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M e g h í v ó  M é d i a M ű h e l y r e
Protestáns médiaműhely – Mátraháza, szeptember 20–22.
ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a
Pro tes táns Új ság írók szö vet sé ge (Prúsz). 
a szep tem ber 20–22. kö zött tar tan dó mé dia mű hely alap kér dé se az, hogy az egy re fel szí ne sebb és igény te le -
nebb tö meg mé dia ko rá ban mi ként le het ko moly, hi te les, mi nő sé gi mun kát vé gez ni akár az írott, akár az
elekt ro ni kus saj tó ban. ezen a te rü le ten egy ál ta lán le het sé ges-e ma ma gyar or szá gon po li ti kai vagy/és gaz da -
sá gi ér de kek től, el vá rá sok tól füg get le nül te vé keny ked ni, sa ját szak mai, er köl csi, vi lág né ze ti el ve ket ér vé nye -
sí te ni? más fe lől: ho gyan le het köl csö nö sen elő nyös, gyü möl csö ző part ne ri vi szonyt ki ala kí ta ni és fenn tar ta ni
a mé dia és a po li ti ka, il let ve az üz le ti élet sze rep lői kö zött? 
a mát ra há zi kon fe ren ci án eze ket a kér dé se ket ké szü lünk több as pek tus ból meg vi lá gí ta ni ta pasz talt kol lé gák
és köz éle ti sze rep lők köz re mű kö dé sé vel. ven dé ge ink re te hát – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

akikmárelfogadtákmeghívásunkat:
BalázsGéza nyel vész, tan szék ve ze tő egye te mi ta nár •  PrőhleGergely kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár, a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus egy ház or szá gos fel ügye lő je • SzabóIstván re for má tus lel kész, a du na mel lé ki re for má -
tus egy ház ke rü let püs pö ke • SzőnyiSzilárd új ság író, a HetiVálasz fő szer kesz tő-he lyet te se • ZsoltPéter mé dia -
szo cio ló gus, a mél tá nyos ság Po li ti ka elem ző Köz pont ku ta tá si igaz ga tó ja.
Arészletesprogram–szeptember1-jétől–aPrúszhonlapjánleszolvasható.

» aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: rá day Kon fe ren cia-köz pont (mát ra há za, Üdü lő te lep 1.). 
időpontja:2013. szep tem ber 20–22.
részvételidíj(pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft, Prúsz-ta gok nak: 7500 ft.
el he lye zés há rom ágyas szo bák ban, a je lent ke zés sor rend jé ben. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.
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„Bó csa és Táz lár új ra élesz té sé ről folyt 
az iz gal mas ta nács ko zás, a »kon zí li um«. 
Nem az a hely zet, hogy az em lí tett két kis
gyü le ke zet már a ha lá lán len ne. 
El len ke ző leg: ép pen hogy él ni sze ret né nek!”

„Konzílium” a Puskin utcában f 3. oldal

„Mind annyi an ön ként vál lal ták, 
hogy ve rő fé nyes nyá ri reg ge le ken, 
mun ka előtt vagy után be kap cso lód nak 
a hol fran ci á ul, hol né me tül vagy ép pen 
ör mé nyül zaj ló ze nei fo lya mat ba.”

CEC-visszatekintés f 4–5. oldal

„Né hány sze mesz tert va la me lyik nagy 
egye te men töl te nek, majd vissza tér nek, 
hogy itt ké szül je nek fel a nagy meg mé ret te tés re,
az egy há zi zá ró vizs gá ra.”

Főtitkári tanulmányút az EHE bajorországi
partnerintézményében f 7. oldal

g Prőh le Ger gely

Né hány he te egy szent föl di tú rá ra in -
du ló is me rő söm fel dúlt te le fon hí vá -
sá ból ér te sül tem ar ról, hogy a Tel-
Aviv ba tar tó re pü lő já ra ton „olyan új -
sá got osz to gat nak, amiben Lu ther
Már tont szid ják”. Kis vár tat va elekt -
ro ni kus pos ta fi ó kom ba is ju tott né -
hány, oly kor ér tet len ke dő, oly kor
há bor gó le vél a Lu ther ről szó ló –
mint az óta ki de rült – cikk so ro zat tal
kap cso lat ban, amely a He tek cí mű he -
ti lap ha sáb ja in és elekt ro ni kus vál to -
za tá ban is meg je lent. 

