ten tisz te let re, te hát az

alap ve tő bib li ai tör té ne te ket is me rik.
Úgy gon dol tam, hogy ha egy me sén
ke resz tül mu tat juk be ne kik eze ket az
igé ket, ak kor ta lán job ban meg érin ti
őket, mint  ha még egy szer el ma gya -
ráz nánk. Tény, hogy ez köz ve tet -
tebb ta ní tás, mint ha di rekt mó don
fel ol vas nánk a bib li ai tör té ne te ket. A
be szél ge té sek alap ján azon ban ki de -
rült, hogy meg ér tet ték a tör té ne tek
ta nul sá gát, a bib li kus tar tal mat pe dig
a ve ze tők ki fej tet ték a fog lal ko zá so -
kon – fog lal ta össze Gáncs Ta más lel -
kész, aki a tör té ne te ket ma ga for dí -
tot ta an gol ról ma gyar ra. Amint el -
mond ta, dr. Seuss cso dás vi lá ga őt is
a tá bor mi nél kre a tí vabb meg va ló sí -
tá sá ra ins pi rál ta. 

Reg ge len te egy-egy ve ze tő ol vas -
ta fel az az na pi me sét Hor ton ról, az
ele fánt ról, a Mé zi ne vű ma dár ról, a
tek nős ki rály ról vagy épp a szni csek -
ről. Ezek a kü lö nös élő lé nyek nem -
csak szó ra koz tat ták a hall ga tó kat, de
ko moly mon da ni va ló val is szol gál tak.
Is ten meg sze mé lye sí tő je a me sék ben
egy kék ele fánt volt, aki a gye re kek
szá má ra ért he tő mó don mu tat ta be
a Te rem tő gond vi se lé sét a vi lág fe lett.
Ezt kö ve tő en a já té kos fog lal ko zá sok

so rán min den kor osz tály – az óvo dá -
sok, az al só és fel ső ta go za to sok – kü -
lön cso por tok ban, teo ló gus hall ga tók
ve ze té sé vel dol goz ta fel a hal lot ta kat. 

A té ma vá lasz tást Gáncs Ta más
töb bek kö zött így in do kol ta: 

– Mi vel a részt ve vők kö zött öt től
ti zen öt éves ko rig min den kor osz tály
kép vi sel tet te ma gát, olyan vi lá got
kel lett vá lasz ta nom, amely mind -
egyi kő jük szá má ra ér de kes. A me se
ugyan is össze kö tő ka poccsá vál hat

kü lön bö ző kor osz tá lyok kö zött, nem
is be szél ve ar ról, hogy a me sék hát -
te ré ben jól is mert bib li ai tör té ne tek
áll nak. A tar tal mi kö zép pont ra az
áhí ta tok ban és imád sá gok ban is igye -
kez tünk rá mu tat ni.

A leg ki seb be ket BércesFlóra se gí -
tet te, hogy raj zok kal és pa pír ból ké -
szí tett bá bok kal il luszt rál ják az egyes
je le ne te ket. A fel ső sök pan to mim-
elő adás sal és az egyik tör té net mo -
dern át ira tá val ké szül tek Zahorecz
Pál ve ze té sé vel. 

A leg na gyobb lét szá mú cso port al -
só ta go za tos gye re kek ből állt, ve lük
Hajduch-SzmolaPatrik és e so rok
író ja fog lal ko zott. A leg át ütőbb si kert
itt a le gó zás arat ta, volt, hogy pla fo -
nig érő tor nyot, más kor cir kuszt,
utol só nap pe dig a me se sze rep lő it
kel lett meg épí te ni ük, jól meg dol -
goz tat va a fan tá zi á ju kat.

Dél utá non ként a szer ve zők sor ver -
se nyek kel, sport tal és kéz mű ves-
fog lal ko zás sal kö töt ték le a gye re kek
sza bad ener gi á it. Mi előtt azon ban a
szü lők ha za vit ték vol na őket, el jött a
vár va várt pil la nat, min den nap fény -
pont ja, ami kor is dr. Seuss „sze mé -
lye sen” is meg lá to gat ta a tá bo ro zó -

kat. Per sze nem Ame ri ká ból ér ke zett,
ha nem az egyik ve ze tő, Haj duch-
Szmo la Pat rik öl tö zött be idős or vos -
nak, és hang ját el vál toz tat va tett fel
kér dé se ket, a he lyes vá la szo kért pe -
dig ap ró aján dé ko kat osz to ga tott.
Ő ma ga így nyi lat ko zott er ről a még
a gye rek tá borban is kü lön le ges fel -
adat ról: 

– Dr. Seuss sze re pé be búj ni na pi
húsz perc nyi tö mény imp ro vi zá lást je -
len tett szá mom ra. A meg gör nyedt,
öreg, iszo nya to san las san be szé lő, rá -
adá sul be széd hi bás, pi ros ka la pos
dok tor ala kí tá sa oly annyi ra ered -
mé nyes re si ke rült, hogy so ká ig még
a na gyob bak sem tud ták, hogy ki is
van be öl töz ve. Vé gül az utol só na pok -
ban ter jedt el a kis is ko lá sok kö zött az
a plety ka, hogy „Pat rik bá csi dr.
Szösz”. Hi á ba, va ló ban fel tű nő volt,
hogy min dig ar ra a fél órá ra tűn tem
el, ami kor dr. Szösz be ti pe gett –
vagy is be hoz ták…

Dr. Seuss ve zé nyel te le a mesetár-
sasjáték ne vű prog ra mot is. Ha a gye -
re kek jól vi sel ked tek, ak kor csa pa tuk -
nak pon to kat gyűjt het tek, ame lye ket
a nap vé gén egy ha tal mas tár sas já ték
me ző in lép het tek le. Plusz pon to kat
le he tett sze rez ni a dr. Seuss kér dé se -
i re adott he lyes vá la szo kért, de a
ve ze tők le is von hat tak, ha va la ki
rosszal ko dott. Így a tá bor vé gé re
meg szü le tett a me se tár sas já ték győz -
tes csa pa ta.

Nagy meg le pe tést oko zott a szer -
dai ki rán du lás vég cél ja, hi szen a tá bo -
ro zók csak a hely szí nen tud ták meg,
hogy a Rex Ku tya ott hon ba ér kez tek.
Min den ki szá má ra ma ra dan dó él -
mény volt a kis ró ka, a me nyé tek és a
há zi ál la tok si mo ga tá sa, de a gye re kek
az ál lat tar tás „ár nyé kos ol da lá val” is
meg is mer ked het tek, ami kor a gaz dát -
lan, örök be fo ga dás ra vá ró ku tyák kal
és macs kák kal ta lál koz tak. 

A men hely mun ka tár sai ru ti no -
san és na gyon lel ke sen fog lal koz tak a
gye re kek kel, még iga zi, ke men cé ben
sült buk tá val is ked ves ked tek ne kik. 

Mi vel az idei a to le ran cia éve evan -
gé li kus egy há zunk ban, ezért a tá bor
szer ve zői is igye kez tek ezt a té mát új -
ra meg új ra elő tér be he lyez ni a prog -
ra mok so rán. Mi sem bi zo nyít ja ezt
job ban, mint hogy dél után a gye re -
kek kö zö sen örök be fo gad hat ták a
Pö tyi név re hall ga tó őzi két. Saj nos
Pö tyi egy bal eset so rán el vesz tet te az
egyik fü lét, így a gye re kek test kö zel -
ből ta pasz tal hat ták meg, hogy egy
élő lény ak kor is ér té kes, ha van nak
bi zo nyos hi bái, hi á nyos sá gai. Min den
részt ve vő jel ké pes összeg gel hoz zá -
já rult, hogy az őzi ke lak he lyét ott ho -
no sab bá te gyék. 

A tá bort még szí ne seb bé tet te az az
in du ló, amely az ötödik nap vé gé re
már szin te slá ger ré vált, hi szen min -
den gye rek kí vül ről fúj ta. Gáncs Ta más
el mon dá sa sze rint elő ször még két esé -
lyes volt a dal meg íté lé se, mert nem ti -
pi kus if jú sá gi ének, ha nem dzsesszes
hang zá sú, de rö vid gya kor lás után a
Haj duch-Szmo la Pat rik ál tal szer zett
dal lam és Gáncs Ta más szö vege min -
den ki fü lé be be lop ta ma gát. Oly -
annyi ra, hogy a gye re kek nagy ré sze ar -
ra a kér dés re, hogy mi tet szett ne ki leg -
job ban a tá bor ban, azt vá la szol ta: „a tá -
bor in du ló”. Nap ról nap ra egyel több
vers sza kot ta nul tak meg, és mind egyik
rész az adott nap ese mé nye it, ta nul sá -
gát fog lal ta ma gá ban. 

Bár a nap kö zi csak öt na pig tar tott,
még is min den ki hó na pok ra ele gen dő
él ménnyel tért ha za. A tá bor si ke res -
sé gén fel buz dul va a szer ve zők kis fü -
zet for má já ban ter ve zik ki ad ni öt le te -
i ket és a meg va ló sí tás lé pé se it, hát ha
ez zel más gyü le ke ze tek ér dek lő dé sét
is fel kel tik dr. Seuss me séi iránt. 

g Ko vács Bar ba ra Lu ca

Dr.Seussrendelt
b Szokatlankoncepciótötlöttekkiaszervezőkakelenföldievangélikus
gyülekezetideihittantáborához.Ajúnius24–28.közöttzajlottnap-
közistáborbanagyerekekbibliaihátterűmesékkelismerkedhettekmeg,
ésnapontaizgalmas,interaktívmódondolgozhattákfelőket.Ame-
sékamerikaievangélikusszerzője,TheodorGeiseldr.Seuss–vagyaho-
gyanagyerekekmondták:„Dr.Szösz”–álnévenírt,ezértazötnapos
foglalkozásaDr.Seussrendel címetkapta.Acsodásmesevilágbanteo-
lógushallgatókésifjúságisegítőkkalauzoltákagyerekeket,GáncsTa-
más lelkészésKucsara-CsapóDorottya gyülekezetitagvezetésével.
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A Ma gyar Rá dió már vány ter mé nek
hang ver se nyei ní vó sak és vál to za to sak.
A WeöresSándor ver se i re kom po nált
da lok ré gi és új fel dol go zá so kat idéz -
tek föl, és a hang ver seny – meg le pe -
tés re – ős be mu ta tó val is tisz tel gett
nagy köl tőnk előtt a jú ni us 22-i szü le -
tés nap ját meg elő ző csü tör tök es tén.

Weö res 1967-es Ko dály-kö szön tő -
jé ben ta lál ko zá sa i kat em lí ti. A ze ne -
szer ző gyak ran kül dött ne ki rö vid
dal la mo kat „meg szö ve ge sí tés re”. Oly -
kor új dal la ma it, még cse re misz me -
ló di á kat is. „Könnyebb a sa ját ver set
meg ze né sí te ni, mint kész ének szó -
lam ra szö ve get il lesz te ni, min den
hang sú lyát és haj lá sát si mu lé ko nyan
kö vet ni” – ír ta a köl tő.

A ze ne szer ző nek be kell tör nie a
vers pán cé los tes té be, rej tett ré te ge -
i be. Meg kell is mer nie az élet mű vet,
hogy meg ta lál ja a leg jobb meg ol dást,
oly kor, ahogy Kodály is tet te, a met -
ru mok már vá nyán is fa rag ni kell. A
köl tő ver se i ben mint ha kép-szó-ze -
ne össze len ne tö mö rít ve, leg több ször
meg bont ha tat lan egy sé get al kot va. 

A már vány te rem be li hang ver seny -
re Decsényi János a Tizenkettedik
szimfóniát vá lasz tot ta. A né hány
szó ból ál ló, szag ga tott vers for mát a
ze ne szer ző ütős hang sze rek kel kel -
tet te élet re. FáklyaErzsébet éne ke,
VargaZoltán és KérdőGábor xi lo -
fon já té ka hi bát lan volt. 

KocsárMiklós a Rongyszőnyeg há -
rom rö vid da rab ját ze né sí tet te meg,
pon to san vissza ad va a já té kos so ro -
kat. KertesiIngrid éne kelt, BalogJó-
zsef kí sér te zon go rán. 

OrbánGyörgy ki lenc kis dalt tett
egy mást föl erő sí tő sor rend be. Kü lö -
nö sen a Bolero so rai ma rad tak meg
ben nünk, Fák lya Er zsé bet fá jó-szép

elő adá sá ban: „…aho gyan a ha ran gok
kon ga nak, mind bal la gunk / min dig
más ként a csil la gok mö gött, a pusz -
ta kör fa lán, / ahá nyan vég re így együtt
va gyunk, mind el me gyünk.”

FarkasFerencnek a Gyümölcskosár
cik lus nagy le he tő sé get adott. S je les
ze ne szer zőnk élt is ve le. Ra gyo gó volt
mind egyik kü lön-kü lön, és együtt is
szép har mó ni á ba ol vad tak a gyer -
mek ver sek.

A Psyché meg ze né sí té se nem
könnyű vál lal ko zás. Weö res egy haj -
da ni – el kép zelt – köl tő nő, LónyayEr-
zsébet bő ré be bújt, egy nem is élt ré -
gi po é ta hang ját te rem tet te meg. Bán-
köviGyulaPsychéarcai cí mű ős be mu -
ta tó ja egy te het sé ges, fi a tal ze ne szer -
ző, a leg mo der nebb esz kö zök kel al ko -
tó mű vész hó do la ta volt a 20. szá zad
egyik leg na gyobb gé ni u sza előtt.

A hang ver seny vál to za tos mű so rát
jól egé szí tet te ki BlaskóPéter vers -
mon dá sa. A Valsetriste, Azéjszaka
csodái, az Arspoetica, a Négykorál,
Azéletvégén föl vil lan tot ta Weö res
Sán dor va rá zsos köl té sze tét. Néz tem
a kö röt tem ülő ket, a fá radt ar co kat,
ahogy ész re vét le nül mo soly fény lett
fel raj tuk. Együtt mond tuk ked ves
vers so run kat: „…és szem közt a sar -
kon a cég táb lá ról / fur csán szök ken
a pen ta me ter-sor elő: »Tóth Gyu la
bá do gos és víz ve ze ték-sze re lő«”. 
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Tizenkettedikszimfónia
HangversenyWeöresSándorszületésének

századikévfordulójaalkalmából

A Do mo nyi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség le ány gyü le ke ze té ben, Vá ceg re sen
szol gált dr.FabinyTamás, az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ke SághyBalázs
lel kész meg hí vá sá ra. A jú ni us 30-i lá -
to ga tás ke re té ben a dél előt ti is ten tisz -
te le ten Ézs 6,1–8 alap ján szólt a hí vek -
hez, a dél utá ni sze re tet ven dég sé gen
pe dig a Lutherafilmvásznon té má ról
szól va adott át te kin tést a re for má tor
éle te ál tal ih le tett fil mek so rá ról. 

Az egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je

kü lön ki tért egy há zunk je len leg fu tó
egyik leg na gyobb pro jekt jé re, a Lu ther-
rajz film so ro zat ra, amely nek az el ső tel -
jes epi zód ja ősz re ké szül el. En nek nagy
sze re pe lesz a foly ta tá sok hoz szük sé -
ges for rá sok elő te rem té sé ben.

A majd egész na pos lá to ga tás so -
rán – amely hez a püs pök csa lád ja is
csat la ko zott – bő ven akadt al ka lom
a gyü le ke zeti tagokkal va ló ta lál ko -
zás ra és sze mé lyes be szél ge té sek re is.

g Horváth-HEgyi Áron

Püs pök vi zit Vá ceg re sen

We öre S Sánd or 100
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Kenyérillat.Ko ra reg gel, a Nyu ga ti
pá lya ud var ra si e tek. Le szál lok a vil -
la mos ról, hogy friss kiflit ve gyek. A
Re tek ut cai hí res pék ség aj ta ja nyit -
va, a ke men ce me le gét szel lőz te tik.
Meg ál lok. Kü lö nös ér zés tör rám,
gye rek ko rom ked ves aján dé ka: a
friss ke nyér il la ta. 

Bent, mint min dig, zsú fo lá sig
meg rak va a pol cok. Kü lön a piz zák,
föl sze le tel ve, mi szem-száj nak in -
ge re. Mel let tük a ra gyo gó bar na ke -
nye rek, a pá rál ló fe hé rek, a kü lön le -
ges krump lis ci pók, ki lós vek nik…
Az után a ka lá csok, ízes sü te mé nyek,
ka ka ós csi gák, saj tos és ma gos pe re -
cek fo nott ka sok te te jén. A sor vé gén,
lent a kiflik és zsöm lék, most job ban
meg sül tek, de én így sze re tem. 

Már itt van a fi a tal nő há rom fi á -
val; a leg ki sebb uj já val ügye sen ki csí -
pi a tú rós buk ták ból a ma zso lát. Itt
a volt ban kár is, ki gyúrt go ril lá ja vi -
gyáz za min den moz du la tát, amíg a fél
bol tot hosszú zacs kók ba pa kol ja. És
itt van a ki lenc ven éves ma mi ka is, ke -
vés ke pénz zel. 

Épp a fi a tal em ber van a pénz tár -
ban, ő tü rel mes, ki szá mol ja a fo rin -
to kat, jó szó val is meg aján dé koz za a
ve vőt, sőt ügye sen ren det tesz a ko -
pott sza tyor ban. Kü lön ben min den -
ki ked ves itt, jó ked vű és oly kor han -
gos is; fi a ta lok, jól lak va a ke nye rek
bol dog mo so lyá ban.

* * *

Kényszerleszállás.Ké ső es te, le fek vés
előtt, mint po hár nyi óbor, VasadiPé-
ter jegy ze te. „Nagy árat kel lett fi zet -
nünk azért – ír ta esszé jé ben –, hogy
el fo gad tuk: le het kö zép sze rű en is él -
ni. El szür kül tünk. Szür ke a sza vunk,
a gon dol ko dá sunk, a ru ha vi se le tünk.
Szür ke a ki ál tá sunk, a sze rel münk, a
hang szí nünk. Szür ke lett fe jünk fö lött
az ég, a szí vünk, a moz gá sunk.” 

Nem hi szik a ba rá ta im. Pe dig csak
be le kel le ne hall gat ni egy be szél ge tés -
be: ol csó plety ka az egész, ho gyan le -
het ne több pénzt össze ka par ni. A leg -
több fi a tal fül hall ga tó já ban ze ne böm -
böl, bal ke zé ben ott fi tyeg az au tó kulcs.
Így va la ki vagy, más kép pen nem. 

És min den mon dat ban ott buj kál
a gáncs és a go nosz ság. A rá di ó ból,
a te le ví zi ó ból öm lik a ha zug ság. A
po li ti ka gyű löl kö dé se. Mi lyen vá -
lasz tás lesz itt! Mi cso da or das esz mék
ké szü lőd nek. Az utób bi a leg fáj dal -
ma sabb; a szür ke ség ter ro risz ti kus
orv csa pá sa.

* * *

Régilevél.Vé let le nül ke rült a ke zem -
be a kö teg pa pír, és most kí ván csi an
la po zom. Mi lyen so kan meg hal tak,
alig él már va la ki. Öreg ba rá tom új -
évi be szá mo ló ját, szál kás be tű it si la -
bi zá lom. „Öt kor éb reszt az óra, ak -
kor kis po hár há zi pá lin ka (ci ga ret -
ta nél kül) – üze ni –, az után pár ol -
dal a Szent írás ból, ol va som Aranyt és
Vörösmartyt. Reg ge li előtt hosszú
sé ta az er dei ös vé nyen, ha süt, ha fúj.
Dél előtt a pi ac, utá na tá jé ko zó dás a
könyv tár ban…” 

Irigy ked ve né zem to vább. Mi cso -
da tar tal mas na pok, min den re fi gye -
lés még min dig, túl a ki lenc ve ne dik
éven.

* * *

Április11.Ma tün dö köl elő ször tel jes
ra gyo gás sal a nap. Va kít a fény, szin -
te höm pö lyög a jó me leg. Az em be rek
ar ca is ki ta va szo dott, süt te tik ut cá kon,
te re ken, vil la mos ab lak ban. A leg fá jóbb
te kin te tű fér fi, JózsefAttila szü le tés -
nap ja ez: a köl té szet nap ja. 

El ha tá roz tam, meg le pem ma gam:
nagy sé tát te szek, be le hall ga tok egy-

egy ren dez vény be. A Kos suth rá dió
ál tal szer ve zett „vers ma ra ton ba”. Dél -
előtt 11 órá tól es te 11 órá ig ol vas tak
a Thá lia Szín ház ban a köl tők: öre gek
és fi a ta lok együtt. Sze re tet tel és nem
kis irigy ség gel; ma ga a mi nisz ter is
meg je lent, hogy be ve ze tő sza va i val
kö szönt se a szép és ki csit „őrült” öt -
le tet. 

Ott hon az er kély re lép ve a ta va szi
kert új ból el va rá zsolt. Megint ész re -
vét le nül bo rul tak vi rág ba a cse resz -
nye fák. Fe hé ren lo bo gó szi rom lab dák
min de nütt, ros ka do zó ágak, föl, egé -
szen a csú cso kig. Mel let tük a sö tét -
zöld fe nyők, előt tük a csu pa láng
arany eső bok rok. Tob zó dó szép ség -
ben min den, mint ha a vi lág ban is ez
len ne, s nem kis há bo rúk, rob ban tó,
ké ses em be rek.

* * *

Születésnap.Apám ma száz öt éves
len ne. Ké sei gye rek volt ő is, aho gyan
én. Félix nagy apám hat van volt, mi -
kor az öt fiú mel lé ál mo dott egy le -
ányt. Per sze apám nak is örült, me sél -
ték, ti tok ban há rom na pon át kós tol -
gat ta ba rá ta i val a jó vö rös bo ro kat… 

Mit csi nál na, ha él ne? Bi zo nyá ra el -
ső dol ga len ne, hogy meg néz ze a kis
evan gé li kus temp lo mot a Már ton ut -
cá ban. Be ázott-e a te tő, van-e tö rött
cse rép? Le kell-e vág ni eső után a fü -
vet, mo zog-e va la hol a ko pott tég la -
lép cső? 

Mi lyen len ne az éle te? Zak la tott: so -
ha sem mi ben nem al ku dott meg.
Nyo mo rog na most is, és cso dál koz -
na a sok szél ka kas fér fin, hogy na pon -
ta el árul ják őse ik egy sze rű és szép hi -
tét. Ko rán halt meg, de ide jé ben, a
nagy meg aláz ta tá sok előtt.

* * *

Amerikaijegyzetek.SzabóZoltán
írónak, szo ciog rá fusnak, a né pi moz -
ga lom egyik szer ve ző jé nek nap ló ját
ol va som. A vi lág vá ros tör té ne tén
kí vül ott van nak a mai hét köz na pok,
az égig érő, zsú folt to rony há zak la -
kói, az iri gyelt sza bad ság el lent mon -
dá sai. És a leg fon to sabb, az emig ráns
ma gya rok éle te. 

1971-ben ír ta: „A ta xi so főr bu da -
pes ti, nem tud ja már az ut ca ne vét,
ahol szü lő há za volt. A hú szas évek
ele jén ér ke zett ide, a szü lei hoz ták.
Az óta New York ban élt. Hogy mi ért
nem állt odébb, mint az a két mil lió,
aki az utol só öt év ben ki köl tö zött in -
nen? Er re so ha se gon dolt. Itt nőtt fel,
itt volt fi a tal, min dig is ta xi so főr ként
dol go zott. Ez a vá ros, amit én lá tok,
mond ja, már nem az iga zi. Az iga zi
New York, a ré gi, nyá jas és ked ves
volt. Az egész ké sőbb kez dő dött, a
há bo rú után. Nem a má so dik vi lág -
há bo rú után, in kább a ko re ai után,
vagy még ké sőbb.” 

* * *

VargaSándorkádármester.Fá radt,
tisz ta ar cú em ber. Ül a mű he lyé ben
az al ko nyi ho mály ban. Egye dül és
szo mo rú an, oda pil lant va az aj tó ra,
hát ha be lép va la ki az zal a szán dék -
kal, hogy meg akar ja ta nul ni ezt a
szép mes ter sé get. De nem, sen ki
nem jön, hosszú évek óta alig van va -
la mi mun ka. Egy-egy ün ne pi meg -
ren de lés, ap ró ja ví tás. Pe dig va la mi -
kor iz zott a le ve gő, annyi volt a fel -
adat, a kü lö nös ké rés, még kül föld -
ről is jöt tek lá to ga tók. Gyö nyö rű
hor dók ke rül tek ki a ke ze alól, szép
ívű be tűk kel, dús sző lő für tök kel. 

Csend van, a fa la kon pon tos rend -
ben a ré gi, ke zes szer szá mok. Fa fa -
ra gá sok, cson kig égett gyer tya, egy ál -
do za tos élet utol só rek vi zi tu mai.

* * *

Imádság. „Fi ren ze a vi rá gok, Ná poly
a ba bo nák, Ró ma a ko los to rok vá ro -
sa” – mond ja tu dós ba rá tom. És a
temp lo mok örök, szent he lye is.
Irigy lem az ott élő ket, min den öt ven
mé te ren egy ko pott lép csős is ten há -
za. Se hol nem ra gyog úgy a lel kek -
ben a hit, mint a ró mai em be reké -
ben. Ko ra reg gel től ké ső es tig te le
van a nap juk ké rés sel, han gos imád -
ság gal. Meg ta pasz tal tam két év vel
ez előtt, mi kor ar ra jár tam. Ta lán
ne kik van iga zuk: a csa lá di, ked ves
hang za vart is meg hall ja Is ten min -
den idő ben.

* * *

Azevangélium. „Jé zus ván dor lá sá -
nak köny ve test vé ré vé fo gad min den
igaz szív vel meg írt köny vet” – ír ta Pi-
linszky János. Nem szá mít, hogy
vers vagy pró za. Az őszin te szán dék -
kal meg írt mű min dig az élet ről
szól, azt val lat ja min den mon da tá val.
Hány ku ta tó, töp ren gő arc, és eze ket
a te kin te te ket fi gye li az, aki ma ga az
élet. Eb ből több gon do lat is el ága zik:
az le het az iga zi írás, ami nincs is le -
je gyez ve. Ilyen kor őt ír ják. Ma gá tól
író dik. És lesz az író dér ver te élő vers,
két lá bon já ró ele ven re gény: a fáj dal -
mak köny ve.

* * *

Katyń.Len gyel tör té nel mi drá ma.
AndrzejWajda film je öt év után is
föl ka va ró, s szó lás ra bír ja az em bert.
Meg örö kí te ni egy ször nyű tö meg -
mé szár lást nem könnyű fel adat,
majd hogy nem le he tet len. Kü lö nö -
sen ak kor, ha köz ben ál lan dó el len -
ál lás ba üt kö zik. 

A vi lág hí rű ren de ző min dent le -
győ zött, mond hat ni, er re ké szült
egész éle té ben, hi szen ap ja is ott
volt az ál do za tok kö zött. En nek el le -
né re sze mé lyes fáj dal ma nem csa pott
át túl zá sok ba, gyű lö let be. Pon tos,
min den re ki té rő és tár gyi la gos. A be -
épí tett ere de ti do ku men tu mok még
job ban be lénk ége tik a ször nyű tör -
té nel met. 

1940 ta va szán húsz ezer len gyel
tisz tet és ér tel mi sé git lőt tek agyon az
oro szok, és te met tek tö meg sí rok ba!
A II. vi lág há bo rú ki tö ré sé ről ma is so -
kat be szél nek, szin te na pon ta lá -
tunk em lé ke zé se ket. Fő leg ar ról,
hogy a né met had se reg le ro han ta
Len gyel or szá got. A má sik ha szon él -
ve ző ről, a Szov jet uni ó ról ke vés szó
esik. Di cső sé ges ma is. Katyń el fe led -
ve, do ku men tu mai zá rol va hosszú
év ti ze dek re. 

Waj da mél tó, örök em lé kez te tő -
je min den tör té nel mi ha mi sí tást el -
sö pört. Meg fel leb bez he tet len és lá -
zí tó. Mint ha Pilinszky sza va it idéz -
né szün te le nül: a mé szá ros le gé nyek
le mo sa kod tak, de a tör té net nem
akar vé get ér ni.

* * *

Remény. Több bi za lom mal kel le ne
él ni. Hin ni, hogy sok kis cso dát rej -
tett el a Te rem tő ve szen dő éle tünk -
ben. Az öreg er dé lyi pré di ká tor bú -
csú sza vai jut nak eszem be: „Örül -
jünk, hogy süt a nap.” 

Re mény ked ni kell min den ko ra
reg gel: új já szü le tünk mi is a ta -
vasz ban, föl tá mad arc ra bu kott
nem ze tünk, és a vi lág is be le fá rad az
örö kös gyű löl kö dés be. Több bi za -
lom mal él ni, néz ni és lát ni, nem lan -
ka dó fi gye lem mel. Ta nul ni a sze gé -
nyek től, fá radt mo so lyuk ból, min -
dig se gí tés re nyí ló moz du la tuk ból,
ta nul ni a tit kot, amely től meg alá zott
éle tünk még is el vi sel he tő ma rad és
em be ri.

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló,2013)

A Bé kés csa bán élő fi a tal em ber Új
kezdet cí mű al bu ma nem rég je lent
meg, szö ve ge it ő maga ír ta, a ze nét
kö zö sen sze rez ték Giannival, az az
PetneháziGézával, aki VanyóSzilárd
és UhrinFerenc mel lett köz re mű kö -
dik a szer zői ki adá sú al bu mon. A szö -
veg igen mély, le tisz tult is ten hi tet
köz ve tít, a ze ne ugyan ak kor dal la -
mos, él vez he tő stí lu sú. Szi lá gyi Ró -
bert úgy vé li, hogy a pop-rock mű -
faj jal töb be ket el le het ér ni, da lai fül -
be má szók, dú dol ha tók.

Ze nész ként már ko -
moly múlt ja van. Még
gim na zis ta ként Sebes-
tyénnéMona né ni (az
is mert nép dal éne kes,
SebestyénMárta édes -
any ja) fe dez te fel, és
hív ta a kó ru sá ba éne -
kel ni, az tán hang sze res
ta nul má nyo kat foly ta -
tott, ké sőbb több tur né -
ban együtt éne kelt a
Magyar Continental
Singersszel. Együt te sek -
ben is ze nélt, az egyik az
Amigos Latinos volt,
amely ke resz tény ih le -
tett sé gű ze né ket adott elő la tin
stí lus ban. 

– Úgy ér zem, olyan idő ket élünk,
ami kor nem sza bad ma sza tol ni. Egy -
ér tel mű sí te ni kell az üze ne tet. A
Bib li á ból tud juk, hogy Is ten a fe hé -
ret és a fe ke tét sze re ti. Az al bu mom
ilyen pró bál len ni. Cél ja, hogy Is ten -
nel va ló ta lál ko zás ra hív ja a hall ga tó -
kat, aki ket meg szó lí tunk, és akik – re -
mé nye im sze rint – nem tud nak el -
men ni vá lasz adás nél kül – mond ja a
friss le me zes elő adó.

Szi lá gyi Ró bert szá má ra na gyon
fon tos a bá to rí tás, a vá do lás men tes
szem lé let to váb badá sa, amely szem -
be megy a kor szel lem mel. 

Mint la punk nak el mond ta, bi -
zony a ke resz té nyek sok szor a vád -
ló Is ten ben hisz nek, és fé le lem ben
töl tik nap ja i kat. Mind ez nem von zó
a val lás ta lan em be rek nek. Az al bum
el gon dol kod ta tó dal szö ve gei olya -
no kat igye kez nek meg szó lí ta ni, akik
még nem is mer ték meg az iga zi Is -
tent. Egyik slá ger gya nús da lá nak a cí -
me: EngemazIstenakart.

Ro bi ma ga is át él te a Min den ha -
tó ter mé szet fe let ti ere jét és ál lan dó
von zá sát. Mint mond ta, Is ten ma is
akar ja, hogy őt imád va bol do gok le -
gyünk, és akar ja, hogy ezt má sok nak
is hir des sük.

– Na gyon ré gen ke resz tény va -
gyok, de ez nem je len ti azt, hogy ed -
di gi éle tem rög men tes volt. Ne ki
adok há lát, hogy olyan ne héz ség
vagy tö rés so sem kö vet ke zett be az
éle tem ben, amely mel lő le és az egy -
ház ból el vitt vol na. Nyolc éves ko -
rom tól az ak kor meg tért édes anyám -
mal kezd tem el gyü le ke zet be jár ni.
Át vál to zás tör tént az éle tünk ben.
Ti zen négy éve sen szem be sül tem az -
zal, hogy sze mé lyes hit re, meg té rés -
re van szük sé gem ne kem is. Szo ká -
sa i mat, élet pá lyá mat, ba rá ti kö rö met,
min dent meg ha tá ro zott ez a dön tés.
Tu da to san ké szül tem olyan pá lyá ra,

amellyel Is tent szol gál ha tom, mert
tu dom, hogy te het sé gem mel, időm -
mel ne ki kell el szá mol nom. 

Azt val lom, hogy az is ten fé lő és
szor gal mas em be re ket meg ta lál ják a

jó le he tő sé gek. A Fen nen va ló a lus ta -
sá got nem áld ja meg, de a jó szán dé -
kú mun kát meg áld ja. Ro ma ér tel mi -
sé gi ként még in kább gór cső alá ve szik
az éle te met. Én úgy élem a min den -
nap ja i mat, amint a Bib li á ból ta nul tam:
ha le het, és raj tam áll, min den ki vel bé -
kes ség ben él jek.

Szi lá gyi Ró bert nek lel ki pász to ri és
men tál hi gi é nés vég zett sé ge is van, je -
len leg dia kó ni ai mun ka társ a Ma gyar
Pün kös di Egy ház bé ké si szék hellyel
mű kö dő or szá gos ci gány misszi ó já -
ban. A ze ne min den na pos az éle té -
ben, mun ká já ban. Mun ka tár sa i val
ci gány kö zös sé gek nek szer vez nek
há zi cso por to kat, ahol be szél get nek
a bib li ai ér té kek ről, az iga zi Is ten ről,
a csa lád ról, a nők és a fér fi ak sze re -
pé ről, a mun ka fon tos sá gá ról. A ro -
ma em be re ket könnyű el ér ni a hit tel,
könnyen lel ke sed nek, meg tér nek, és
ez lát ha tó vá vá lik egész kör nye ze tük
szá má ra. 

– Én már má so dik ge ne rá ci ós ke -
resz tény va gyok a csa lád ban, tu -
dom, hogy mennyi vel meg könnyí tet -
te az éle te met a hit, a kö zös ség ha tá -
sa és ere je. A ke resz tény csa lá dok ban
könnyeb ben le het ta nu lás ra ne vel ni
a gye re ke ket. Az ige hall ga tá sa meg -
hoz za a ked vet az ol va sás ra, a ta nu -
lás ra. Fog lal koz ni kell a gye re kek kel,
és saj nos mos tan ság er re ke ve sebb
idő jut. A gyü le ke ze tek a kö zös ség -
hez tar to zás él mé nyét is ad ják, ami -
re min den fi a tal áhí to zik. A cél ta lan -
ság nagy vissza hú zó erő, sok szor ez
az oka, hogy az em be rek nem jut nak
egy ről a ket tő re. Összes sé gé ben te -
hát nagy kincs a hit. Ha az em ber tud
hin ni, fel tud emel ked ni is. A ma gyar -
or szá gi ci gány ság nak szin te ez az
egyet len ki tö ré si le he tő sé ge – mond -
ta el az EvangélikusÉletnek Szi lá gyi
Ró bert éne kes-ze nész, dia kó ni ai
mun ka társ. 

g SzEg fű Ka ta lin

NemvádolóIstent
hirdetazenész

SzilágyiRóbert:
Ahitazegyetlenkitörésilehetőség

b SzilágyiRóbert többdiplomásromafiatalember,akimindeddigszo-
ciális-egyháziterületendolgozott,ésmellettehobbijának,azenélés-
nekiskellőidőtszentelt.Többegyüttesbenmuzsikált,éséppenakö-
zelihetekbenjelentmegszólóalbuma,amelyegyértelműenjelzike-
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g Fül lEr Tí mEa

Volt egy lány. Át la gos: nem szép, nem
csú nya. Még is csak úgy em le get tük
egy más kö zött: a Ra gyo gó…

* * *

Zi man kós, ri deg volt a feb ru ár ab ban
az év ben. A ja nu á ri ta vaszt ígé rő, in -
csel ke dő, re mény sé ges nap su ga rak
után bi zony rossz ked vű en fo gad tuk
a vissza tért te let. Hullt a hó, hord ta
a szél, de most sen ki nem örült ne ki.
És bár túl vol tunk a fél évi vizs gá kon,
va la hogy re mény te len nek, el fe le dett -
nek tűnt a vi lág. Az em be rek mor co -
san jöt tek-men tek, vagy sér tő döt ten
be zár kóz tak a hi deg elől. Aka do zott
a köz le ke dés, a fé lig rü gyes ága kat hó
lep te el, min den ren det len nek és el -
ke se rí tő nek lát szott. Pe dig ak kor még
nem is tud tuk, mennyi szo mo rúság
vár ránk azon a ta va szon. 