A ter je del mes írá sok a re for má tor -
nak a 20. szá zad po li ti kai esz mé i re
gya ko rolt ha tá sá ról szól nak, amit
akár üd vö zöl het nénk is, ha az egész
írás fo lyam nem rög tön egy Adolf Hit -
ler-idé zet tel nyi tott vol na. De elég
pusz tán a cí mek re vet ni egy pil lan -
tást ah hoz, hogy ki de rül jön: az idé -
zett szak iro da lom mennyi sé ge és
mi nő sé ge el le né re az üze net egy ér -
tel mű. Ked ves ol va só, vedd tu do má -
sul, hogy a ná ci gon do lat alap ve té se
Lu ther írá sa i ban ke re sen dő. 

A He tek a Hit Gyü le ke ze té nek lap -
ja, amely ugyan ak kor – amúgy di csé -
re tes egy há zi igye ke zet – a pi ac ról is
igyek szik meg él ni. A blikk fan gos cím -
vá lasz tás – mint pél dá ul Lu ther, a ke -
resz tény ül dö ző; Lu ther, az el ső mo dern
an ti sze mi ta? vagy Lu ther, a né met
szel lem har co sa – le het egy fur má nyos
üz let po li ti ka ré sze, erő sen meg kér dő -
je lez he tő ugyan ak kor az a mód szer,
amely az év szá za dok kal ké sőb bi bor -
zal mas tör té nel mi ese mé nyek ár nyé -
ká ban mu tat ja be a re for má tor gon -
do la ta i nak akár csak egy ré szét. 

A Hit Gyü le ke ze té nek nagy já ból
ne gyed szá zad dal ez előt ti in du lá sa
ide jén szá mos fe szült ség eredt ab ból,
hogy evan gé li kus gyü le ke ze te ink nek
jó né há nyan há tat for dí tot tak a ka riz -
ma ti kus kö zös ség ked vé ért. Má ra
csen de sed tek az in du la tok, va la me -
lyest kon szo li dá ló dott a hely zet, ép pen
ezért igye kez tem a gyü le ke zet egyik
ve ze tő jé től meg tud ni, hogy va jon vál -
to zott-e va la mi kö zös sé ge ink mos tan -
ra bé kés nek mond ha tó vi szo nyá ban.
Ő a tő le meg szo kott ked ves ség gel
biz to sí tott ar ról, hogy sem mi lyen
köz pon ti rossz szán dék ról nincs szó –
a cikk so ro zat per sze, mint ha mi sem
tör tént vol na, foly ta tó dott. 

De hagy juk is most az ügy „egy -
ház dip lo má ci ai” vo nat ko zá sát, a le -
egy sze rű sí tő cí me kért szá mol jon el
tu do má nyos és ke resz tyé ni lel ki is me -
re té vel a szer ző, szer kesz tő, gyü le ke -
ze ti elöl já ró!

Az vi szont ta gad ha tat lan, hogy ér -
de mes fog lal koz ni Lu ther Már ton
an ti sze mi ta írá sa i val is. Az sem két sé -
ges, hogy a re for má tor ter je del mes
élet mű vé ből min dig és min den kor
ki-ki po li ti kai szán dé ka i nak meg fe le -
lő en vá lo gat ha tott. Em lé kez he tünk,
meg tet te ezt az ideo ló gi a i lag oly „szi -
go rú” Né met De mok ra ti kus Köz tár -
sa ság is – ak kor ép pen Lu ther szo ci -
ál eti kai gon do la ta i ra he lyez ve a súlyt. 

A nagy és vál to za tos élet mű vek nek
– de a jó val ki sebb ha tá sú sze mé lyes
élet utak nak, ha gya té kok nak is –
gyak ran az a sor suk, hogy csak azt
idéz zük be lő lük, amit sze re tünk,
ami re büsz kék le he tünk, vagy ami ép -
pen szük sé ges ak tu á lis ér ve lé sünk -
höz. A po li ti kai irány tű ilyen kor a le -
he tő leg rosszabb se géd esz köz, hisz a
le egy sze rű sí tő kom mu ni ká ció vi lá ga
nem tűr meg sem mi fé le dif fe ren ci ált
okos ko dást. A tu do mány ban, ok ta -
tás ban vi szont an nál in kább el kell
mon da ni, hogy bi zony na gyon sok
min den be le fér egy élet be, élet mű be. 

Friss él mé nyem eb ből a szem pont -
ból a ta valy fel újít va meg nyílt Jó zsef At -
ti la-em lék ház Ba la ton szár szón, amely
már nem csak a ko ráb ban suly kolt
„pro le tár köl tő re” em lé ke zik. De gon -
dol ha tunk a Nyi rő Jó zsef fel vagy akár
a Hor thy Mik lós sal kap cso la tos vi -
ták ra is: ol vas hat juk-e az Uz Ben cét, ha
a szer ző je po li ti ka i lag vég ze te set té ve -
dett, vagy be csül het jük-e a kor mány -
zó nak a Tri a non utá ni kon szo li dá ci ó -
ban nyúj tott tel je sít mé nyét, mi köz ben
tud juk, hogy ha mis né ze tei, té ve dé sei
na gyon sok em ber éle tet kö ve tel tek? 

Vagy gon dol junk csak az egy há -
zun kon be lü li, a szo ci a liz mus idő sza -
ká ra vo nat ko zó tény fel tá rás ra, kü lö -
nös te kin tet tel az ősszel meg je le nő
újabb Há ló kö tet re! Hány ki vá ló lel -
kész, egy há zi em ber vált a re zsim ál -
do za tá vá és/vagy tet tes tár sá vá! De
még a sa ját csa lá dom ban is ta lá lok
köz tisz te let ben ál ló temp lom épí tő
lel készt, aki nek po li ti kai né ze tei leg -
alább is za va ros nak mond ha tók – s ez
a ta pasz ta lat alig ha egye dül ál ló.

Dif fe ren ci ál tan, a rész le tek re is oda -
fi gyel ve te kin te ni egy élet mű re vagy
akár kor tár sa ink tel je sít mé nyé re sok -
kal több erő fe szí tést kö ve tel, így alig -
ha bíz ha tunk e tö rek vés ál ta lá nos si -
ke ré ben. A re for má ció kez de té nek
öt szá za dik év for du ló já ra ké szül ve
ugyan ak kor egy re sza po rod nak azok a
pub li ká ci ók, ame lyek a leg újabb ku ta -
tási ered mé nyek is me re té ben elem zik
Lu ther Már ton írá sa it, gon do la ta it,
be le ért ve a zsi dó ság gal kap cso la to sa -
kat is. A né met saj tó ban élénk esz me -
cse re fo lyik ar ról, ho gyan is le het majd
négy év múl va oko san ün ne pel ni. 

A Lu ther Ki adó vi szont már kö zel tíz
éve ki ad ta – a mai el nök-püs pök aján -
lá sá val – Csep re gi Zol tán Zsi dó misszió,
vér vád, heb ra isz ti ka cí mű köny vét,
mely nek be ve ze tő ta nul má nya nem en -
ge di, hogy az Ószö vet ség-for dí tó Lu ther
port ré ja el hal vá nyod jon an ti sze mi ta
írá sa i nak tük ré ben. S bár se ké pek, se
blikk fan gos cí mek nin cse nek ben ne, ez -
zel az ol vas mánnyal min den ki kö ze lebb
ke rül het az iga zi Lu ther hez, nem is be -
szél ve a ke rek év for du ló ra ké szü lő új
szö veg gyűj te mény ről. Igaz, a Lu ther
Ki adó köny ve it – egy elő re leg alább is –
nem osz to gat ják in gyen a Szent föld -
re tar tó re pü lő gé pek fe dél ze tén. 

A szer ző egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő je, a Kül ügy mi nisz té ri um he lyet tes
ál lam tit ká ra

Változatoséletrajzok

Aki a na pok ban be akart haj ta ni az
Ül lői út 24.-be, az or szá gos iro da
épü le té nek ud va rá ra, rög tön ész re ve -
het te, hogy nagy a sür gés-for gás. A
múlt hét má so dik fe lé ben az tán ki -

nőt tek a föld ből az áll vá nyok, s meg -
ér ke zett az e-mail az épí té si osz tály -
tól: tü rel met kér nek, kez dő dik a te -
tő fel újí tás. Az már el dőlt, hogy nem
lesz te tő tér-be épí tés, fő ként azért,

mert egy ilyen át ala kí tás hoz a fal szer -
ke zet te her bí ró ké pes sé ge nem meg -
fe le lő. 

Lesztetőafejünkfelett!

f Folytatás a 3. oldalon
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A kor mány pár ti ér ve lés sze rint ha zánk
ku ri ó zum lett az egy fő re ju tó egy há -
zak szá ma te kin te té ben Eu ró pá ban.
Egy sze rűbb volt egy há zat ala pí ta ni,
ele gen dő volt száz sze mély meg ál la po -
dá sa. Az anyagi ked vez mé nyek pe dig
az egy há zi stá tus el nye ré sé re ösz tö nöz -
ték a gaz da sá gi szer ve ze te ket. Így ki ala -
kul tak a „biz nisz egy há zak”. 