Elő ször a por tás Ka ti né ni csú szott
meg a lép csőn, és ke rült kór ház ba
comb nyak tö rés sel. Egy hét vé ge után
az egyik kis hall ga tag el sős fu vo lis ta,
Mó ni ka nem jött vissza, mert va la -
mi fa fű ré sze lés nél meg sé rült a ke ze.
Az tán a fél is ko la meg fá zott. Min den -
ki nyű gös volt, to rok fá jós meg re kedt.
A be já ró ta ná rok sok szor be sem ér -
tek az is ko lá ba, a kó rus ének lés he -
lyett csu pán var tyog ni volt ké pes, és
már csak rug dos ni bír tuk a ha vat,
sen ki nem gyö nyör kö dött ben ne. 

Szó val gyöt rő dés volt az egész, de
a bo rú ne héz kö de ak kor te le pe dett
ránk leg in kább, ami kor egy köz le ke -
dé si bal eset ben el ve szí tet tük az egyik
leg talp ra eset tebb tár sun kat, Ábelt.
Te het sé ges és szor gal mas fiú volt,
min dig vi dám, ked ves te rem tés. És
mi cso da dzsessz dal la mo kat tu dott a
trom bi tá ján ját sza ni! Haj la do zott
hoz zá, mint va la mi dö gös sztár, mi
meg ne vet tünk és ne vet tünk a tré fá -
in. A fu vo la ta ná runk nak, Pé ter nek
volt az öccse. 

Nagy jö vő elé né zett, azt mond ták
ró la a te me té sén, hogy ha lá lá val egy
le en dő ne ves mu zsi kust ve szí tett a
vi lág. 

Sü ví tett a szél a te me tő ben, az ar -
cunk ba csa pód tak az ezüs tös hó kris -
tá lyok. Ta lán ezért nem mon dott
sem mit a bú csúz ta tó ar ról, hogy
nem csak ze nész volt, ha nem em ber
is a mi Ábe lünk. Is mer tük a ké pes -
sé ge it, de va la hogy ke vés bé volt ez lé -
nye ges. Sok kal fon to sabb volt a ne -
ve té se, a mó kái, a kö zös ze né lé sek,
be szél ge té sek jó han gu la ta. Hi ány zott
kö zü lünk. Hi á ba vol tunk ott a te me -
té sén, új ra meg új ra azon kap tuk ma -
gun kat, hogy Ábelt vár juk, ke res sük,
szid juk, hogy med dig pisz mog még,
el ké sünk mi at ta, ha nem jön vég re.
És min dig olyan po fon sze rű csat ta -
nást érez tünk a lel künkben, ami kor
rá jöt tünk, hogy nem, nem jön töb bé.
Túl éles, túl hir te len volt a vál to zás.
Ne héz volt el fogad ni.

A leg rosszabb per sze Pé ter nek le -
he tett. A tan év ment to vább, és az
órá kon ugyan úgy tel je sí te ni kel lett,
mint ad dig. Ti zen ket ten csim pasz -
kod tunk rá, hogy el les sük tő le a fu -
vo lá zás tu do má nyát. De most lát tuk,
hogy hi á ba van je len, egész más hol
jár. Az órá kon el-el for dult a sze mét
meg tö röl ni, a sem mi be bá mult, le fo -
gyott, sá padt lett. A leg fé lel me te sebb
pe dig az volt, ami kor az egyik tár sunk
ar ra nyi tott be a te rem be, hogy az
öccse ki nyi tott hang szer tok já hoz be -
szél han go san.

Össze dug tuk a fe jün ket, gon dol -
kod tunk va la mi vi dí tón. Per sze ne he -
zen ment, hi szen mi sem él tünk
még át ek ko ra gyászt. Szin te föl sem
bír tuk fog ni, hogy Ábel tény leg so ha
töb bé nem jön vissza, és el kép zel ni

sem tud tuk, mi jár hat Pé ter fe jé ben,
aki az öccsét ve szí tet te el. Tör tük hát
a fe jün ket, öt let el tünk (tan sza ki kon -
cert), vi táz tunk (ki rán du lás, de ho va
ilyen kor?), ér vel tünk (az idő min dent
meg old). Mind hi á ba. Sem mi oko sat
nem tud tunk ki ötöl ni.

* * *

Köz ben las san en ge dett va la mit a tél,
s vég re még is csak be kö szön tött a ta -
vasz. Meg gyó gyul tak a be te gek, ki -
nyíl tak a vi rá gok, sőt las san az ab -
la kok is. Min den de rű sebb nek és re -
mény te libb nek lát szott, ami kor meg -
je lent az is ko lá ban a – már majd nem
el fe lej tett – kis fu vo lis ta, Mó ni ka.
Pé ter aj ta já ban állt a szü lei mö gött,
a fa lat bá mul ta üres te kin tet tel. A
jobb kar ját va la hogy fur csán tar tot -
ta, és kesz tyűt is vi selt raj ta. Kis fe -
ke te, uj jat lan kesz tyűt azon a rö vid

kis kar ján, amely szív szo rí tó an ap -
rócs ka és – las san rá jöt tünk – cson -
ka volt. 

Míg Pé ter a szü lők kel be szél ge tett,
kör be áll tuk Mó ni kát, de ő csak nyel -
de kelt, pis lo gott és pi rult. Hall ga tag -
sá ga most még in kább kör be zár ta, és
kö zel ről a ke ze is még job ban hiány-
zott. Az em ber nem akar ta bá mul ni,
de mind un ta lan azon kap ta ma gát,
hogy a te kin te tét fog lyul ej tet te en -
nek a cson ka ság nak a lát vá nya. Hogy
jobb len ne nem lát ni azt a fe ke te
cson kot, még sem ké pes más ho va
néz ni. Bor zong va eről köd tünk, hogy
va la mi ked ve set, oko sat mond junk,
az tán úgy kul log tunk el, mint akik
szé gyel lik, hogy épek.

Nem volt ez jó ta lál ko zás. Nem is
ha gyott ben nün ket nyu god ni. A ter -
mek ből össze vissza han gok, meg kez -
dett és fi gyel met le nül sza na szét da -
ra bolt hang so rok, ren det len dal la -
mok szű rőd tek ki. Vé gül fel is ad tuk
pá ran a gya kor lást. Én is Pé ter hez
men tem, hogy ki kér dez zem Mó ni ká -
ról, de mi re be nyi tot tam, ott gub -
basz tott már kör ben a sző nye gen a fél
osz tály, és alig ül tem le, nyílt az aj tó
új ra meg új ra, míg csak mind a ti zen -
ket ten meg nem ér kez tünk. Pé ter hal -
kan be szélt, szin te sa ját ma gá nak:

– Mó ni ka ke zét úgy össze zúz ta a
fű rész gép, hogy csuk ló ból am pu tál -
ni kel lett. Ígér ték ne ki az or vo sok,
hogy ké sőbb kap hat mű vég ta got, de
hát a fu vo lá zást így sem mi kép pen
nem tud ja foly tat ni. A szü lei sze ret -
nék, ha va la mi mó don ze nei pá lyán
ma rad hat na… Ta lán ma gán ének

vagy szol fézs sza kon… Per sze a zon -
go rá nál ott is na gyon kel le ne a két
kéz… Nem is tu dom… Nem tu -
dom, mi lesz ve le… Meg a vi lág gal.
A te het sé ges gye re kek idén va la -
hogy… Bo csás sa tok meg, el gon dol -
kod tam. Na, most azt hi szem, men -
ne tek kel le ne gya ko rol ni. 

Né mán in dul tunk egy más után
ki fe lé a te rem ből. Pé ter ke se rű kis
mo sollyal fog ta az aj tót, je lez ve, hogy
most már egye dül sze ret ne len ni. 

Mi ért tör té nik ennyi rossz, ennyi
ren ge teg tra gé dia idén? Vagy min dig
ennyi van, csak nem mind a kö ze -
lünk ben, és ezért nem érez zük ilyen
éle sen, hús ba vá gó an őket? – ez járt
mind annyi unk fe jé ben. 

Töp reng ve kul log tam én is a töb -
bi ek után. Pé ter tü rel met le nül in tett,
hogy men jek már, de lát szott raj ta,
nem dü hös, in kább csak túl ne héz

ne ki ilyen kul tu rált fel nőtt ként vi sel -
ked ni to vább. Sze re tett min ket, és mi
is sze ret tük őt. Nagy tu dá sát alá zat -
tal és ba rát ság gal osz tot ta meg ve -
lünk. Szin te bá tyánk ként járt-kelt
kö zöt tünk. Csak az utób bi idő ben ér -
de se dett meg egy ki csit. Sze ret tem
vol na va la mi ked ve set mon da ni ne -
ki, hogy tud ja, meg ért jük, együtt
ér zünk ve le, de meg elő zött.

– Fo gal mam sincs, mi le gyen ez -
zel a kis lánnyal – né zett a sze mem -
be ko mo lyan. Só haj tot tunk. A fe jét
csó vál ta. – Fo gal mam sincs… 

Hall gat tunk. 
– Ér tem – bó lo gat tam. – És még

itt van ne ked Ábel… trom bi tá ja is.
(Jaj, mit mond tam!)

Ijed ten kap tam a szám elé a ke zem.
Néz tem rá ri ad tan. Kis mo soly fin tor
fu tott vé gig az ar cán, vál lam ra tet te
a ke zét, bó lo ga tott. Csend ben áll tunk
egy per cet, az tán in tett a fe jé vel, és
fi no man meg ló dí tott az aj tó fe lé. 

Azon az es tén nagy csend te le pe -
dett a kon zer va tó ri um kör nyé ké re.
Még a tücs kök is hall gat tak. Csak egy
ma gá nyos, bús fu vo la hang ja röp pent
fel és hall ga tott el új ra meg új ra ké -
ső-ké ső éj sza ká ig, ta lán haj na lig. De
olyan fi no man szólt, hogy sen ki nem
tett pa naszt mi at ta. 

Más nap reg gel re Ábel trom bi tá ja
el tűnt a te rem ből, és et től kezd ve va -
la hogy las san-las san Pé ter is de rű -
sebb nek, ke vés bé se bez he tő nek lát -
szott nap ról nap ra. Már-már va la mi
ha lo vány ro mánc ról kezd tünk su tyo -
rog ni egy más kö zött, mert bi zony el-
el ma ra doz tak oly kor a ta nár úr hi ány -

zá sa mi att az órák is, de a fi gyel münk
las san az év vé gi vizs gák fe lé te re lő -
dött, a ti tok meg ti tok ma radt.

* * *

Az utol só vizs ga na pok egyi kén az tán
meg je lent az is ko lá ban Mó ni ka. Óva -
to san kö ze led tünk hoz zá, nem tud -
tuk, mi re szá mít ha tunk, de a te kin -
te te el árul ta, hogy kint van a gö dör -
ből. Egy bé ké sen höm pöly gő fo lyó
nyu gal ma áradt be lő le, a sze mé ben
va la mi szé gyel lős mo soly fé le buj -
kált. Szó val olyan volt, mint ré gen. 

Ott állt meg a vizs gá ra ké szü lők
kö zött a há ti zsák já val. Szo ká sos csen -
des lé nye még is fel tűnt min den ki nek.
Nem mer tük meg kér dez ni, mi tör -
tént ve le az óta, csak mo so lyog tunk
rá, ő meg vissza, az tán egy idő után
kezd tünk in kább a ma gunk dol gá val
tö rőd ni. Egy mást erő sít get tük, biz -
tat tuk a nagy pró ba előtt, Mó ni kát
meg a sze münk sar ká ból les tük. De
ő is le sett ben nün ket. Nem szo mo -
rú an, nem iri gyen, in kább egy ki csit
úgy, mint aki nek tit ka van. Min den
ar ra já ró ta nár kü lön kö szönt ne ki, de
ő csak Pé ter nél mo so lyo dott el. A
töb bi ek nél in kább össze rez zent egy
pi cit, mint ha nem szá mí tott vol na rá,
hogy ész re ve szik. 

Vé ge fe lé járt a név sor, mi kor elő -
ke rül tek Mó ni ka szü lei egy nyug dí -
jas zon go ra ta nár nő vel együtt. Pé ter
is ki kuk kan tott a fo lyo só ra. Csak
annyit mon dott: „Haj rá!”, de ab ban
ben ne volt a „Most mu tasd meg!”, a
„Ne hagyd ma gad!” meg a „Druk ko -
lok ne ked!” is mind. 

Mi fur csál kod va néz tünk egyik ről
a má sik ra. Nem ér tet tük, mit ke res
itt ez a lány a fél ke zé vel, és mit tud -
na meg mu tat ni sze gény. 

Az utol só vizs gá zó után Mó ni ká -
val együtt va la hogy az egész osz tály
be tó dult a ka ma ra te rem be.

– Még egy vizs gá zónk, aka rom
mon da ni tan szak vál tást ké rel me -
zőnk van – mond ta Pé ter a töb bi ek -
nek, és Mó ni ka a szín pad ra lé pett egy
trom bi tá val. Ábel trom bi tá já val. 

Han gos mo raj lás fu tott vé gig a ter -
men. Az tán a zon go ra kí sé rő is el he -
lyez ke dett, a kot ta la pok su so gá sa is
el ült, és nagy, vá ra ko zás te li csend lett.

Mó ni ka a szá já hoz emel te a fé nyes
hang szert, és ját sza ni kez dett. Kü lö -
nös volt. Hosszú évek óta ta nul tam
már ze nét, de trom bi tát so ha ilyen lí -
ra i an szól ni még nem hal lot tam.
Éne kelt, haj la do zott, szir mo kat bon -
tott, si mo ga tott, rin ga tó zott az a ze -
ne. Be úszott a te rem be, mint egy il -
lat, mi rá cso dál koz tunk, és meg -
szűnt az idő. 

Mi re föl ocsúd tunk, már to va is lib -
bent az egész tü ne mény. Csak Mó ni -
ka állt ott még a szín pa don a le en ge -
dett hang szer rel a ke zé ben. Áb rán -
dos sze mek kel, ár tat la nul és té to ván,
mint egy kis gye rek, akit ott fe lej tet -
tek a já ték bolt ban. 

Ön kén te le nül tört ki a taps a te rem -
ben. Vizs gán so ha az előtt nem tör tént
még ilyen, ta lán az óta sem. A ta ná rok
és a di á kok egyet len ün nep lő kö zön -
ség gé vál tak ak kor. Mó ni ka pi rul va állt
fenn a zon go ra mel lett (a dé li nap fény
ép pen rá juk sü tött), a trom bi ta csak
úgy fény lett a ke zé ben. Ölel te, szo rí -
tot ta a hang sze rét, ame lyen az egyet -
len ép ke zé vel is el tud ta ját sza ni ne -
künk szí vé nek rej tett tit ka it. 

És a fel vé te li pon to zás he lyett
csak egyet len mon da tot is mé tel ge tett
az igaz ga tó úr:

– Ra gyo gó! Ra gyo gó! – mond ta új -
ra meg új ra. 

Ta lán mert ve lünk együtt csak is ra -
gyo gó dol go kat lá tott ott a szín pa don:
egy ra gyo gó, so kat sze ret ge tett trom -
bi tát meg egy ra gyo gó ar cú lányt –
pi cit már – össze nő ve.

Ragyogó

ál lás hir de tés
A Kis de ák Evan gé li kus Óvo da
(1052 Bu da pest, De ák tér 4.) fel vé -
telt hir det óvo da pe da gó gu si ál lás -
ra, tel jes mun ka idő re, 2013. au gusz -
tus 1-jei kez dés sel. A je lent ke zés fel -
té te le fel ső fo kú óvo da pe da gó gusi
vég zett ség. Az el bí rá lás kor előnyt
je lent: hit be li el kö te le zett ség,
szakmai ta pasz ta lat, nyelv is me ret,
szá mí tó gé pes is me ret. Bé re zés a
köz al kal ma zot ti bér táb la sze rint. 
A fény ké pes ön élet raj zo kat jú li us
15-ig a kis dea ko vo da@gmail.com 
e-mail cím re kér jük.

fel vé tel fe le ke zet kö zi
fiú kol lé gi um ba

A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház fe le -
ke zet kö zi fiú kol lé gi um fel vé telt
hir det. Sze re tet tel vár juk olyan fi -
úk je lent ke zé sét, akik szep tem ber -
től va la me lyik bu da pes ti fő is ko -
lán/egye te men foly tat ják ta nul -
má nya i kat. Je lent ke zé si ha tár idő:
2013. jú li us 31. Je lent ke zé si lap le -
tölt he tő a www.tirannoszhaz.hu
hon lap ról. To váb bi in for má ci ók:
PafkóTamás: 20/770-5995.

az evan gé li kus
Hittudo má nyi egye tem

hí rei
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) kö szö ne tét fe je zi ki
mind azok nak, akik a jú ni us 20-ai
tan év zá ró is ten tisz te let és ün ne pi
ülés al kal má val ado má nya ik kal
(össze sen 77 060 Ft-tal) a Dr. Só -
lyom Je nő Ala pít ványt és ez zel az
evan gé li kus lel kész kép zést tá mo -
gat ták.

Ugyan csak kö szö net il le ti az
EHE azon hall ga tó it, akik az ár ví -
zi vé de lem ben te vő le ge sen is részt
vet tek, va la mint az egye tem hall -
ga tói, ok ta tói és mun ka tár sai kö -
zül mind azo kat, akik pénz beli
ado mánnyal já rul tak hoz zá az ár -
víz ká rok eny hí té sé hez. Az így be -
folyt össze get, 47 ezer Ft-ot az
egye tem az MEE meg adott szám -
la szá má ra utal ta át.

* * *

Az EHE mun ka tár sat ke res főtit-
kári munkakörbe. A je lent ke -
zés hez szük sé ges fel té te lek, il let -
ve kom pe ten ci ák a kö vet ke zők:
egye te mi (MA) ok le vél • ide gen -
nyelv-tu dás • ma gas szin tű in for -
ma ti kai jár tas ság • egy há zi kö tő dés:
„lát ha tó an evan gé li kus” • a ha tá -
lyos ál la mi és egy há zi jog sza bá lyok
is me re te, ké pes ség azok al kal ma -
zá sá ra • fel ső ok ta tá si ta pasz ta lat •
po zi tív vi szo nyu lás az EHE-hez •
jó kom mu ni ká ci ós kész ség • PR-
te vé ke nyég re va ló al kal mas ság.

A szak mai ön élet rajz zal, ok le vél -
má so lat tal, nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vánnyal és lel ké szi aján lás sal el lá -
tott je lent ke zé se ket az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek tori
hi va ta lá nak cí mez ve (1141 Bu da -
pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) 2013. au -
gusz tus 20-áig kell el jut tat ni.

* * *

Az EHE a 2013/2014-es tan év őszi
sze mesz te ré től akk re di tált pe da gó -
gus-to vább kép zé si prog ra mot hir -
det Teológiaitovábbképzésegyhá-
ziiskolákbanésóvodákbandolgo-
zópedagógusokrészére cím mel. Je -
lent ke zé si ha tár idő: jú li us 15. Bő -
vebb in for má ció és je lent ke zési lap
le tölt he tő a http://te ol.lu the ran.hu
cí men. Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ -
gyi köz 3. Tel.: 20/824-6399; 1/469-
1050. Fax: 363-7454.
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„ÍgyszólazÚr,ateteremtőd:Nefélj,
mertmegváltottalak,nevedenszólí-
tottalak,enyémvagy!” (Ézs 43,1)

Szent há rom ság ün ne pe után a 6.
hé ten az Útmutató reg ge li s he ti igé -
i ben Is ten a sö tét ség ből vi lá gos ság -
ra, a ke reszt ség aján dé ká val meg té rés re hív. A hét igé jé nek bá to rí tá sát így
in do kol ja Urad s Is te ned: „Miveldrágánaktartalak,ésbecsesnek,mivelsze-
retlek…” (Ézs 43,4) „Krisz tus sze re ti az egy há zat, és ön ma gát ad ta ér te, hogy
meg szen tel je és meg tisz tít sa a ke reszt ség gel az ige ál tal.” (Ef 5,25.26; LK) E
szent ség ben bűn bo csá tó sze re te te zá lo gát ad ja. Re for má to runk kí sér té sei kö -
ze pet te er re em lé kez tet te ön ma gát: baptisatosum – meg va gyok ke resz tel -
ve! Mi is vall juk: „Jé zus Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, ná la van örök ké az élet
for rá sa.” (GyLK 699) Ezt a kül de tést bíz ta Jé zus – utol só pa ran csá ban – min -
den ko ri kö ve tő i re: „…tegyetektanítvánnyámindennépet,megkeresztelveőket
azAtyának,aFiúnakésaSzentlélekneknevében…” (Mt 28,19) A po gá nyok
apos to la sze rint mi „Akeresztségáltalugyaniseltemettettünkveleahalál-
ba,hogyamiképpenKrisztusfeltámadtahalálbólazAtyadicsőségeáltal,
úgymiisújéletbenjárjunk.” (Róm 6,4) Is ten ki ve zet te né pét a szol ga ság há -
zá ból, s meg mu tat ta di cső sé gét: „…szárazzátetteatengert,úgyhogyavízket-
tévált.Izráelfiaiszárazonmentekbeatengerközepébe,ésavízjobbról-bal-
rólfalkéntállt.” (2Móz 14,21–22) „…atyáinkmindnyájan…atengerenmen-
tekát,ésmindnyájanmegkeresztelkedtekMózesreafelhőbenésatengerben.”
(1Kor 10,1–2) „HitáltalkeltekátaVörös-tengeren,mintvalamiszárazföl-
dön…” (Zsid 11,29) Az ős gyü le ke zet úgy szü le tett, hogy Pé ter be szé de szí ven
ta lál ta őket: „Térjetekmeg,éskeresztelkedjetekmegvalamennyienJézusKrisz-
tusnevében,bűneitekbocsánatára,ésmegkapjátokaSzentlélekajándékát.”
Nem csak a há rom ezer lé le ké ez az ígé ret, akik ak kor hit tek, de mind azo ké
is, „akiketcsakelhívmagánakazÚr,amiIstenünk”. (Ap Csel 2,38.39) Így hív -
ta el a fi lip pi bör tön őrt: „Uraim,mitkellcselekednem,hogyüdvözüljek?” Ez
a sza bad dá lett fo goly Pál s Szi lász ta ná csa: „HiggyazÚrJézusban,ésüdvö-
zülsz…”„Őpedig…azonnalmegkeresztelkedettegészházanépévelegyütt.” (Ap -
Csel 16,30–31.33) Urunk az alá za tos és „egy ügyű” ki csi nye ket ál lít ja pél da -
ként: „Bizony,mondomnéktek,hamegnemtértek,ésolyanoknemlesztek,
mintakisgyermekek,nemmentekbeamennyekországába.” (Mt 18,3) Ő iga -
zi pás ka bá rány ként halt meg: „…azőlábszárcsontjátnemtörtékel,hanem
azegyikkatonalándzsávalátszúrtaazoldalát,amelybőlazonnalvérésvíz
jöttki.” (Jn 19,33–34) „Krisz tus a ke reszt ség be min den idő re be le ve gyí tet te
ár tat lan pi ros vé rét. Mert a szent ke reszt sé get is ugyan az a vér sze rez te meg
ne künk, amely ér tünk ki om lott és bű ne in kért meg fi ze tett.” (Luther) Krisz -
tus e le ve lét nem csak élő ha lott szár di szi né pé nek írat ta: „Ébredjfel…,éstérj
meg!(…)Akigyőz…,annakanevétnemtörlömkiazéletkönyvéből…” (Jel
3,2.3.5) S mi is: „E drá ga ke reszt ség ben / Hit ál tal Krisz tus vált sá gát / El nyer -
jük…” (EÉ 295,3) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

1974-ben tör tént. Egy kis fa lu ban szol -
gál tam, ahol nem volt kán tor. Az
egyik nyol ca di kos kis lányt el kezd tem
ta ní ta ni or go nál ni. Hű sé ge sen szol gált
is a gyü le ke zet ben. De az egyik va sár -
nap is ko lai prog ra mot szer vez tek a kö -
ze li vá ros ban, aho va járt. Na gyon do -
bog ni kez dett a szí ve: meg mond ja-e a
ta nár ának, hogy nem tud részt ven ni
a prog ra mon, mert ott hon or go nál nia
kell. Vé gül bel ső biz ta tást ka pott,
hogy szól jon. Kis sé fél ve tet te meg, tar -
tott a kö vet kez mé nyek től – hi szen az
„egy pár ti időt” ír tuk –, de szo ron gá -
sa azon nal el múlt, ami kor a ta nár így
vá la szolt: „Meg ér te lek, mert én is or -
go ná lok va sár nap az it te ni gyü le ke zet -
ben.” A kis lány bol do gan jött ha za, és
me sél te el éle te egyik el ső cso dá la tos
ta pasz ta la tát ar ról, hogy az élő Úr min -
dig az övé i vel van.

Igénk sze rint Pál apos tol ép pen
Ko rin thus ban küzd Jé zus ügyé ért,
mert az na gyon fon tos és drá ga ne ki.
Hi szen el hí vá sa van az Örök ké va ló tól.
Sok az aka dály, ren ge te gen ke reszt be
tesz nek ne ki, sőt ül dö zik, de Pál nem
ad ja föl. Mi ért? Elő ször is azért, mert
a da masz ku szi úton ta lál ko zott a ne -
ki meg bo csá tó és új éle tet adó Úr ral;
má sod szor pe dig azért, mert most egy
éj je li lá to más ban ezt hall ja tő le: „Nefélj,
hanemszólj,ésnehallgass:merténve-
ledvagyok!Senkisemfográdtámad-
ni,hogynekedártson,mertnekemsok
népemvanebbenavárosban.”

Mi kell ah hoz, hogy hű sé ges és áll -
ha ta tos ma radj a szol gá lat ban? Hogy
merj meg szó lal ni és ten ni az Úr ne vé -
ben? Az, ami re Pál apos tol nak is szük -

sé ge volt: hogy az élő Jé zus sal ta lál kozz,
tő le kapj meg bí zást és erő sí tést.

„Ne félj!” – kez dő dik igénk. Azt
mond ják, a Bib li á ban 365-ször hang -
zik el – én nem szá mol tam utá na – va -
la mi lyen for má ban ez a biz ta tás. Min -
den nap ra jut be lő le. Ha Is ten gyer me -
ke vagy, te is min den nap így in dul hatsz.
A Nagy Meg bí za tás ban (a misszi ói
pa rancs ban) is ezt ígér te Urunk: „…íme,
énveletekvagyokmindennaponavi-
lágvégezetéig.” (Mt 28,20) 

Mi lyen jó min den nap nak, min den
fel adat nak ez zel az igé vel, ez zel a bi zo -
nyos ság gal in dul ni! Ez zel a cso dá la tos
sze méllyel, aki nem hagy el, és nem ma -
rad le övé i től. Ha nem föl ve szi a lé pé -
sün ket. Ezért is lett em ber ré. Az em -
mau si úton is ve lük ha ladt, és az óta is
min dig, amer re a ta nít vá nyok jár nak,
ve lük ha lad hű sé ge sen Jé zus. 

Biz tat az Úr: „Szólj,ésnehallgass!”
Hány né ma ta nít vány van! Fé le lem ből
vagy azért, mert nincs mi ről szól nia,
mi ről be szá mol nia. Mert nincs ta pasz -
ta la ta. És mi ért nincs? Mert ta lán
félt, és nem mert el in dul ni azon a kes -
keny úton, ame lyet Is ten mu ta tott
meg ne ki. Ezért nem ta pasz tal ta meg,
hogy ez az út jár ha tó. Hogy ezen az
úton min den el kép ze lést fe lül mú ló an,
elő re nem tud ha tó mó don se gí ti az Úr.

Merj el in dul ni ar ra, amer re a Bib lia
– mint út jel ző – mu tat ja az utat. Merj
szól ni ar ról, amit az igé ből ta nul tál, és
Jé zus sal meg ta pasz tal tál – ak kor va ló -
ság lesz, hogy ve led van ő, és ered mé -
nyes lesz min den: az ő ne vé ben ki mon -
dott sza vad és ér te vég zett szol gá la tod.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Nefélj,hanemszólj,ésnehallgass:mertén

veledvagyok”(ApCsel18,9–10)

Olyan idő szak ra (sze ge di egye te mi
éve im re: 1950–54) em lé ke zem most,
ami kor a fé le lem ül te meg az em be -
ri szí ve ket, fi a ta lo két, idő se két egy -
aránt. Olyan lég kör ben kel lett él -
nünk, ta nul nunk, amely ben a bi zal -
mat lan ság min de nütt el ural ko dott.
Be csu kód tak a sze mek, a szá jak, és
sen ki nem akart tud ni sem mi ről és
sen ki ről. Hall gat tak, be zár kóz tak a
szí vek. Ne he zen ta lál tak egy más ra az
azo no san gon dol ko dók, akik szí -
vük ben egé szen má sok vol tak, mint
„szí nük ben”.

Egy biz tos pont azon ban még is
volt: Is ten. Ő az, aki te nye rén tart va
vitt át min den ne héz sé gen, meg -
mu tat ta ha tal mát. So kan, akik bíz -
tunk ben ne, meg cso dál tuk ere jét és
ha tal mát. Meg győ ződ tünk ar ról,
hogy ő a vi lág ura, és nem a föl di ha -
tal mas sá gok. Csak ezen a kő szik lán
tud tunk iga zán meg ma rad ni. A cso -
dák so ro za tá val ta lál koz tunk, ame -
lyek bi zo nyí tot ták, hogy ő nem győz -
he tő le, hogy ő teg nap és ma és
mind örök ké ugyan az: a mi sze re tő
mennyei Atyánk. Az ő te nye rén él -
ni biz tos és fé le lem nél kü li éle tet je -
len tett. Őt szol gál ni bár mi lyen ve szé -
lyek kö ze pet te di a dal mas győ ze lem -
nek szá mí tott a sá tán rom bo ló mun -
ká ja fe lett.

A győ zel mek so ro za ta egy re vi lá -
go so dó jö vő fe lé ve ze tett el ben nün -
ket. Bár zú gott a vi har kö rü löt -
tünk, Is ten né pe egy re in kább vá -
gyó dott kö vet ni őt. Bűn bá nó lé -
lek kel újul tak meg so kan. Én is.
Egy lel ki éb re dé si hul lám ré sze sei és
ta núi let tünk. En nek ered mé nye ként
lel ki kö zös sé get és cso dá la tos is te -
ni aján dék ként lel ki tár sa kat kap -
tunk Is ten től.

Mind ezek azt bi zo nyí tot ták: „Ha
azIstenvelünk,kicsodaellenünk?”
(Róm 8,31); de azt is: „Istennelgyő-
zedelmetnyerünk,sőtapodjaelel-
lenségeinket” (Zsolt 60,14; Ká ro li-for -
dí tás).

Mi lyen bi zo nyí té kai vol tak en -
nek? Lel ki éle tem sú lyos ke reszt -
tűz ben volt egye te mi éve im alatt. A
reg ge li csen des órá im al kal má val azt
vet tem ész re, hogy va la ki vagy va la -
kik be le ku tat nak Bib li ám ba. Nem

ér tet tem, hogy ezek az ide gen ke zek
mit ke res nek ná lam. Kezd tem rá jön -
ni, „egye sek” nem né zik jó szem mel,
hogy én na pon ta Bib li át ol va sok, és
va sár na pon ként rend sze re sen temp -
lom ba me gyek. E meg fi gye lé sek és
fel jegy zé sek alap ján be kö vet ke zett az,
ami re ad dig nem mer tem gon dol ni.
A temp lom előt ti „po li ti kai el len őrök”
több ször is fel je gyez tek az is ten tisz -
te le ten va ló rész vé te lért. Fe le lős ség -
re vo nás ra ke rült sor ezért a „re ak ci -
ós” te vé keny sé ge mért. 

Meg val lom, örül tem, mert ez zel le -
he tő ség adó dott szá mom ra a bi zony -
ság té tel re. Imád koz tam, hogy Is ten
Szent lel ke ad ja meg ne kem a mon da -
ni va lót. Imád sá gom meg hall ga tás ra
ta lált, s meg kap tam a bá tor sá got, és
a Lé lek ere jé vel meg val lot tam, hogy
én olyan ár va ház ban nőt tem fel, ahol
ke zem be ad ták a Bib li át, és meg is -
mer het tem az evan gé li u mot, Is ten
meg vál tó sze re te tét. Ott let tem az ő
ke gyel mé ből Is ten gyer me ke, Jé zus
Krisz tus kö ve tő je. Én to vább ra is
ezen az úton kí vá nok ma rad ni, s ha
ez el len té tes az al kot má nyos rend del,
ak kor küld je nek el az egye tem ről,
vagy ön ként ha gyom itt. 

E bi zony ság té tel után cso dál koz -
va néz tek rám, mé lyen el gon dol -
kod tak, és leg na gyobb meg le pe té -
sem re a kö vet ke ző ket mond ták:
„Men jen el a Ká rász ut ca egyik áru -
há zá ba, és öl töz zön fel te tő től tal pig,
a szám lát az egye tem fi ze ti.” A fel aján -
lást mint Is ten aján dé kát öröm mel el -
fo gad tam, min den szük sé ge set be vá -
sá rol tam, s a szám lát be ad tam az
egye tem nek. Az egye tem a szám lát
ki fi zet te. Ugyan ak kor jól meg je gyez -
tem azt a mon da tu kat is: „Eszé be ne
jus son az egye te met itt hagy ni.” Nem
hagy tam ott. 

Négy esz ten dő el tel té vel a száz -
húsz in du ló hall ga tó kö zül mind össze
ti zen hár man kap tunk dip lo mát. Én
pe dig to váb bi éle tem so rán is Is ten
te nye rén ma rad va szám ta lan szor ta -
pasz tal tam meg az ő gon dos ko dó
sze re te tét az élet leg ne he zebb, leg kri -
ti ku sabb  sza ka sza i ban is. Ma is há -
lát adok, hogy ez zel a lel kierő vel és
böl cses ség gel él het jük csa lá di éle tün -
ket az ő di cső sé gé re.

Ma is bi zony ta lan na po kat élünk.
So kan fél nek a hol nap tól. Mit hoz a
jö vő? Kö rü löt tünk arat a sá tán, go -
nosz erők ke se rí tik meg nap ja in kat.
Fé lel me tes pró ba té te lek és fáj dal -
mas tör té né sek vár nak Jé zus kö ve tő -
i re az utol só idők je le i ként: „Bí ró ság
elé ál lít ják, meg ve rik őket. Úr rá lesz
a tör vény te len ség, az erő szak, az
em be rek egy más el len for dul nak,
meg ha son lik a csa lád, meg hi de gül az
em be rek ben a sze re tet.” 

Hát nem vesszük ész re, hogy itt
már a mi je le nünk ről is szó van? Hát
nem ta pasz tal juk mind eze ket? Hány
két ség be esett, szét sza kadt csa lád
gyer me kei vesz nek kö rül ben nün ket,
hány csa lá di egy ség bom lott fel, hány
csa lá di tra gé di á ról ad nak szá mot a
hír adá sok, hány hi szé keny em bert té -
vesz te nek meg a mé di u mok, és szin -
te nincs is vé ge a bor zal mak fel so ro -
lá sá nak? Hol van a biz ton ság, a jö vő -
be ve tett re mény ség, az egyet len
meg ol dás? 

Va la ki az agy mű té tét kö ve tő éb re -
dé se után ezt az is me ret len szer ző -
től szár ma zó ver set ta lál ta kór há zi
ágya mel lett: „Éle tem ott van Is ten te -
nye rén, / azért nem fé lek én. / Bár -
mi fáj ne kem, / mo so lyog a sze -
mem. / Száz jaj szó kö zött is bí zom
va kon, / hi tem fel nem ha gyom! /
Rám tör het va dul ezer baj, ve szély, /
Is ten így szól: Ne félj! / Mi ért is, mi -
től is fél het nék én: / Az Is ten te nye -
rén?” (Istentenyerén)

Is ten né pe tud ja, hogy adott pil la -
na tok ban a Lé lek meg ad ja a szük sé -
ges erőt a ne héz sé gek el vi se lé sé hez
és a Sá tán kí sér té se i vel és tá ma dá sa -
i val szem ben a meg fe le lő böl cses sé -
get a tá ma dá sok le győ zé sé hez. Vi -
gyáz zunk! Ne hagy juk ma gun kat
meg té vesz te ni, csak őreá fi gyel jünk,
és hű ség gel kö ves sük őt. Ő so ha sem
fog cser ben hagy ni ben nün ket. Fen -
tebb el mon dott bi zony ság té te lem és
élet ta pasz ta la ta im ezt erő sí tik meg.
Er re biz tat a Végigmegálldanagytu-
sát cí mű 375. hal le lu ja éne künk 3.
vers sza ka: „Ne csüg ge dezz, Ő bé fe -
dez, / Ő en ned ád, ölé be vesz. / Ha
gon do dat mind rá ve ted, / Krisz tus
lesz majd az éle ted.”

g SzEn czi Lász ló

Továbbaholnapútján–Istentenyerén

Börtönprédikáció
Szent Pál az Elsőkorinthusilevélben ír ja: „Jé zus fel tá madt
a ha lot tak kö zül, és ez zel el ső haj tá sa lett azok nak – a
fa töb bi ágá nak –, akik szin tén fel fo gunk tá mad ni.”