Egyházügyitörvény:újraszabályozva

f Folytatás a 6. oldalon

b Áder Já nosköz tár sa sá gi el nök át gon do lás ra vissza küld te az Or szág gyű -
lés nek az egy ház ügyi tör vény mó do sí tá sát – szól tak a hí rek né hány hét -
tel ez előtt. A par la ment ez után jú li us 5-én új ra el fo gad ta a tör vény mó -
do sí tást – fi gye lem be vé ve az ál lam fő ki fo gá sa it –, majd Áder Já nos alá
is ír ta a jog sza bályt. De há nya dik mó do sí tást is fo gad ta el a tör vény ho -
zás? – te het nénk fel a kér dést. Már több mint há rom éve, hogy vá lasz -
tott kép vi se lő ink ne ki lát tak az új egy ház ügyi tör vény meg al ko tá sá nak.
Úgy tud juk, a tör vény tar tal mát ki bon tó, most ké szü lő vég re haj tá si ren -
de let ről az el múlt he tek ben is egyez te té sek zaj lot tak. Mind er re azért volt
szük ség, mert a rend szer vál tás után szü le tett tör vény nagy vo na lú sá gá -
nak kö vet kez mé nye ként már kö zel négy száz egy há zat tar tot tak nyil ván.

„Majd tíz éve olasz fi a ta lok tól hal lot tam elő ször 
az Út ról. Jól em lék szem egyi kük sza va i ra: 
ami kor ben ned már meg szü le tett a vágy, hogy 
va la mi kor el juss Szent Ja kab sír já hoz, már ak kor 
el in dul tál, már ak kor úton vagy.”

Beszélgetés az El Caminóról f 8–9. oldal
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Evangélikus élEt. élEd?

Nagy apám sa já tos test tar tás ban gug -
gol a cell dö möl ki ud va ron. A föl dön
desz kák he ver nek. Nagy apám erő -
sen szo rít ja szá já ban a ci ga ret tát. Nyár
van, az idő mint ha áll na. 

Nagy apám szö ge ket ver a desz ká -
ba. Bá tyám, aki ek kor olyan hét-nyolc
éves le he tett, mel let te tér del a föl dön.
Ke zé ben egy hoz zá ké pest túl sá go san
nagy ha ra pó fo gó. Alig vár ja, hogy
hasz nál has sa. Ha ma ro san er re is sor
ke rül. Nagy apám ugyan is azért ütö geti
be a szö ge ket, hogy meg ta nít sa a bá -
tyá mat ar ra, ho gyan kell őket ki hú zo -
gat ni a ha ra pó fo gó val. 

Én tá vo labb ülök. Alig ér de kel a do -
log, nem is ne kem szól. A kép mégis
meg ra gadt va la hogy az agyam ban.

* * *

Mint ha be le hall gat nánk egy ide gen
pár sze rel mi val lo má sá ba. Szé gyen -
lő sen for dít juk el a fe jün ket, és fe les -
le ges nek, il le ték te len nek tart juk a
je len lé tün ket. Így ol vas suk Mó zes
ötö dik köny vé ből ezt a sza kaszt, ben -
ne Is ten és az ő né pé nek, a zsi dó ság -
nak össze tar to zá sá ról. El ső ér zé sünk
az, hogy eb ben nincs szá munk ra el -
hang zó mon dat, és til ta ko zunk min -
den olyan ér tel me zés el len, mely rö -
vid zár la to san ezt az üze ne tet a ke -
resz tyén ség re vo nat koz tat ja. 

Más fe lől a zsi dó ság tör té ne te kéz -
zel fog ha tó va ló ság. Sen ki sem for -
dít hat ja el a fe jét at tól a tény től, hogy
van itt egy nép, mely ma gát Is ten né -
pé nek tud ja. A ke resz tyén ség nek min -
dig szem be sül nie kell az zal, hogy köz -
pon ti ese mé nye i nek gyö ke re a zsi dó -
ság tör té ne té be nyú lik.

A Bib lia egyik leg fon to sabb in for -
má ci ó ja en nek a nép nek a sor sa. Küz -
del me, áll ha ta tos sá ga vagy szét szó ra -
tá sa, vi rág zá sa vagy szét hul lá sa mind
ré sze Is ten nel va ló kap cso la tá nak. Ki -
hagy ha tat lan en nek a nép nek az éle -
té ből, hogy fel tűnt ben ne a zsi dó Jé zus
a ma ga ta nít vá nyi kö ré vel, az el ső ke -
resz tyén gyü le ke ze tek kel, a zsi dó-po -
gány kér dé sek kel – és ez oda ve ze tett,

hogy ezek a gyü le ke ze tek a vá lasz tott -
sá got ma gu ké vá tet ték, és ké szek vol -
tak meg fosz ta ni a zsi dó sá got et től.

Iz ra el né pe Is ten vá lasz tott ja,
amely ről mai igénk so rai el sőd le ge sen
szól nak.