Ha igaz, hogy Jé zus fel tá madt a ha lál ból, ak kor az is
igaz, hogy nem a ha lá lé, ha nem az életé az utol só szó.

Ha az éle té az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy nem
a go no szé, ha nem az Istené az utol só szó.

Ha Is te né az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy nem a
könnye ké, ha nem a boldogságé az utol só szó.

Ha a bol dog sá gé az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy
nem a csúf sá gé, ha nem a szépségé az utol só szó.

Ha a szép sé gé az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy nem
a bű né, ha nem a bűnbocsánaté az utol só szó.

Ha a bűn bo csá na té az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy
nem az igaz sá gos sá gé, ha nem a kegyelemé az utol só szó.

Ha a ke gye le mé az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy
nem a fog sá gé, ha nem a szabadságé az utol só szó.

Ha a sza bad sá gé az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy
nem az ön zé sé, ha nem a szereteté az utol só szó.

Ha a sze re te té az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy nem
a ké tel ke dé sé, ha nem a hité az utol só szó.

Vé gül: ha a hi té az utol só szó, ak kor az is igaz, hogy
nem a re mény te len sé gé, ha nem a reményé az utol só szó.

Ked ves „fa ág test vé re im”, mind eze ket csak azért
mond tam el Szent Pál apos tol mon da ta alap ján, hogy em -
lé kez tes sek min den kit, mi lesz a kö zös sor sunk. Ámen.
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ahelyilelkészszolgálatával.Aszerkesztőségünkmunkatársaihozisközelállóbörtönlelkésszelnem
sokkalkorábban,azEvangélikusÉletmárcius10-iszámábanjelentmegterjedelmesebbinterjúnyug-
díjbavonulásaalkalmából.Azalábbiakban–nekrológhelyett–egyrövid,2009húsvétjánelmondott
igehirdetésénekközléséveladózunkszeretetttestvérünkemlékének.



Sza káll ki rály a trón te rem be ké ret te
két hű sé ges lo vag ját.

– Hí va tott, Fel ség – lé pett be Al -
bert és Pong rác lo vag.

– Lovagjaim, Könyv moly könyv tá -
ros megint ta lált egy kü lön le ges te ker -
cset az egyik pol con. Mint tud já tok,
déd apám, Ba jusz ki rály na gyon sze re -
tett rejt vé nye ket ké szí te ni, kü lö nö sen
is a bib li ai té má jú a kat ked vel te. Ezen
a te ker csen négy fel adat van. Ne kem
most nincs időm ez zel fog lal koz ni,
ezért azt ké rem, old já tok meg a fel ada -
to kat, majd te gye tek je len tést!

– Pa ran csá ra! Amint el ké szül tünk,
je lent ke zünk – haj tott fe jet a két lo -
vag, mi köz ben át vet ték a te ker cset.
Rög tön a könyv tár szo bá ba si et tek.

– Na, lás suk csak! – haj tot ta szét
Pong rác az iro mányt. – A be ve ze tő ben
ezt ír ja Ba jusz ki rály: „Afeladatabból
áll,hogynégyszemélytkitalálj!Mind
anégyenasszonyok,mindnekvankét-
kétfiuk.Fejtsdmegeztapapirost,hogy
megtudd,kikregondolok!Mindehhez
jómunkátkíván:akiötlőBajuszkirály.”

– Szó val ha ügye sen old juk meg a
rejt vé nye ket, négy bib li ai ne vet ka punk

meg fej té sül – fog lal ta össze Al bert. –
Ol vasd fel, kér lek, az el ső fel ada tot is!

– „Ha kihúzod e szavakat, né-
hánybetűmegmarad.Keverderre,
kavard arra, míg nem lesz a szó:

………………………………………………”

Melyiknevetrejtikamegmaradt
betűk? A szavakat vízszintes és
függőleges irányban keressétek!
Egybetűtöbbszóhozistartozhat.
Ádám–Boáz–Ézsau–Izsák–Jákób–
Jóel–Kain–Lót–Naftáli–Pál–Sém–
Simeon

AlbertésPongráclovagkalandjai
b MostaninégyrészessorozatunkbanismétAlbertésPongráclovagnak
segíthettek.EzalkalommalSzakállkirályvitézeinekegykülönleges
tekercsbibliairejtvényeitkellmegoldaniuk.Ezekmegfejtéseiolyan
édesanyáknevei,akiknekkétfiukvolt.Ahelyesmegoldásokatössze-
gyűjtveasorozatvégénküldjétekbeszerkesztőségünkcímére(Evan-
gélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.).Aboríték-
raírjátokrá:Gyermekvár.
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Ha egy ré ten a ki rán du lók előtt az
úton át sza lad egy cic kány, a leg töb -
ben így ki ál ta nak fel: „Ni ni, egy
egér ke!”

Pe dig a cic ká nyok nem rág csá lók,
egé szen más cso port hoz, a ro var evő
em lő sök höz tar toz nak. Ro va rok kal
táp lál koz nak, de zsák má nyul ejt he -
tik a ná luk jó val na gyobb ege ret is.
Fo ga za tuk – per sze csak vi szony la -
go san – fé lel me te sebb, mint a tig ri -
sé vagy az orosz lá né.

Évek kel ez előtt a sze ge di Fe hér-tó -
nál BécsyLászló ba rá tom mal ap ró
em lő sö ket csap dáz tunk. La ci fo tóz -
ni sze ret te vol na az él ve fo gó csap -
dák ból ki ke rü lő ál la to kat. 

Az egyik haj na lon me zei cic kány és
két há zi egér ke rült a csap dák ba. Be -
rak tuk őket egy ott ta lált nagy be ton
kút gyű rű be, ahon nan nem tud tak
meg szök ni. La ci még a fény ké pe ző gé -
pét rak ta össze, ami kor két ség be -
esett cin co gást hal lot tunk. A kút -
gyű rű höz sza lad tunk, ahol a cic kány
épp rá ve tet te ma gát az egyik egér re.

Pil la na tok alatt meg öl te, majd a leg -
na gyobb nyu ga lom mal az agy ve le jé -
ből kez dett fa la toz ni.

Egy má sik cic kány, ami kor a csap -
da aj ta ját fel húz tuk, nem sza ladt el,
ha nem szin te ki tép te uj ja im kö zül az
elé je tar tott sás kát, és azon nyom ban
fel fal ta.

A me zei cic kány a nyílt, me leg te -
rü le te ket ked ve li. Ami kor a ma dár -
ta ni in té zet ben a bag lyok táp lá lé kát
vizs gál tam és kö pe te i ket ana li zál tam,
a leg több me zei cic kány az or szág
dél ke le ti, szá raz és me leg tá ja i ról
ke rült elő.

Sza po ra ál la tok, a nős té nyek éven -
te akár há rom al ka lom mal is el le nek.

Egy szer re há rom-ki lenc köly köt hoz -
nak a vi lág ra.

Sa já tos dol got fi gyel he tünk meg a
fe hér fo gú cic ká nyok nál – kö zé jük
tar to zik a me zei cic kány is –: a cic -
kány ka ra vánt. Ve szély ese tén any juk
biz ton sá gos hely re ve ze ti a ki csi nye ket.
A ki csik kö zül az el ső meg fog ja az any -
ja bő rét a fa rok tő fe lett. A kö vet ke ző
ugyan ezt te szi ve le, és ugyan így tesz -

nek a töb bi ek is. Olyan szo ro san fog -
ják egy mást, hogy ami kor az utol só far -
ká nál fog va fel emel ték a „ka ra vánt”, az
nem esett szét, ha nem egy ben ma radt.

A cic ká nyok rejt ve mo zog nak a fű
kö zött, rit kán ke rül nek az em ber
sze me elé.

Mind a hét ha zai fa juk vé dett.
g Sch midt Egon

kér dé sek
Mi lyen sú lyú egy me zei cic kány?
Mi lyen han got ad nak a cic ká nyok?
Me lyik ál lat a leg na gyobb el len sé gük?

Mezeicickány

Válaszok:1.6–15gramm;2.cincogó
hangjukvan;3.agyöngybagoly.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

g ye r me kvár

Egy ka to li kus temp lom ke resz te lő kút -
já nál áll Ke resz te lő Szent Já nos szob -
ra. Az egyik mi nist ráns fiú vé let le nül
le ve ri a szo bor fe jét. Elő ször na gyon
meg ijed, de ha mar fel ta lál ja ma gát. 

A plé bá nos a mi se után igen csak
meg le pő dik, ami kor meg lát ja a fe jet -
len fi gu rát és a lá bá hoz tett fe jet, raj -
ta egy cé du lá val: „Ke resz te lő Szent Já -
nos a le fe je zé se után.”

* * *

Ro bi büsz kén mu tat ja szü le i nek a leg -
újabb fest mé nyét.

– Néz zé tek, le fes tet tem a Jó is tent!

– De mi, em be rek nem tud juk,
hogy néz ki az Is ten! – mond ja az
anyu ká ja.

Ro bi ki húz za ma gát:
– Most majd min den ki meg tud -

hat ja!

* * *

Egy há zas pár el uta zik a Szent föld re.
Ami kor a Ge ne zá ret-tó hoz ér nek, ki -
de rül, hogy a csó na ko sok fe jen ként
tíz dol lá rért vi szik át a tu ris tá kat.

– Lá tod, Vil ma – szól a férj fel há -
bo rod va a fe le sé gé hez –, ezért járt Jé -
zus gya log a ví zen! 

* * *

– Az an gya lok szel le mek, és nin -
csen tes tük – ma gya ráz za a hit ok ta -
tó a hit ta no sok nak.

– Ez az tán mu lat sá gos le het! –
gon dol ko dik han go san Ger gő. – Csak
fej, az után mind járt a lá bak…

HUm or Z Sák
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g Ri bár Já nos

Nagy csü tör tök óta ki-ki a ma ga íz lé se,
meg lá tá sa sze rint ma gya ráz hat ja a
2011-es nép szám lá lás val lá si vo nat ko -
zá sú ada ta it. A kár ör ven dők kel most ne
fog lal koz zunk, hi szen az ada tok mö gött
sok kal na gyobb és vég ze te sebb tra gi -
kum rej tő zik, sem mint bár ki nek is za -
var ta lan oka le het ne – úgy mond – a val -
lá sos ság csök ke né se mi att ör ven dez ni. 

Mert hogy sok kal in kább szí ven ütő
a ma gyar nem zet drá mai fo gyá sa. S ez
az el szo mo rí tó tény nem te kint he tő
füg get len nek a val lá sos ság lát ha tó
csök ke né sé től. Bi zo nyá ra ki mu tat ha -
tó len ne az is ten fé lő szü lők „gyer mek -
vál la lá si örö me” a hi tük től meg fosz tott,
csak az anya gi ak ra né ző, a ma te ri a lis -
ta kor szel lem fog sá gá ban élő ál lam pol -
gá rok kal szem ben. A nem zet fo gyá sa
és a val lá sos ság lát szó la gos vagy lát ha -
tó csök ke né se kö zött van egy óri á si kü -
lönb ség, amely egy út tal lé nye gi össze -
füg gés re is rámu tat. 

Nem len ne cél ra ve ze tő ma ga tar tás,
ha a nép szám lá lás ri asz tó val lá si ada -
ta it lát va passzí van a mé la bú nak en ged -
nénk át ma gun kat. A má sik vég ze te sen
hi bás lel ki vi szo nyu lás vi szont a nyug -
ta la ní tó ada tok ta ga dá sa len ne: ha úgy
vi sel ked nénk, mint ha nem tör tént vol -
na sem mi, és to vább ra is ugyan úgy ten -
nénk (vagy nem ten nénk) a dol gun kat,
mint ed dig – ami nek még is csak ez a le -
han go ló adat hal maz lett az ered mé nye. 

Az ada tok mint tü ne tek lát tán egé -
szen bi zo nyo san az Is ten szí ne előt ti alá -
zat tal kell a le he tő leg pon to sabb di ag -
nó zis fel ál lí tá sá ra tö re ked nünk, mert az
iga zi misszi ói ak ció terv csak en nek
fel is me ré se ré vén ké szít he tő el. Az is
egé szen bi zo nyos, hogy az ada tok
pusz ta szem lé lé sé nél vagy ta ga dá sá nál
sok kal több re van szük sé günk, még hoz -
zá gyü le ke ze tek re le bont va – a lel ké szi,
pres bi te ri, ige hall ga tói kül de tés tu da tot
új ra át gon dol ni szent kö te les sé günk. 

Is ten ügye so ha nem fog el tűn ni eb -
ből a vi lág ból, mert Is ten ügye! Olyan
ez, mint az óce án – mond ta Meres-
kovszkij orosz val lás böl cse lő –, van
da gály és apály, de a ha tal mas óce án lé -
te két ség te len. Így van ez a val lás sal, az
is ten hit tel kap cso la to san is: sok szor volt
már da gály (ezek vol tak az éb re dé sek
kor sza kai), és ha son ló kép pen sok szor
volt már apály (ezek pe dig a le han go -
ló ada tok idő sza kai), de a szent ügy
min den kor lé te zett, és ép pen a ti tok za -
to san szent is te ni hát tér a biz to sí té ka. 

Per sze az óce án apály-da gály je len -
sé gét alig ha hoz hat juk össze füg gés be
az em be ri ma ga tar tás sal, ám ugyan ezt
nem ál lít hat juk az is ten hit apá lya és da -
gá lya kap csán. A ha tal mas óce án
hold tól füg gő rit mu sa és az is ten hit
tör té nel mi meg nyil vá nu lá sa kö zött

az em be ri va ló ság (Is ten szol gá i nak va -
ló sá ga) je len ti az óri á si kü lönb sé get. 

Ezért len ne szük sé ges most nem ré -
mül ten szem lél nünk a köz zé tett ada -
to kat, ha nem a bűn bá nat alá za tá val, Is -
ten szí ne előtt imá ra kul csolt kéz zel,
eb ből a lá tó szög ből fel is mer ni a fel ada -
tun kat, kül de té sün ket, misszi ón kat.

Na gyon so kan nyi lat koz tak úgy a
nép szám lá lás al kal má val, hogy nem
tar toz nak egyik fe le ke zet hez sem, még
töb ben egy sze rű en ki ke rül ték a kér dést,
nem kí ván tak fe lel ni rá. Te kint sünk el
az adat gyűj tés sze mé lyi és tech ni kai ne -
héz sé ge i től, és fi gyel jünk fel ar ra, hogy
itt egy ha tal mas, pász tor nél kü li tö meg!
Tag jai bi zony sá got tet tek lel kük fáj dal -
mas ál la po tá ról, ame lyet csak sej tet egy
há rom be tűs, da cos szó: „Nem!” Nem
tar to zunk se ho va, nem kí vá nunk a kér -
dés re fe lel ni – üzen ték –, mert nem bí -
zunk a kér dés re adott vá la szunk po -
zi tív kö vet kez mé nyé ben, vagy mert
nem ér de kel sem mi. 

A tu da to s ate is ták szá ma az ada tok
sze rint rend kí vül cse kély. A ne met
mon dók nem eb be a ka te gó ri á ba tar -
toz nak – bár Is ten nek van olyan cso -
dá la tos mód sze re, amely ál tal akár a
tu da tos ate is ta is egy szer csak hit val -
ló gyer mek ké vál hat. Hi szen ré gen
köz is mert a lé lek tan ban: a tu da tos is -
ten ta ga dás az is ten szomj for dí tott
meg je le né se. 

A ne met mon dók sok kal in kább
azok kö zé tar toz nak, akik re az Úr Jé -
zus meg ren dült lé lek kel te kin tett:
„Amikor látta a tömeget, megesett
rajta a szíve,mert olyan volt,mint
pásztornélkülajuhok:elcsigázottéski-
merült.” (Mk 9,36) Igen, Jé zus sze mé -
vel kell lát nunk a ne met mon dók tö -
me gét: el csi gá zot tak és ki me rül tek –
az anya gi és a lel ki gon dok mi att. 

E so rok író ja nem bá tor ko dik re cep -
tet ad ni – de afe lől bár ki bi zo nyos le -
het, hogy Is ten ha tal ma nem csor bult,
mu tas sa nak bár mit az ada tok. Vi -
szont a ne met mon dó el csi gá zot tak és
ki me rül tek lel ké ben ret te ne tes a hi ány -
ér zet, ame lyet oly kor ha ra gos in du lat
is át hat, mi kép pen az éhes vagy di der -
gő em bert is el kap hat ja az in du lat. 

Most kell egy „szent mű hely ben” Is -
ten igé je fö lé ha jol ni és krisz tu si lel kü -
let tel azok fe lé for dul ni, akik – bár mi -
lyen ok ból is – ne met mond tak. Mert
ez a nem – pro vo ká ci ós nem!

Fo gad juk el Is ten előt ti alá zat tal és
há lá val eze ket az ada to kat! Bűn bá nat -
tal és misszi ó ra kész há lá val. Eb ben a
hely zet ben le gyen az apos to lok egy kori
ké ré se a mi enk is: „Növeldahitünket!”
(Lk 17,5) Ha min dent meg te szünk, a
töb bi Is ten Lel ké nek tit ka! 

Aszerzőnyugalmazottevangélikus
esperes

Népszámlálásból
megújulás

g D. SzE bik Im rE

1. Egy há zunk fo gyá sa a né pes ség fo -
gyá sá ból is kö vet ke zik. Ez a fo gyás
nem ze ti szin ten 2,4%. Hoz zá kell ten -
nünk, hogy a be ván dor lók kö zött alig
van evan gé li kus, mint hogy több sé gük
a kör nye ző or szá gok ból ér ke zik, ahol
ala csony az evan gé li ku sok szá ma.

2. Fel tű nő en ma gas a fe le ke ze ti
ho va tar to zá su kat meg nem adók
szá ma, majd nem 400 ezer rel töb ben
van nak, mint tíz év vel ez előtt. Akik
a „nem kí ván vá la szol ni” le he tő sé get
vá lasz tot ták a nép szám lá lá son, azok
szá ma még en nél is na gyobb nö ve ke -
dést mu tat: 1,1 mil li ó ról majd nem 2,7
mil li ó ra ug rott ez a szám. Igaz, hogy
ön kén te sen le he tett nyi lat koz ni, de
so kan mond ták, hogy az össze írók
csak azo kat a kér dé se ket tet ték fel,
ame lyek re kö te le ző volt a vá lasz -
adás. Ter mé sze te sen ez a saj ná la tos
je len ség va la mennyi fe le ke zet ada ta -
i ra hát rá nyo san ha tott. A fel mé rés
meg ál la pí tá sá nak ten den ci ái így is ér -
vé nye sek. A ki mu ta tás szá mai azon -
ban vi tat ha tók.