* * *

Ahogy föl idé zem a ré gi tör té ne tet
ma gam ban, ennyi év után is meg ra gad
nagy apám fe le lős ség tel jes sze re te te,
amellyel leg idő sebb fiú uno ká ja fe lé
for dult. Tud ta, hogy a ha ra pó fo gó val
bá nás fon tos tu dás. Kész volt kis gya -
kor la to kat ki ta lál ni az ezek hez ha -
son ló is me re tek meg ta ní tá sá ra. Vég te -
len tü rel me volt hoz zá. 

Bár nem én tar tot tam a fo gót,
nem ne kem ütöt ték be a szö ge ket, ta -
lán ki csit sér tő dött is le het tem ezért,
mégis ki raj zo ló dik az ő jel lem vo ná -
sa, amely más hely ze tek ben nyil ván
ne kem is megmutatkozott. 

* * *

A ke resz tyén ség igénk ben ső sé ges
sza va it csak mo dell ként ért he ti meg.
A zsi dó ság sor sá ban mo del le ző dik
Is ten kom mu ni ká ci ó ja az em ber rel.
Eb ben a nép sem passzív. Az el hí vás,
a szö vet ség, az el haj lá sok ke ze lé se, a
tör vény, a bün te tés és az ir ga lom – Is -
ten kö ze le dé se az em ber hez. Egy nép
a hor do zó já vá vá lik en nek, kap cso la -
tuk mo del lé vá lik. En nek a nép nek a
mai na pig kö ve tett sor sá ban ott van a
kér dés: mit akar Is ten, hogy hagy hat -
ta ezt Is ten, mi a szán dé ka a tör té ne -
lem bi zo nyos for du ló i nál – de egy ide -
jű leg szá munk ra is el mond ja, hogy mi -
lyen in du lat tal, szán dék kal és vál to zá -
sok kal ta lál ko zik ve lünk.

A mon da tok ugyan nem ne künk
szól nak köz vet le nül, de meg lát hat juk

ben nük azt az Is tent, aki egy nép éle -
tén ke resz tül mu tat ja be az em ber hez
va ló kö ze le dé sét.

* * *

Az tán ott van a bá tyám, aki tü rel me -
sen vár ja, hogy a fel ada tot el vé gez hes -
se. Nem unat ko zik, fi gyel. Ami kor rá
ke rül a sor, pró bál ja min den ere jét
össze szed ni, hogy ügyes le gyen. El ső -
re per sze nem megy, de az tán rá ta lál
ar ra a moz du lat ra, amellyel majd
egész éle té ben, ami kor szö get kell ki -
húz nia, for gat ja a ha ra pó fo gót. Élet re
szó ló él mény ez. 

A szö gek ki hú zá sa egy ide jű leg be -
szél a nagy apám és a bá tyám kap cso -
la tá ról. Sok ha son ló ság van a jel le mük -
ben, sőt még a ki né ze tük ben is. Az ak -
kor kis gye rek ként ott tér de lő fiú egy
éle ten át hor doz za öregap ja tisz te le tét,
sok szor idé zi fel a tő le ta nul ta kat, és
szá mon tart ja pél dá ul azt is, hogy ő ta -
ní tot ta meg szö get ki húz ni. Tár cá já -
ban van egy fény kép, me lyen ő – ak -
kor már ser dü lő ként –, az ap ja és a
nagy ap ja lát ha tó. Ki csit min dig iri gyel -
tem ezt az össze tar to zást. Más fe lől
ma gam is köz ve tet ten ré sze va gyok, hi -
szen egy vér va gyunk. 

* * *

Így ju tunk el Jé zus éle té hez. De va -
jon sza bad-e a szá munk ra oly sze mé -
lyes, em be ri leg kö zel ál ló ná zá re ti Jé -
zus sor sát is ilyen tá vol ság tar tás sal
vizs gál nunk? Sza bad-e az ő szer te -
ága zó mon da ni va ló ját, cse le ke de -
teit – és el ső ren dű en ke reszt ha lá lát
és fel tá ma dá sát ilyen mo dell ként ke -
zel nünk? Ha mind ezt nem tá vol -
ság tar tás ként, ha nem ép pen hogy Is -
ten hoz zánk kö zel lé pő, ma gát fel fe -
dő cse le ke de te ként ér té kel jük, ak kor

ben ne ve le ta lál koz ha tunk. Eb ben a
kap cso ló dás ban rá adá sul nem is va -
gyunk tel je sen kí vül ál lók, mert bár
igaz, hogy Jé zus mon da ni va ló já ban
sok szor szá munk ra el ér he tet len tar -
ta lom mal szól ko rá nak zsi dó sá gá hoz,
sza va i nak uni ver za li tá sa min den kor
és min den nép szá má ra ki nyit ja Is -
ten or szá gát.