3. Egy há zon be lül is van nak ki mu -
ta tá sa ink éven te. Há rom adat tal ren -
del ke zünk: a) az ál ta lunk is mert
evan gé li ku sok szá ma az adott gyü le -
ke zet te rü le tén; b) az egy ház fenn tar -
tói já ru lé kot fi ze tők szá ma; c) a gyü -
le ke zet éle té ben részt ve vők szá ma.
Ezek együt tes hal ma zát össze ha son -
lít hat juk a nép szám lá lás ada ta i val.
Könnyű meg ál la pí ta ni a fo gyás mér -
té két, amely messze nem olyan ma -
gas, mint a nép szám lá lá si ki mu ta tás.
Tény azon ban, hogy fel nőtt ke reszt -
sé gek kel együtt sem tud juk utol ér ni
az el ha lá lo zá sok mi at ti ki esést. En nek
alap ján mint egy 240 ezer evan gé li -
kus ról tud nyil ván tar tá sunk.

4. El kell gon dol koz nunk az evan -
gé li kus nak meg ke resz telt gyer me -
kek, il let ve csa lád ja ik elvilágiasodá-
sitendenciájánakfelerősödésén és a
gyü le ke ze ti élet től va ló tá vol ma ra dás
oka in. Sok jó kez de mé nye zés lát ha -
tó gyü le ke ze te ink ben (ba ba-ma ma
kör, to tyo gók is ten tisz te le te, ke re sők

is ten tisz te le te, sza bad egye tem igé -
nyes elő adók kal, egyéb ré teg al kal -
mak, sze re tet ven dég sé gek, nyug dí ja -
sok kö re stb.). Igaz, hogy a hét kö zi al -
kal ma kon részt ve vők már ko ránt sem
biz tos, hogy a va sár na pi is ten tisz te -
le ten is lát ha tók. Va jon mi ért nem?
(Ré gi mó di az is ten tisz te let? Élet ide -
gen a pré di ká ció?)

Az új kez de mé nye zé sek jel zik,
mennyi re fon tos a személyesmeg szó -
lí tás. A ki sebb kö zös ség ben ész re ve -
szik, szá mon tart ják, meg hall gat ják
az em bert. Kér dez ni le het. Hi ány zik,
ha egy-egy is mert arc nem jön el. Az
adott közösség, an nak össze tar tó és
hor do zó ere je le het iga zán von zó. Ez -
zel a ténnyel ma gya ráz ha tó a ki -
sebb, úgy ne ve zett neo pro tes táns
egy há zak nö ve ke dé se.

5. En nek a személyességnek az ál -
ta lá nos ér vé nye sí té se le het ki tö ré si
pont a gyü le ke zet éle té ben. Meg is -
mer ni a gyü le ke ze ti ta go kat, gon dol -
ko zá su kat, ke gyes sé gi sa já tos sá gu kat,
kér dé se i ket igen fon tos le het. Ha ez
ér vé nye sül az ige hir de tés ben, a lel ki -
gon do zás ban, ne tán a hit ok ta tás -
ban is, ak kor azt élik meg, hogy va -
la ki tö rő dik ve lük, ér de mes, jó do log
a gyü le ke zet hez tar toz ni.

6. Az igényesség le het az a má sik
szem pont, ame lyet jog gal vár el a
gyü le ke zet, a be té vedt vagy ko ráb ban
el kó bo rolt test vér. Egyik is me rő söm
így vé le mé nyez te a pré di ká ci ó in kat:
több sé gük meg re ked a tíz-ti zen négy
éves gyer me kek szel le mi szín vo na lán.
En nél pe dig kép zet teb bek fel nőtt
hí ve ink fa lun és vá ro son egy aránt, de
lel ké sze ink is.

7. Azemberiközvetlenségről is em -
lí tést kell ten nünk. Az új pá pá nál
rög tön ész re vet te az egész vi lág. Fon -
tos le het ked ves, gesz tusér té kű em beri
szó val kö szön te ni az is ten tisz te let re ér -
ke ző ket s az tán el kö szön ni tő lük kéz -
fo gás sal. A ke mény szó, a dör ge del mes
pré di ká ció ide jét múlt stí lu sát az el gon -
dol koz ta tó, ér vel ni tu dó evan gé li kus
teo ló gi ai gon do lat sor vált hat ja fel.

8. A gyü le ke ze tért azegészgyüle-
kezetközössége hor doz fe le lős sé get.
Ki emel ten a lel kész és a fel ügye lő, a

gond nok és a pénz tá ros, a kán tor és
a hit ok ta tó, de min den ke resz tény
test vé rünk is. „Egymásterhéthordoz-
zátok:ésígytöltsétekbeaKrisztus
törvényét.” (Gal 6,2) A vá ro si gyü le -
ke zet a fa lu si ért, a ki csi a na gyobb
gyü le ke ze tért, az anya gyü le ke zet a fi -
li á ért és a szór vá nyo kért és vi szont.
En nek szép pél dá ja a bu dai gyü le ke -
ze tek imád ko zó és tá mo ga tó vál la lá -
sa a bor sod-he ve si evan gé li ku s kö -
zös sége kért.

9. Egy há zunk, gyü le ke ze te ink hí -
vei többfélekegyességigyökérbőltáp -
lál koz nak. Ta lá lunk köz tük az evan -
gé li zá ci ós idők ből ér ke ző ket, ta lá lunk
köz tük mé lyen bib li kus el kö te le zett -
sé gű test vé re ket, má sok az evan gé -
li kus ha gyo mány hű sé ges őr zői, ta -
lán csa lá di szár ma zá suk okán. Töb -
ben evan gé li kus is ko lá ban, gim ná zi -
um ban ta nul tak. Is mét má sok az
evan gé li kus kul tu rá lis örök ség, egy -
há zi ze ne és iro da lom el kö te le zett jei.
Bi zo nyá ra van nak ke re sők, egy há -
zunk éle té vel most is mer ke dők, akik
va la mely in téz mé nyünk dol go zói. A
ve gyes há zas sá gok ban élő há zas tár -
sak gyak ran el kí sé rik egymást az is -
ten tisz te let re. Er re mind nyá junk nak
gon dol ni kell.

10. Evan gé li kus egy há zunk min dig
befogadóegyház volt. Éne ke ink is jól
tük rö zik ezt. Van nak mé lyen pi e tisz -
ti kus szö ve gű ek (381), má sok a lu the -
ri ta ní tást (320) fo gal maz zák meg. Né -
me lyek az egy ház adott kor sza ká nak
jel lem ző it tük rö zik vissza (523), vagy
a ha gyo mány fo lya ma tos sá gá nak őr -
zői (254). Egy mást jól ki egé szí tik, és
a vál to za tos sá got is biz to sít ják. A
sort le het ne foly tat ni, amint hí ve ink
sok fé le el vá rá sát is. Fon tos, hogy lel -
ki ott ho nunk le gyen a gyü le ke zet s
evan gé li kus egy há zunk egé sze. Egy -
más el fo ga dá sa a kö zös ség épí té sét
erő sí ti, még ha né ze te ink nin cse nek is
min den kér dés ben szink ron ban.

* * *

Az egy ház tör té ne te ar ra ta nít mind -
nyá jun kat, hogy a sok szí nű ség ben
egyet min den képp meg kell őriz nünk:
Jé zus Krisz tust, a mi Urun kat s Meg -
vál tón kat. Őt hir det jük, amíg élünk, di -
csér jük s kö vet jük, amíg tart a ma. Egy -
há zun kat és gyü le ke ze te in ket is ő te -
rem ti, tart ja meg, s ő hív ja élet re az új
ge ne rá ci ók so rát. Ezt so ha ne fe led jük! 

A nép szám lá lás el gon dol koz ta tó,
ne tán sok ko ló ada tai így se gít he tik
szol gá la tunk el mé lyül tebb vég zé sét, és
ser kent he tik az egész gyü le ke ze tet
von zó kö zös ség for má lá sá ra, ame lyért
szün te len sza bad imád koz nunk. 

A szerző egyházunk nyugalmazott
püspöke

Józanébresztő
a2011.évinépszámlálásadatailáttán

b Úgytűnik,sokunkatmeglepett,másokategyenesensokkoltalegutób-
binépszámlálásnémelyadata.Társadalmunktöbbmintnegyedmilli-
ónyifogyása(257687főmínusz)–abevándorlásellenére–elgondol-
koztató.Némelyekmégisacsaládtámogatórendelkezéseketkifogásol-
ják.Mégerőteljesebbmotivációtkellbiztosítaniakormányunknak,hogy
anépességfogyásamérséklődjék.Mégmindigmagas–kontinensün-
kettekintveis–azabortuszokszáma,mintegyévi44ezer.Nyilvánmind-
nyájunkatmegdöbbentettazevangélikusokösszesítettszáma(214965)
is.Lehetnemégmásszámokfelettismeditálni(alacsonyházasságkö-
tésimutató,aszingliéletformábanélőknövekvőaránya,együttélőkszá-
mastb.).Magamazalábbiakbannéhánymegjegyzéstkívánokfűznia
különbözőmutatókhoz,arészletesértékelésigényenélkül.

b Ajópásztorvasárnapjánakige-
hirdetésialapigéjében(Jer23,1–
4)azÚrnépérőlelhangzottegy
mondat,amelyazótaisottmo-
toszkálafülemben:„…nemkell
többé félniük és rettegniük,
számbasemkellvenniőket–
ígyszólazÚr.”Mivelerrőlaté-
máról még nem hallottam és
nemolvastamseholprédikáci-
ót, úgy gondoltam, minden
kommentálás és aktualizálási
szándék nélkül „csak” közre-
adom a legfontosabbnak ítélt
tucatnyiigétSzentírás-belielő-
fordulásuksorrendjében.

„Ve gyé tek név jegy zék be fe jen ként
Iz rá el fi a i nak egész kö zös sé gét, nem -
zet sé gen ként és nagy csa lá don ként
egy től egyig min den fér fit, húsz éves -
től föl fe lé min den had kö te lest Iz rá el -
ben! Ve gyé tek őket szám ba se re gen -
ként, te és Áron! (…) Úgy vet ték
őket szám ba a Sí nai-pusz tá ban, aho -
gyan az Úr meg pa ran csol ta Mó zes -
nek. (…) aki ket szám ba vet tek, össze -
sen hat száz há rom ezer-öt száz öt ve -
nen vol tak. De a lé vi ták ősi tör zsé ből
szár ma zó kat nem vet ték szám ba kö -
zöt tük.” (4Móz 1,2–3.19.46–47) 

„És a te szol gád vá lasz tott né ped
kö zött van, amely olyan nagy nép,

hogy nem le het szám ba ven ni; nem
szám lál ha tó meg a so ka sá ga mi -
att.” (1Kir 3,8)

„A Sá tán Iz rá el el len tá madt, és
rá vet te Dá vi dot, hogy meg szám -
lál ja Iz rá elt. Dá vid ezt mond ta Jó áb -
nak és a ha dinép pa rancs no ka i nak:
Men je tek, szám lál já tok meg Iz rá elt
Be ér se bától Dá nig, és ter jesszé tek
elém, hadd tud jam meg a szá mu kat!”
(1Krón 21,1–2)

„Az után je len tet te Jó áb Dá vid nak
a be so ro zott ha dinép szá mát: egész
Iz rá el ben egy mil lió-száz ezer kard -
for ga tó em ber volt, Jú dá ban pe dig
négy száz het ven ezer kard for ga tó

em ber. Lé vit és Ben já mint azon ban
nem so rol ta kö zé jük, mert utá la tos -
nak tar tot ta Jó áb a ki rály pa ran csát.”
(1Krón 21,5–6)

„Dá vid pe dig ezt mond ta Is ten nek:
Hi szen én mond tam, hogy szám lál -
ják meg a né pet! Én ma gam va gyok
az, aki vét kez tem, és nagy go nosz sá -
got kö vet tem el. De az én nyá jam
nem kö ve tett el sem mit! Uram Is te -
nem, sújt son le ke zed in kább én rám
és az én ro kon sá gom ra, de né pe det
ne bántsd!” (1Krón 21,17)

„Ezek után lát tam: íme, nagy so -
ka ság volt ott, ame lyet meg szám lál -
ni sen ki sem tu dott, min den nem -

zet ből és törzs ből, nép ből és nyelv -
ből; a tró nus előtt és a Bá rány előtt
áll tak fe hér ru há ba öl töz ve, ke zük -
ben pe dig pál ma ágak, és ha tal mas
han gon ki ál tot tak: »Az üd vös ség a
mi Is te nün ké, aki a tró nu son ül, és
a Bá rá nyé!«” (Jel 7,9–10)

A szá mom ra leg fon to sabb üze net
a jó pász tor he té nek ve zér igé jé ben
ta lál ha tó. Jé zus nem csak a szá mát
tud ja ju ha i nak, hi szen az egy is hi -
ány zik ne ki a száz ból, de – ami
örök lét kér dés a szá munk ra – is -
me ri is őket: „Én örök éle tet adok
ne kik…” (Lásd Jn 10,11.27–28)

g Ga rai And rás

A Szentírás Is ten né pé nek meg szám lá lá sá ról
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Összeállította: Balla Mária

H i r d e t é s

Pé csett fel te he tő leg már az 1540-es esz -
ten dők ben volt egy há zi szer ve ze tük a
hí vek nek, és evan gé li kus is ko la is mű -
kö dött. A tö rö kök ki űzé se után azon -
ban az evan gé li kus egy ház nem tart -
hat ta fenn ma gát. Az evan gé li kus val -
lás új bó li el ter je dé se Ba ra nyá ban csak
a 19. szá zad el ső éve i re esik. 

Az el ső te le pes 1804-ben jött Ma -
gyar bóly ba. 1815-ben töb ben kö vet ték,
ma guk kal hoz va a né met aj kú evan gé -
li kus ősök től örö költ egy há zi as lel kü -
le tet. Az 1845. szep tem ber 29-én tar -
tott pé csi kong re gá ció ki mond ta, hogy
Ma gyar bóly az or szá gos tör vé nyek
ér tel mé ben anya egy ház nak te kint he -
tő, és lel készt vá laszt hat. RoykóKárolyt
a gyü le ke zet el ső lel ké sze ként 1846.
már ci us 26-án ik tat ták be hi va ta lá ba. 

Eb ben az idő ben az egy ház köz ség
ki lenc száz hí vet szám lált, ide tar to zott
cse kély lé lek szám mal Pécs is. 

Az el ső pé csi lu the rá nus le te le pe dő
Nendtvich Tamás gyógy sze rész volt
1804-ben. Tu da tá ban volt ma gasz tos hi -
va tá sá nak, hogy rá vár a pé csi evan gé -
li kus egy ház meg ala pí tá sá nak fel ada ta.
Amint a lu the rá nu sok lét szá ma las sacs -
kán nö ve ke dett, meg kér ték a bony há -
di lel készt, ne mes Borbély Józsefet,
hogy éven te leg alább egy szer száll jon
ki Pécs re is ten tisz te le tet tar ta ni, Nendt -
vich Ta más há zá ban. Ké sőbb, ahogy a
csa lá dok szá ma gya ra po dott, úgy bé -
rel tek he lyi sé get is ten tisz te le ti cé lok ra. 

E tart ha tat lan vi szo nyok ar ra az el -
ha tá ro zás ra bá to rí tot ták a hí ve ket,
hogy sa ját ima há zat sze rez ze nek. Eh -
hez 1846-ban hi va ta los en ge délyt kér -
tek, de vá lasz nem ér ke zett. A gyü le ke -
zet fő cél ja to vább ra is az anya egy ház -
zá vá lás volt, temp lom mal és lel késszel. 

1868. jú ni us 17-én az egy ház me gyei
köz gyű lés Pécs le ány gyü le ke zet anya -
egy ház zá ala ku lá sát ál ta lá nos he lyes lés -
sel el fo gad ta. 1869. ja nu ár 3-án ik tat ták
be hi va ta lá ba JeskóLajos se géd lel készt
mint el ső pé csi evan gé li kus lel készt. 

Az 1846-ban már be nyúj tott temp -
lom épí té si ké rel met meg újít va kér ték
a hí vek a vá rost, hogy e cél ra meg fe -
le lő tel ket je löl jön ki. A leg meg fe le lőbb
tel ket a bel vá ros ban, a mai Disch ka
Győ ző ut cá ban ta lál ták. Meglé vén a te -
lek, meg kez dőd tek az épít ke zés mun -
ká la tai. A tel je sen kész temp lo mot
1875. szep tem ber 22-én vet te át a bi -
zott ság a vál lal ko zó tól. 

Az or go na ké szí té sé vel a pé csi or go -
na épí tőt, AngsterJózsefet bíz ták meg.
A hí res or go na ké szí tő nek ez a hat re -
gisz te res, egy pe dá los or go na volt a ti -
zen ha to dik al ko tá sa. Az ol tár kép Ma-
darászViktor fes tő mű vész mun ká ja. 

BaldaufGusztáv lel kész 1917-től ha -
lá lá ig, 1931-ig szol gált gyü le ke ze tünk -
ben. Ő te rem tet te meg az alap ja it a ró -
la el ne ve zett sze re tet ott hon nak, amely -
ben idős em be rek gon do zá sa fo lyik. Ez
a szol gá lat je len leg Po gány ban, az or -
szá gos egy ház fenn tar tá sá ban zaj lik.

Je len leg va sár na pon ként dél előtt
9-kor és es te 6-kor tar ta nak is ten tisz -
te le te ket Pé csett és kü lön bö ző idő pon -
tok ban a kör nyé ken, az egy ház köz ség -
hez tar to zó gyü le ke ze tek ben. Hét
köz ben több gyü le ke ze ti cso port mű -
kö dik, kö zöt tük két kó rus is, a több
mint har minc éve fenn ál ló nagy kó rus
és a kö zel tíz éves gos pel kó rus.

iS ten tiSZ te let-köZ ve tí téS a ma gyar rá di ó ban

BemutatkozikaPécsi
EvangélikusEgyházközség

evangélikus
istentisztelet 
a magyar
rádióban
Július 14-én, Szent-
há rom ság ün ne -
pe után a he te dik
va sár na pon 10.04-
től istentiszteletet
közvetít a Kos suth
rádió Pécs ről. Igét
hirdet Németh
Zoltán és Ócsai
Zoltán lelkész.

Ráth Zol tán RáthKároly tör té net író
és vá ro si le vél tá ros és HenczEmília
fi a ként lu the rá nus csa lád ban szü le -
tett 1863. jú ni us 2-án Győr ben. A kö -
zép is ko lát a győ ri evan gé li kus gim -
ná zi um ban jár ta, itt érett sé gi zett.
Fel ső fo kú ta nul má nya it a bé csi egye -
te men, a győ ri jog aka dé mi án és a bu -
da pes ti tu do mány egye te men vé gez -
te. Jo gi és ál lam tu do má nyi dok to ri cí -
met szer zett, va la mint dip lo más ügy -
véd volt.

Szak mai te vé keny sé ge több pár hu -
za mos szá lon fu tott. Kez det ben a
köz gaz da ság tan nal össze füg gés ben
pub li kált, majd a Sta tisz ti kai Hi va tal
mun ka tár sa ként el ső sor ban nép -
moz gal mi kér dé sek kel fog lal ko zott.
Ta nár ként mind két szak te rü le tet ok -
tat ta: a sta tisz ti ka ma gán ta ná ra volt,
a kas sai jog aka dé mi án gaz da ság tant,

pénz ügyet, pénz ügyi jo got ta ní tott,
a bu da pes ti tu do mány egye tem nek
ma gán-, majd rend kí vü li ta ná ra. A
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le -
ve le ző tag ja, a Ma gyar Köz gaz da sá -
gi Tár su lat fő tit ká ra, emel lett szá mos
bel- és kül föl di tu do má nyos tár sa ság
vá lasz tot ta ren des és tisz te let be li
tag já vá.

Gon do la tai már gyer mek évei
alatt, majd a szá mok és tény ada tok
meg ha tá roz ta fel nőtt ko ri min den na -
pok kö ze pet te is a fel hők fö lött, a
csil la gok közt ka lan doz tak. Hob -
bi ja és szen ve dé lye a leg ősibb tu do -
mány, a csil la gá szat volt. Fel ső fo kú
ta nul má nya i nak kez de tén is ez do -
mi nált. Édes any ja aka ra ta el le né re
vá lasz tot ta a bé csi egye te met, és fő -
tár gyul an nak böl csész ka rán az aszt -
ro nó mi át és a ma te ma ti kát. Mind -

össze egy esz ten dőt tölt he tett azon -
ban a csá szár vá ros ban, mi vel a csa -
lád pénz ügye i nek in té zé sé vel édes -
any ja nem tu dott meg bir kóz ni, így
ha za hív ta fi át. 

Ráth Zol tán nem tért vissza Bécs -
be, szü lő vá ro sá ban, majd a fő vá ros -
ban ta nult to vább. Fel ad ta ál ma it és
szak csil la gá szi am bí ci ó it, de meg szer -
zett ma te ma ti kai tu dá sát jól ka ma -
toz tat ta ké sőb bi pá lya fu tá sa so rán.

Szer ve ze te gyer mek ko rá tól be -
teg ség re haj la mos volt, har min cas
éve i nek vé ge fe lé pe dig ál ta lá nos
egész sé gei ál la po ta is egy re rom -
lott, sőt egy ko moly ope rá ci ón is át
kel lett es nie. 

Bár meg nő sült, és négy gyer me ke
szü le tett, mind vé gig édes any ja ma -
radt iga zi lel ki tár sa. Ál la po tát az ő
sza na tó ri um ba ke rü lé se kü lö nö sen
sú lyos bí tot ta. Minden nek ere dő je -
ként 1902. au gusz tus 6-án, dél előtt 10
óra táj ban Csa nak fa lu ban (utóbb
Mén fő csa nak ré sze, mely ma Győr
vá ros ré sze), sa ját fegy ve rét ma ga el -
len for dít va, fő be lö vés sel ve tett vé gett
rö vid éle té nek. Mind össze har minc -
ki lenc éves volt. Au gusz tus 5-én
evan gé li kus szer tar tás sze rint he -
lyez ték örök nyu ga lom ra Győr ben.
Sír ja a Ná dor vá ro si köz te me tő IX.
par cel lá já nak krip ta so rán, a 906-os
he lyen ke res he tő fel.

g RE zsa bEk Nán dor

Közgazdász-statisztikus
acsillagokközött

RáthZoltánemlékezete
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Újabb bot rány tól han gos az utób bi he -
tek ben a ten ge ren túl. Úgy tű nik, a nagy
össze es kü vés-el mé le tek egyi ke meg -
va ló sul(t): egy tit kos bí ró sá gi dön tés ér -
tel mé ben egy te le fon tár sa ság összes
be szél ge té sé nek ada tai az FBI-hoz
ke rül tek. Azon ban las san iga zo lód ni
lát szik, hogy mind ez csak a jég hegy
csú csa volt, ugyan is a töb bi te le fon tár -
sa sá gon kí vül az eset érin tett je a Mic-
rosoft, a Facebook, a Google, az Apple
– és va ló szí nű leg min den nagy in for -
má ció tech no ló gi ai cég. 

Egy ko ráb bi al kal ma zott val lott az
ame ri kai nem zet biz ton sá gi szol gá lat
(NSA) el len, azt ál lít va, hogy az egy
PRISM ne vű rend szer se gít sé gé vel
gya kor la ti lag hoz zá fér va la mennyi in -
ter ne tes adat hoz. 

E so rok író ja las san nem is tud ja
kö vet ni, hogy pon to san mer re tar ta -
nak az ese mé nyek, az in for má ció ki -
szi vá rog ta tó ját – aki lap zár tánk kor
még (jú ni us 23. óta) az orosz fő vá ros -
ban a se re mety je vói re pü lő tér tran -
zit vá ró já nak „fog lya” – ép pen nem -
ze ti hős nek vagy áru ló nak nyil vá nít -
ják-e… Min den eset re úgy tű nik,
hogy iga zi or wel li vi lág ban élünk,
amely az em be ri sza bad ság jo go kat
könnyen alá ren de li más cé lok nak…

A hí rek egy ré sze ar ról szól, hogy a
tit kos szol gá la tok csak me ta in for má ci -
ók hoz fér tek hoz zá. Ez rö vi den annyit
tesz: nem hall gat hat tak be le a be szél -
ge té sek be, vi szont pon to san tud ják,
hogy az adott sze mély te le fon ja ép pen
hol volt, és ki ket hí vott fel raj ta. 

De gon dol junk csak be le, mit je lent
ez! Könnyen rá le het jön ni pél dá ul,
hogy va la ki rák be teg, ha a nő gyó gyá -
sza után egy on ko ló gus sal, utá na
pe dig egy csa lád tag já val foly tat
hosszú tár sal gást. Vagy akár egy fél -
re lé pés re is fény de rül het, ha két ké -
szü lék so kat van egy más kö ze lé ben
egy adott he lyen. 

Néhány héttel ez előtt az AP hír -
ügy nök ség mun ka tár sa i nak húsz te -
le fon já ról sze rez tek meg hí vás in for -
má ci ó kat azért, hogy egy CIA-eset -
tel kap cso la tos ki szi vá rog ta tás nyo -
mán meg ta lál ják azt, aki az in for má -
ci ó kat az új ság írók ren del ke zé sé re
bo csá tot ta. Eh hez pe dig nincs is
más ra szük ség, csak hogy meg néz -
zék: a CIA al kal ma zot ta i nak egyi ke
és az AP va la me lyik új ság író ja mi kor
volt ugyan azon a he lyen…

De ilyen me ta adat ra hi vat ko zott
egy TerranceBrown ne vű bank rab -
ló is, a fel men té sét kér ve. Úgy gon -
dol ja, hogy ha a nem zet biz ton sá gi
szol gá lat min den kit meg fi gyel, ak kor
eze ket az ada to kat ő is fel hasz nál hat -
ja vé de ke zés ként a sa ját ügyé ben.

Van nak jó és de mok rá cia kon form
fel hasz ná lá si mód jai is a me ta ada tok -
nak. Az IBM-et min den ki a sze mé -
lyi szá mí tó gé pe ket el ter jesz tő cég ként
is me ri, no ha ez csak az egyik te vé -
keny sé gi te rü le te. A cég olyan össze -
tett in for ma ti kai prob lé mák meg ol -
dá sá ban is je len tős si ke re ket ér t el,
mint pél dá ul tel jes vá ro sok köz le ke -
dé si lám pa-há ló za tá nak me ne dzse lé -

se. Töb bek kö zött an nak tech no ló giai
meg va ló sí tá sán is dol goz nak, hogy a
jel ző lám pák ké pe sek le gye nek le -
kap csol ni, majd el in dí ta ni az ép pen
vesz teg lő au tók mo tor ja it, ez zel is
csök kent ve a fe les le ge sen el füs tölt
ben zin mennyi sé gét.

Friss hír, hogy kí sér let kép pen a kö -
zös sé gi mé dia me ta ada ta it is fel hasz -
nál ják. A Twittermikrob log szol gál ta -
tás sal meg osz tott rö vid üze ne te ket
ele mez ve ki de rül het, hogy egy vá ros
me lyik te rü le tén me lyik idő szak ban van
du gó, vagy ép pen mi kor ne héz par ko -
ló he lyet ta lál ni. Mert hogy az au tó ban
ülő so fő rök haj la mo sak dü hük ben rö -
vid szö ve ges üze ne tet ír ni ar ról, hogy
ép pen mennyi re ki áb rán dul tak a sok
egy hely ben to por gás vagy ép pen a
hasz ta lan hely ke res gé lés mi att. Egy elő -
re öt ka na dai vá ros – Tor on to, Ha li fax,
Ed mon ton, Mont re al és Van cou ver –
vesz részt a kí sér let ben, de a kez deti
ered mé nye ket lát va a vá ro sok ve ze tői
bi za kod nak: az au tó sok Twitteren
meg osz tott ká rom ko dá sa i nak ko moly
sze re pe lesz ab ban, hogy a vá ros inf -
ra struk tú rá ja mi lyen irány ban fog fej -
lőd ni. Ez ám vér be li de mok rá cia…

g N. B.

Adatoklehallgatásbólésdühből
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda:NagyBence

Halk mo raj fo gad ta a be lé pőt a gim -
ná zi um at lé ti kai cent ru má ban; két és
fél száz ven dég gyűlt össze, hogy az
igaz ga tó úr több év ti ze des te vé keny -
sé gét ün ne pel je. Meg ér kez té ig is „a
Sza bolcs” – ahogy a kol lé gái, egy há zi
test vé rei, ba rá tai, is me rő sei, a szü lők
és a di á kok ne ve zik – volt a té ma.
Taps sal fo gad ták a meg je le nő ün ne pel -
tet és fe le sé gét, Erzsikét,majd el csen -
de sült a csar nok.

A mo de rá lást vál la ló két kol lé ga nő
elő re bo csá tot ta, hogy az ün ne pi mű -
sor össze ál lí tá sa kor igye kez tek ke rül -
ni a túl zott emel ke dett sé get, és azon
fá ra doz tak, hogy vi dám pil la na to kat is
be lop ja nak a mél ta tá sok kö zé. Ők
jár tak elöl jó pél dá val: az igaz ga tó úr
sza va já rá sa i val tűz del ték te le szö ve gü -
ket. Így hát sze re tet tel kö szön töt ték
„gim ná zi u munk nagy csa lád ját”,
amely nek tag jai a „nagy ra be csült kol -
lé gát” jöt tek ün ne pel ni. Őt, aki „sok fi -
a tal gyúj tá sán ál lít ha tott jog sze rű en és
szak sze rű en”, aki „el ke rül te a zsák ut -
cá ban gyor sí tást”, és nem en ged te,
hogy a „kor dé meg előz ze a csa csit”. 

Va la mennyi bú csúz ta tó pon to san
ér tet te, hogy mi rej tő zik a hu mor és
iró nia mö gött. Igye kez tek ele get ten -
ni a bur kolt ké rés nek, és könnye debb
hang vé telt ütöt tek meg, ám – bi zo nyá -
ra nem te het tek ró la – előbb-utóbb
meg hitt sza vak to lul tak az aj kak ra,
ame lyek kel csak-csak meg ren dí tet -
ték a szí ve ket.

GáncsPéter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke mo so -

lyog va lé pett a pul pi tus ra, s rög tön az -
zal kezd te, hogy el ta nul ta az ün ne pelt -
től: ke vés szó val is le het so kat mon da -
ni. De rűs em lé ke ket idé zett, ki emel -
te, hogy mennyi le le mé nyes ség, kre -
a ti vi tás és böl cses ség jel lem zi.

„Ke gye lem az éle ted, a csa lá dod, a
ba rá ta id, a mun kád” – szólt SzabóVil-
mosBéla, a Tol na-Ba ra nyai Egy ház -
me gye es pe re se, majd így foly tat ta:
„Meg ta ní tot tál a kör nye ze ti, a szel le -
mi és a lel ki élet szép sé ge i nek fel is me -
ré sé re.” 

Kákay Istvánra, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
já nak igaz ga tó já ra Óno di Sza bolcs
küz de ni tu dá sa volt nagy ha tás sal.  

Dr.RonczBéla, az Evan gé li kus Egy -
ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u má nak és
Kol lé gi u má nak igaz ga tó ja, az egy ház
ne ve lé si-ok ta tá si bi zott sá gá nak el nö -
ke nagy ra ér té ke lte, hogy Ónodi Sza -
bolcs a pá lya fu tá sa alatt el kö te le zett
volt az evan gé li kus ok ta tás mel lett. 

PotápiÁrpád János or szág gyű lé si
kép vi se lő, Bony hád vá ros pol gár mes -
te re, a gim ná zi um tan tes tü le té nek
tag ja pá lya tár sá nak nem csu pán pe da -
gó gu si és igaz ga tói mun ká já ról szólt el -
is me rő en, ha nem po li ti ku si sze rep kö -
ré ben vég zett oda adó, el hi va tott hoz -
zá ál lá sá ról is.

TruczaSzabolcshúsz éve érett sé gi -
zett e he lyütt. Osz tá lyuk volt az egyet -
len, ahol osz tály fő nö ki te en dő ket vál -
lalt a ta nár úr. Meg vív ták a ma guk har -
cát, s szá muk ra mind örök re „a Ta nár
úr” ma radt Óno di Sza bolcs.

Dr.CsermelyPéter pro fesszor, a
Nem ze ti és az Eu ró pai Te het ség se -
gí tő Ta nács el nö ke sze mé lye sen nem
tu dott részt ven ni az ün nep sé gen,
ezért mél ta tó le vél ben ír ta meg gon -
do la ta it: „So kat ta nul tunk tő led,
Sza bolcs. Ta nul tuk tő led a kol lé gák
és a di á kok meg be csü lé sét. Ta nul tuk
azt, hogy csak ép test ben le het ép lé -
lek. De leg fő kép pen em ber sé get ta -
nul tunk.”

Az ün ne pi ré to rok kö zött vi dám dal -
át dol go zá sok nak és je le ne tek nek örül -
het tek a meg je len tek, s emel lett az in -

téz mény he lyet tes ve ze tői, ta ná rai ad -
tak át te kin tést az el múlt más fél év ti zed -
ről. A tel jes ség igé nyé vel, bár an nak le -
he tő sé ge nél kül fel so rol tak né hány
prog ra mot, ame lyet az igaz ga tó kez de -
mé nye zett, tá mo ga tott. 

Így szó esett az el ső – OrdassLajos
ne vét vi se lő – or szá gos re to ri ka ver seny -
ről; a Lotz Já nos or szá gos szö veg ér tési
és he lyes írá si ver seny ről, va la mint a
Lotz nyá ri di ák egye tem ről; az Arany Já -
nos te het ség gon do zó prog ram ma te -
ma ti ka-tan ter vé nek és -ke ret tan ter -
vé nek ki dol go zá sá ról, a Csil lag prog -

ram ról; az er dé lyi, fel vi dé ki, ang li ai
ta nul mány utak ról; a nyel vi tá bo rok ról;
a brüssze li cse re kap cso lat ról; a föld rajz -
fa kul tá ció új ra in dí tá sá ról; a Vi lág uta -
zó, va la mint a Kvíz klub ról; az ECDL-
vizs ga köz pont tá vá lás ról; a rend sze res
áhí ta tok ról, a hit élet min den na pok ba
va ló be épí té sé ről; a 2000 óta zaj ló
min den na pos test ne ve lés ről; az edző -
tá bo rok ról és az at lé ti kai cent rum ról.

Sok szó esett az ered mé nyek ről, a
me gyei, or szá gos és nem zet kö zi ta nul -
má nyi és sport ver se nye ken el ért ran -
gos he lye zé sek ről, va la mint az el múlt
ti zen négy év leg fon to sabb ün ne pe i ről
és ese mé nye i ről. A gaz da sá gi ve ze tő a
tár gyi kör nye zet fej lesz té sé ről be szélt,
a há rom száz fős re bő ví tett kol lé gi um -
ról és a hat száz főt meg ha la dó ta nu -
lói lét szám ról, a kö zel öt hek tár ra
nőtt te rü let ről, a cso dá la to san gon do -
zott park ról. A tech ni kai mun ka tár sak
szin tén el ér zé ke nyül ten vet tek bú -
csút igaz ga tó juk tól. 

A szó szó lók nem fe led kez tek meg
ar ról sem, hogy a ren ge teg mun kát csak
sta bil hát tér rel, ki egyen sú lyo zott csa -
lád mel lett le he tett ilyen szín vo na lon
vé gez ni, ezért a fe le ség nek, Er zsé bet
asszony nak is ki fe jez ték kö szö ne tü ket.

Vé gül el ér ke zett a to vább nem odáz -
ha tó pil la nat: a tan tes tü let tag ja it és a
szü lő ket kép vi se lők át ad ták a kö zös bú -
csú aján dé kot, köz tük egy „Há la le ve let”,
mely nek szö ve ge sze rint „Óno di Sza -
bolcs (…) el vá laszt ha tat lan kö te lék kel
tar to zik Al ma Ma te rünk ta ná ri, test -
vé ri kö zös sé gé hez. Ve le és ál ta la lett a
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um és Kol lé gi um a »meg -
szen telt tűz he lye az örök ké va ló esz -
mék nek és ide á lis esz mé nyek nek«.”

Ki fe jez ték azon kö zös óha ju kat,
hogy Óno di Sza bolcs to vább ra is se -
gít se ta ná csa i val, ja vas la ta i val a sze re -
tett is ko lá já ban fo lyó mun kát, s de rít -
se jó kedv re hu mo rá val az in téz mény
mun ka tár sa it. 