* * *

Ülünk a kert ben, és fi gye lem, ahogy
bá tyám az uno ká it ta nít ja. Nem szö -
ge ket ver nek be, egy pe ca bo tot szed -
nek szét ép pen, de ugyan az a tü re lem,
ugyan az a fe le lős ség tu dat, ugyan az a
sze re tet. A hor do zott min ták újabb jel -
le me ket raj zol nak kö rül. Nem ve szek
részt ben ne, még is for mál nak. Nem
pusz tán ró luk szól nak, ha nem ar ról,
mit je le net nagy apá nak és uno ká nak
len ni. Mi a ta ní tás, a ta nu lás, az aján -
dé ko zás és el fo ga dás. Meg ér tem a
nem ze dé kek össze tar to zá sát. Fel fe -
de zek né hány el ve szí tett kin cset, és
má so kat meg ta lá lok.

* * *

És vé gül a ma gunk éle te. Igen, a min -
ket kö rül ve vő vi lág, ben ne a sa ját sor -
sunk is vál hat Is ten szán dé ká nak mo -
dell jé vé. Bol dog vagy tra gi kus tör té ne -
te ink Is ten aka ra tá ról be szél nek. Az,
amit Is ten meg mu tat a zsi dó ság sor -
sá ban, le he tő sé ge i ben, küz del me i ben,
cso dá la tos kul tú rá já ban, tar tá sá ban, de
tra gé di á já ban is, Jé zus sze mé lyé ben
nyer iga zi ér tel met. Az ér tünk szen ve -
dő, meg ha ló és fel tá ma dó Krisz tus pe -
dig sa ját éle tünk és ha lá lunk meg ol dó -
já vá lett. Rá fi gyel ve bon ta ko zik ki éle -
tünk tit ka, mu tat ko zik meg ér tel mes -
sé günk és cé lunk.

g Ko czor Ta más

sZ ent H á rOM ság Ün ne pe U tán 9.  va sár nap –
5M ÓZ 7,6–12

Modellek

a va sárnap ig éje

b Ge org Fried rich Hän del Mes si ás
ora tó ri u mát elem ző so ro za tunk -
ban a má so dik rész má so dik fe lé -
nek té te le i hez ér kez tünk: ezt a
sza kaszt a köz is mert és nép sze rű
Hal le lu ja-kó rus ko ro náz za meg.
Írá sunk ban új ra tá masz kod tunk
Tal li án Ti bor elem zé sé re.

Az el ső re ci ta ti vo-kó rus té tel pár (a
31/32. té tel től) episz to lai ige sza ka sza
Krisz tus ra vo nat koz ta tott zsol tá ro kat
idéz: „Mert az an gya lok kö zül ki nek
mond ta va la ha: »Fi am vagy te, ma
nem zet te lek té ged!« (…) »Imád ja őt az
Is ten min den an gya la!«” (Zsid 1,5–6)
A D-dúr kó rus té tel té má ja ép pen
for dí tott ja an nak a mo tí vum nak,
amely a Hal le lu ját in dít ja.

A kö vet ke ző négy té telt a meg szó -
la lás és az öröm hír hir de té sé nek gon -
do la ta fű zi egy be. Az el ső két té tel
kap cso la tát az azo nos zsol tár – mely -
nek té má ja Is ten meg je le né se – te szi
még szo ro sab bá: „Föl men tél a ma gas
hegy re, fog lyo kat ej tet tél, em be re ket
kap tál aján dé kul, még pe dig lá za dó kat.
Most már ott laksz, Uram Is ten!”
(Zsolt 68,19) „Az Úr ezt a ki je len tést
ad ja az öröm hírt vi vő nők nagy se re -
gé nek…” (Zsolt 68,12) A d-moll al tária
(más fel vé te len g-moll szop rán ária)
hár mas lük te té sű, lá gyabb ze nei anya -
ga után a B-dúr kó rus ak kord jai az is -
te ni nagy sá got su gall ják.

Egyes bib lia for dí tá sok (pél dá ul a
Lu the ré) Zsolt 68,12 mel lett fel tün -

te tik az uta lást Ézs 52,7-re: ez kö vet -
ke zik most a Mes si ás ban is rin ga tó,
si ci li a no rit mu sú, g-moll szop rán ária
for má já ban. „Mily szép, ha fel tű nik a
he gye ken az öröm hírt ho zó lá ba! Bé -
kes sé get hir det, öröm hírt hoz, sza ba -
du lást hir det. Azt mond ja Sion nak:
Is te ned ural ko dik!” Róm 10,15 is er -
re utal: „Mi lyen ked ves azok nak a jö -
ve te le, akik az evan gé li u mot hir de tik!”

A sza kaszt zá ró, erő tel jes Esz-dúr
kó rus szö ve ge szin tén meg ta lál ha tó
két he lyen. Pál apos tol pa ra frá zi sa:
„Az egész föld re el ha tott az ő hang -
juk, és a föld ke rek ség szé lé ig az ő be -
szé dük.” (Róm 10,18) Az ere de ti zsol -
tár: „…el jut hang juk az egész föld re,
sza vuk a vi lág vé gé ig.” (Zsolt 19,5)

Újabb négy össze tar to zó té tel: szö -
ve gük a má so dik zsol tár ból szár ma -
zik. „Mi ért tom bol nak a né pek, mi lyen
hi á ba va ló sá got ter vez nek a nem ze -
tek? Össze gyűl nek a föld ki rá lyai, a fe -
je del mek együtt ta nács koz nak az Úr
el len és fel kent je el len” (Zsolt 2,1–2) –
hang zik a vi ha ros basszus ária; az
éne kes a hár mas hang zat-fel bon tás
lép cső in jár, a he ge dűk ti zen ha to -
dok kal sis te reg nek. Ez a drá ma –
egy vál to zat sze rint rö vid re ci ta ti vo
után – ug rás ra kész, szin te vil lám ló
kó rus ba tor kol lik (mind ket tő C-dúr -
ban): „Dob juk le ma gunk ról bi lin cse -
i ket, tép jük le kö te le i ket!” (Zsolt 2,3)

A te nor re ci ta ti vo vi lá gos sá te szi,
mennyi re hi á ba va ló ez a pró bál ko zás.
„A menny ben la ko zó ki ne ve ti, az Úr
ki gú nyol ja őket.” (Zsolt 2,4) Az a-moll
te nor ária ér zék le te sen be mu tat ja,

mek ko ra le het az Úr ere je, ha ha rag -
ra ger jed a lá za dó em ber el len: „Össze -
tö röd őket vas vessző vel, szét zú zod,
mint a cse rép edényt!” (Zsolt 2,9) A he -
ge dűk meg ál lít ha tat lan mo tí vu ma a
leg ma ga sabb és a leg mé lyebb húr
kö zött csa pó dik ide-oda. Az éne kes
szó la ma ép pen vissza fo gott sá gá val ér -
zé kel te ti a kér lel he tet len hely ze tet.

A Mes si ás má so dik ré szé nek zá ró -
kó ru sa a Je le né sek köny vé nek há rom
rész le té vel Já nos apos tol ví zi ó it tár -
ja elénk. A té tel el ső ré sze: „Hal le lu -
ja, mert ural ko dik az Úr, a mi Is te -
nünk, a Min den ha tó!” (Jel 19,6) Hän -
del tömb sze rű en épít ke zik, rö vid,
preg náns mo tí vu mok kal, olyan for -
mán nagy lép té kű for mai gon dol ko -
dás sal, amely már-már a for mát lan -
sá got sú rol ja. Eb ben és a töb bi kó rus -
té tel ben a leg szem be tű nőbb egy
kvart am bi tu sú, négy han gos mo tí -
vum, pla gá lis, óri á si ere jű ka den ci ák -
kal, or go na pon tok kal.

A foly ta tás ban több szö ve get és ze -
nei anya got hal lunk fel vált va vagy egy
idő ben. Elő ször egy le fe lé irá nyu ló
ská la me net hang zik fel; ezt nagy lé -
pé sek ből épít ke ző fú ga té ma kö ve ti:
„A vi lág fe lett a ki rá lyi ura lom a mi
Urun ké, az ő Krisz tu sáé lett, / és ő fog
ural kod ni örök kön-örök ké.” (Jel 11,15)
Eb be a fú gá ba épül be az újabb fel -
ki ál tás, is mét lő dő han go kon, ál lan -
dó an emel ked ve: „Ki rá lyok nak Ki rá -
lya és urak nak Ura.” (Jel 19,16)

Ed dig nem ej tet tünk szót Hän del
ora tó ri u má nak hang sze re lé sé ről.
Azért nem, mert a meg szo kott ba -

rokk ap pa rá tust al kal maz ta: éne kes
szó lis tá kat, négy szó la mú ve gyes kart,
vo nós ze ne kart (két he ge dű és brá csa)
bas so con ti nu ó val (gor don ka és nagy -
bő gő; csem ba ló és or go na), va la -
mint két obo át és két fa got tot. Az
obo ák a kó rus szop rán és alt szó la -
mát vagy a he ge dű ket, a fa got tok a
bas so con ti nu ót erő sí tet ték. 