Óno di Sza bolcs igaz ga tó tő le szo -
kat lan el ér zé ke nyült ség gel mon dott
kö szö ne tet az őt ün nep lők nek, s bú -
csú sza vai nem  csak a sa ját sze mé be
csal tak könnye ket: „Vi gyáz za tok a
gim ná zi um ra!”

Az ál ló fo ga dá son KrählingDániel
nyu gal ma zott lel kész kért ál dást a je -
len lé vők re, kü lö nös képp az ün ne pelt -
re, aki nek pá lya fu tá sa si ke res és tel jes. 

g V. Gänsz lEr BE á ta

»SZ Ü let te m, SZ e ret te m H a Z á m at, S d ol g oZ ta m ér te , eZ aZ én éle te m tör té ne te …«

NyugdíjbavonulÓnodiSzabolcsgimnáziumigazgató

Idén is meg em lé kez tek az 1849. jú ni -
us 27-én ví vott csa tá ról a Veszp rém
me gyei Ihász-pusz tán.

A te le pü lés ál tal jú ni us 29-én,
szom ba ton ren de zett ün nep ség idei
szó no ka SomfaiBalázs, a me gyei le -
vél tár nyu gal ma zott fő le vél tá ro sa
volt (képünkön).A Veszp rém Me gyei
Hon is me re ti Egye sü let el nö ke a ’48-
as hon véd hő sök tisz te le té re fel hív va
ki emel te: „A múlt ba va ló vissza te kin -
tés – akar va-aka rat la nul – va la mi -
kép pen min dig ré sze az élet nek…”

Az ihá szi csa tá ra, a hő si es ség re
uta ló em lék mű vek, em lék je lek ál lí tá -
sa már a 19. szá zad má so dik fe lé ben
meg kez dő dött a te le pü lé sen, igaz,

elő ször csak egy fa ke reszt állt a név -
te len hő sök nyug vó he lyé nél. Az tán
a fa ke reszt he lyett kő em lék osz lo pot,
majd e mel lé a 20. szá zad vé ge fe lé
obe lisz ket ál lí tot tak, a 21. szá zad
ele jén pe dig em lék mű vet a csa ta
egyik ne ves ka to ná já nak, köl tő jé -
nek, a ha zai pro tes tan tiz mus ki -
emel ke dő alak já nak tisz te le té re. 

A Himnusz és a Szózat el ének lé se
kö ze pet te idén is ide, PapGábor em -
lék mű vé hez, va la mint a csa ta két
em lék je lé hez he lyez ték el a he lyi ek –
az ön kor mány zat, az evan gé li kus is -
ko la, a ci vil szer ve ze tek – nem ze ti szí -
nű sza lag gal át kö tött ko szo rú i kat. 

g KE rE csé nyi Zol tán felvétele

»a múlt ba va ló vi SSZ a te k in té S 
va l a mi k é p pe n min dig ré SZ e aZ é let ne k«

Azihászicsatára
emlékeztek

óno di Sza bolcs 
élet raj za

1944 – Meg szü le tik Du na ve csén.
1962 – Je les érett sé git tesz a

kun szent mik ló si Dam ja nich Já -
nos Gim ná zi um ban.

1966 – Ta ná ri dip lo mát kap a
Pé csi Ta nár kép ző Fő is ko la bio ló -
gia–föld rajz–test ne ve lés sza kán.
Ta ní ta ni kezd a be lecs kai, majd
a pin ce he lyi ál ta lá nos is ko lá ban.
(Még fő is ko lás ként nő ül vet te
FaragóErzsébetet. Két gyer me -
kük szü le tett, s már öt uno ká juk
is van.)

1975 – A bony há di gim ná zi um
ta ná ra. El vég zi a Test ne ve lé si
Fő is ko la ta ná ri sza kát.

1975–1989 – A Bony hád já rá -
si at lé ti kai szö vet ség el nö ke.

1981 – Tan tes tü le ti ve ze tő ta nár. 
1989 – Test ne ve lő szak ta nács -

adó, szak ér tő (Tol na me gyé ben
épült is ko lai sport lé te sít mé nyek -
nél ta nács adó sze rep).

1991 – A Test ne ve lé si Egye tem
ve ze tőta ná ra.

1994 – A Köz ne ve lé si Ta nács
tag ja, a Pe da gó gus-to vább kép zé -
si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tag ja.

1996 – Or szá gos szak ér tő. 
1999–2013 – A Bony há di Pe -

tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um igaz ga tó ja. 

b „Tegyetektiisígy,tanítsátokutódaitokat,shaezekisígytesznek,ak-
korMagyarországboldoglesz”–folytatódikafelcímülírtVirágBene-
dek-idézet,amelymottókéntékeskedettegymeghívón.Nemmásra,mint
egypedagóguspálya„beszegésére”invitáltameghívójúnius26-ára.Óno-
diSzabolcs, aBonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumésKol-
légiumigazgatójanegyvenhétévpedagógusiszolgálat,bennetizennégy
évintézményvezetőitevékenységutánbúcsúzott.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
Verdi egyházzenéje
10.05/M1
Bibliaésirodalom
Versek, amelyek élni
tanítanak
10.25/M1
Reformátusmagazin
10.50/M1
Reformátusifjúságiműsor
11.00/M1
Reformátusistentisztelet
19.50/DunaWorld
Kerekekéslépések
(magyarismeretterjesztő
sorozat)

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
12.45/PaxTv
Acsalád–
Harcmezőésbékesziget
Bagdy Emőke előadása
13.26/Bartókrádió
AMagyarRádió
énekkaránakhangversenye
19.35/Bartókrádió
AHelsinkibarokkzenekar
hangversenye
19.55/DunaWorld
Semmelweis
(magyarjátékfilm,1940)
21.20/DunaWorld
Csontváry
(magyarjátékfilm,1979)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Lehotka Gábor orgonál
11.07/Kossuthrádió
AHely(riportműsor)
12.40/DunaTv
VelünkélőTrianon–
Egymajdnembetiltott
filmsorozat
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
17.35/PaxTv
ADeáktérievangélikus
múzeum
19.00/Bartókrádió
Összhang
Weöres Sándor és a zene
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)

SZERDA

12.50/DunaWorld
Reformátusifjúságiműsor
13.00/DunaWorld
Reformátusmagazin
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
14.30/PaxTv
Körös–MarosNemzetiPark
(ismeretterjesztőfilm)
20.11/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
21.20/DunaWorld
Hitvallókésügynökök–
Azigazságszabaddátesz
benneteket
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
22.20/M2
Azenekarlátogatása
(izraelifilmszatíra,2007)
(84’)

CSÜTÖRTÖK

7.30/M1
Amierdőnk
Vendégségben Mezőföldön
9.10/M1
Balatoninyár(magazinműsor)
12.25/DunaWorld
Magyarországtörténete
(magyarismeretterjesztő
filmsorozat)
13.30/DunaWorld
Magyarországkincsei:
templomok
16.00/PaxTv
Pál,apogányokapostola
19.35/Bartókrádió
AMerelvonósnégyes
hangversenye
20.15/M1
Goodbye,Lenin!
(németfilmszatíra,2002) (116’)
21.32/Kossuthrádió
LaternaMagica
Részletek Ingmar Bergman
önéletírásából

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.05/Bartókrádió
AKodályvonósnégyes
hangversenye
13.20/DunaWorld
Töredékek
Árpád-házi szentek 
és legendáik
14.30/PaxTv
Balaton-felvidékiNemzetiPark
(ismeretterjesztőfilm) (95’)
20.15/M1
Sosehalunkmeg
(magyarfilm,1992) (85’)
22.10/DunaWolrd
Csehovnyomában
(magyardokumentumfilm)
22.30/M1
MR2Akusztik+aMüPából
A Kerekes Band koncertje

SZOMBAT

5.55/M1
Hajnaligondolatok
8.45/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/Bartókrádió
Súgólyuk(kulturálismagazin)
12.10/DunaWorld
Múlt-kor
(történelmimagazin)
19.05/DunaTv
AhamisIzabella
(magyarjátékfilm,1968)
21.15/DunaTv
ASt.Louis-ilélek
(amerikaijátékfilm,1957) (130’)
0.20/M1
Nagyonzene
A Pannonia All Stars 
Ska Orchestra koncertje

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.20/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítésePécsről
Igét hirdet Németh Zoltán 
és Ócsai Zoltán
10.50/M1
Reformátusifjúságiműsor
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)
19.45/DunaWorld
Kerekekéslépések
A Bodrogközben
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va sár nap (jú li us 7.)
JézusKrisztusmondja:„Teháthavalakialegkisebbparancsolatokközülakár
csakegyetiseltöröl,ésúgytanítjaazembereket,azalegkisebbleszamennyek
országában;hapedigvalakiezeketmegtartjaéstanítja,nagyleszazamennyek
országában.”Mt 5,19 (Zsolt 19,9b; Mt 28,16–20; Róm 6,3–8/9–11/; Zsolt 26) Is -
ten tör vé nyei és pa ran cso la tai a leg főbb jót szol gál ják az em be ri ség szá má ra. Nem
olya nok, mint a mi em be ri ren de le te ink és sza bá lyo zá sa ink, ame lye ket fe lül ír a
kor és a tár sa da lom. Ame lye ket, ha már el avult nak tűn nek, meg szün tet he tünk.
A ben cés re gu la ezt ta nít ja: „Tartsd meg a ren det, és a rend meg tart té ged!” Ah -
hoz, hogy Is ten nek tet sző, he lyes éle tet tud junk él ni, szük sé günk van az Úr út -
mu ta tá sa i ra, mert nél kü le el té ved nénk. A tör vé nyek és pa ran cso la tok kor lá to -
kat ál lí ta nak a bűn elé, ki je lö lik szá munk ra a he lyes irányt. Jé zus föl di éle té ben
er re ta ní tot ta a ta nít vá nyo kat, és ma is Is ten meg is me ré sé re buz dít.

Hét fő (jú li us 8.)
Akineksokatadtak,attólsokatkívánnak,ésakiresokatbíztak,attóltöbbet
kérnekszámon. Lk 12,48b (1Móz 1,28a; 2Móz 14,15–22; Ap Csel 17,1–15) Is -
ten nem egy for ma mér ték kel mé ri az em bert. Van nak kö zöt tünk olya nok,
aki ket sok fé le te het ség gel ál dott meg, má sok anya gi lag te he tő seb bek. Is ten
sok szor ránk bíz sor so kat, em be re ket, akik ta lán be osz tott ja ink vagy csa lád -
tag ja ink. Kí nál ja a le he tő sé ge ket, és azt sze ret né, ha jól gaz dál kod nánk azok -
kal az aján dé kok kal, ame lye ket tő le ka punk. Nem baj, ha nem ér tünk min -
den hez, de ami ben jók va gyunk és te het sé ge sek, azt a leg jobb tu dá sunk sze -
rint vé gez zük el. Ar ra is fi gyel mez tet az ige, hogy akik sok ta len tu mot és sok
le he tő sé get kap tak, azok ne le gye nek lus ták, és ne elé ged je nek meg fél meg -
ol dá sok kal. Is ten olyan, mint egy jó ta nár: tud ja, mik a le he tő sé ge ink, és tisz -
tá ban van a ké pes sé ge ink kel.

kedd (jú li us 9.)
CsendlegyenazénUram,azÚrelőtt!MertközelvanazÚrnapja. Zof 1,7a
(Lk 12,37; Ap Csel 2,32–40; Ap Csel 17,16–34) Is ten csen des ség re int, meg ál -
lás ra fi gyel mez tet. Hány szor fe led ke zünk be le ro ha nó nap ja ink kö ze pet te ab -
ba, hogy éle tünk min den nap já val kö ze lebb ke rü lünk a szám adás hoz! Va jon
ami kor annyi fé le zaj és ri csaj vesz kö rül ben nün ket, meg hall juk-e az ő hang -
ját? Ész re vesszük-e az ő je len lé tét? Le het, hogy ez a mai lesz az utol só előt ti
vagy ta lán az utol só al ka lom, hogy ész re vedd, Is ten kö ze le dik hoz zád! Ké -
szülj fel a ve le va ló ta lál ko zás ra!

Szer da (jú li us 10.)
Nektekpedigmégahajatokszálaiismindmegvannakszámlálva.Nefélje-
tek…! Lk 12,7 (Jón 2,3a; Ap Csel 16,23–34; Ap Csel 18,1–22) Is ten szá mon tart -
ja az övé it. Mi lyen jó ezt tud ni ak kor, mi kor be teg ség ne he ze dik ránk, ami -
kor nyo mo rú sá gos hely zet be ke rü lünk, és úgy érez zük, el ha gyott min den
erőnk. Ag gó dunk a hol na pért, és fé le lem van a szí vünk ben, pe dig Is ten gond -
vi se lé sét él het jük át nap ról nap ra. Ma is le he tő sé gek so ka sá gát kí nál ja fel. Elénk
tár ja a gyó gyu lás út ját, s ha ez tö ré keny cse rép edény tes tünk mi att nem le -
het sé ges, ak kor is mel let tünk van, és lát ha tat la nul is fog ja ke zün ket. Az ő meg -
tar tó sze re te tét vi gyük hí rül mind azoknak, akik fé le lem ben él nek.

Csü tör tök (jú li us 11.)
Megöntözödonnanfentrőlahegyeket,alkotásaidgyümölcséveljóltartoda
földet. Zsolt 104,13 (1Thessz 5,18; Mt 18,1–6; Ap Csel 18,23–19,7) Az idén szin -
te min den gyü mölcs az Is tent di csé ri. Gaz da gon ros ka doz nak a cse resz nye-
és meggy fák, az al mák, kör ték, szil vák és ba rac kok. Há lá sak le he tünk ér te
Is ten nek. Ami kor eze ket a gyü mölcs től ros ka do zó fá kat lá tom, min dig meg -
kér de zem ma gam tól: Meg ér de mel jük ezt a gaz dag sá got, Uram? S köz ben na -
gyon jól tu dom, hogy mind ez ke gye lem. Nem azért, mert meg ér de mel tük,
és nem azért, mert olyan jók vagy szor gal ma sak vol tunk az el múlt év ben. Nem
is kár pót lás ez a ko ráb bi éve kért, ha nem ez Is ten ha tal mas és ir gal mas sze -
re te te irán tunk.

pén tek (jú li us12.)
Ésegyenesösvényenjárjatok,hogyasántamegnebotoljon,haneminkább
meggyógyuljon. Zsid 12,13 (Ez 34,28b; Jn 19,31–37; Ap Csel 19,8–22) A leg rö -
vi debb út min dig az egye nes. Mind annyi an tud juk ezt, még is új ra és új ra fi -
gyel mez te tés re szo ru lunk, mert könnyen ki té rő ket te szünk az éle tünk út -
ján. A se bek és a sé rü lé sek, ame lye ket út köz ben ka punk, vagy ma gunk oko -
zunk, ott van nak raj tunk. S ha el hal vá nyul nak is, és be is he ged nek, oly kor
még is fáj nak. Is ten azért küld te el hoz zánk Jé zust, hogy eze ket a se be ket és
ter he ket, ame lyek az élet úton ránk ra kód nak, ma gá ra ve gye. Ő a gyó gyu lás
út ját kí nál ja ne künk: iga zi sze re te tet, iga zi bé kes sé get.

Szom bat (jú li us 13)
Merténtudom,hogyazénmegváltómél. Jób 19,25a (Zsid 2,15; Jel 3,1–6; Ap -
Csel 19,23–40) Jób bi zony sá got tesz Is ten va ló sá gos sá gá ról. Ar ról, hogy ő nem
ki ta lált bál vány, szo bor is ten ség, ha nem élő, va ló sá gos Úr, aki az ő éle tét és
mind annyi unk éle tét ke zé ben tart ja. Nem olyan tu dás ez, amely ről ő be szél,
amit az is ko lá ban meg ta nul ha tunk, mint a ma te ma ti kát, a föld raj zot vagy
a bio ló gi át. Ez a tu dás a hit bi zo nyos sá ga. An nak biz tos tu da ta, hogy Is ten
a szen ve dé se i ben és a leg na gyobb kí nok kö ze pet te is ve le van. Ó, bár csak mind -
annyi un ké le het ne ez a tu dás!

g Szar ka Éva

Újnap– újkegyelemHÍREK,
HIRDETÉSEK Angol nyelvi tábor Wales ben 8–17

éve sek nek. Tel.: 20/886-8195, uta re -
meny hez.hu

APRÓHIRDETÉSGYÁSZ HÍR
„AkihiszaFiúban,annakörök

életevan…” (Jn 3,36)
KerekesTituszéle té nek 80. évé ben,
KerekesTituszné éle té nek 81. évé -
ben, há zas sá guk 57. évé ben be fe -
jez ték föl di éle tü ket. Is ten tisz te let
ke re té ben jú li us 13-án, szom ba ton
10 óra kor adunk há lát éle tü kért a
bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
temp lom ban (1123 Bu da pest, Kék
Go lyó u. 17.), majd ham va i kat
szűk csa lá di kör ben a ke len föl di
evan gé li kus temp lom ur na te me -
tő jé ben he lyez zük el.

Agyászolócsalád
Sze re te tü ket ki fe jez he tik egy szál
vi rág gal vagy az is ten tisz te le ten el -
he lye zett per sely be tett ado -
mánnyal, mely össze get a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus gyü le ke zet
ja vá ra gyűjt jük.

Le vél cím: KerekesAndrás, 1101
Bu da pest, Ül lői út 120. E-mail:
kerekesand@freemail.hu

ál lás hir de tés – de ák té ri evan gé li kus gim ná zi um
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det a kö vet ke ző ál lá -
sok ra:

• Pe da gó gi ai asszisz tens: 2 fő. Szük sé ges vég zett ség: érett sé gi. Ta ná ri dip -
lo ma vagy meg fe le lő OKJ-s vég zett ség előnyt je lent. 

• La bo ráns. Szük sé ges vég zett ség: érett sé gi. Ké mia érett sé gi vagy OKJ-s
la bo ráns vég zett ség, gya kor lat előnyt je lent.

• Is ko la pszi cho ló gus, fél ál lás ban. Szük sé ges vég zett ség: pszi cho ló gus dip -
lo ma, le he tő leg is ko la pszi cho ló gia vagy pszi cho ló gi ai ta nács adás szak iránnyal.

Az ál lá sok el fog la lá sá nak ide je: 2013. szep tem ber 1.
A rész le tes ön élet raj zo kat au gusz tus 10-ig GadónéKézdyEdit igaz -

ga tó ne vé re kér jük a gim ná zi um cí mé re: 1052 Bu da pest, Sü tő u. 1. vagy
e-mail ben: kezdye@de ak te ri.hu. Szük sé ges mel lék le tek: is ko lai vég zett -
sé get iga zo ló ira tok má so la ta, lel ké szi aján lás.

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