Jel 11,15-ben a vers ele jén vi szont ez
áll: „A he te dik an gyal is trom bi tált, és
ha tal mas han gok szó lal tak meg a
menny ben…” Ez az össze füg gés és a zá -
ró kó rus mon da ni va ló já nak je len tő -
sé ge igény li, hogy a par ti tú ra két trom -
bi tá val – és a ve le együtt já ró tim pa ni -
val (üst dob bal) – bő vül jön. A ba rokk -
ban pe dig a trom bi tá val ki egé szült
hang zás ma gá val hoz za a ki rá lyi, fé nyes
D-dúr hang ne met. Ezek a – tech ni ka -
i nak tű nő – kö rül mé nyek se gí tet ték elő
an nak a té tel nek a meg szü le té sét,
ame lyet az an go lok szin te him nu -
szuk ként tisz tel nek, és amely nek nép -
sze rű sé ge a pop szá mo ké val ve tek szik.

A Hal le lu ja az apo te ó zi sa min den
kö zös sé gi di a dal- és di cső í tő ének nek.
Azt, amit a Mes si ás a ro kon je len té sű,
de a ha son ló ság tól je len tő sé gü ket
nem vesz tő té te lek so rán el da lol, a hí -
res kó rus tö mö rít ve mond ja új ra. A ze -
nei szim bó lu mok oly nyíl tak, hogy már
nem is szim bó lu mok: a szop rán han -
gon ként emel ke dő, tar tott „Ki rá lyok
ki rá lya” ki ál tá sa a mennyek be ve ze tő
utat raj zol ja ki, aho vá Meg vál tó ját uj -
jong va-to long va kö vet he ti a so ka ság.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

„Halleluja,merturalkodikazÚr,
amiIstenünk,aMindenható!”

C antate

Te rem tő Is te nünk! Mennyei Atyánk!
Kö szön jük hű sé ge det, amellyel éle -
tet adsz, és azt fenn tar tod; amellyel
az élet hez adsz élet je le ket is, ame lyek
túl mu tat nak a ha lál és a bűn kö rü löt -
tünk és ben nünk rom bo ló erő in.
Kö szön jük, hogy nem ön tu dat la nul
va gyunk te remt mé nye id, ha nem tu -
da tos gyer me ke id le he tünk, hogy
ér te lem mel cso dál hat juk te rem tett
vi lá god gaz dag sá gát, és há lás öröm -
mel él het jük át az em be ri össze tar -
to zás bol dog pil la na ta it.

Kö szön jük hű sé ge det, amely ál tal
fe le lős élet re hívsz; köszönjük, hogy
nem va gyunk ki szol gál tat va kö rül mé -
nye ink nek, ha nem adsz erőt, te het -
sé get úr rá len ni kor lá ta in kon, és a ne -
héz pró bák, ki hí vá sok ál tal erő sí ted
aka ra tun kat, for má lod ér tel mün ket
és lát ta tod ha tá ra in kat. Ál dott légy,
hogy ku dar ca in kat is ja vunk ra for dí -
tod, így ál ta luk mé lyül het ön is me re -
tünk, vi lág lá tá sunk, a má sik el esett -
sé ge irán ti ér zé keny sé günk.

Kö szön jük hű sé ge det, amellyel
óvó, táp lá ló, ott hont adó kö zös sé gek -
be he lye zel, és ott meg tar tasz. Kö -
szön jük csa lád ja in kat, azt az ér zel mi
ott hont, aho vá a leg ben ső sé ge seb ben
tar to zunk, ahon nan jó el in dul ni, s
aho vá jó új ra és új ra meg ér kez ni. Kö -
szön jük a kö zös sé ge ket, ame lyek hez
mun kánk, ta nu lá sunk vagy ép pen ak -
tív pi he né sünk köt. Ál dott légy, hogy
egy há zad, a gyü le ke zet kö zös sé ge is
ott ho nunk ká vál ha tott, hogy ben ne
tár sak ra ta lál tunk, akik kel kö zös a hi -
tünk, s akik kel meg oszt hat juk ké te -
lye in ket is.

Kö szön jük Jé zus Krisz tus ban meg -
tes te sült hű sé ge det: hogy ben ne
örök re el je gyez tél ma gad nak, hogy
ál ta la be szé des sé vál nak éle tünk ese -
mé nyei, hogy az ő mű ve ré vén éle -
tün ket és an nak min den aján dé kát az
élet je gyé ben lát hat juk.

Bo csásd meg, hogy hű sé ged del
na pon ta vissza élünk, azt új ra és új -
ra meg ha zud tol juk in du la ta ink kal,
sza va ink kal, tet te ink kel és mu lasz tá -
sa ink kal. Te Jé zus ban ér tünk ad tad
ma gad, mi még is – a má sik ba ján és
ín sé gén át néz ve – mind un ta lan a ma -
gunk ja vát mun kál juk. Ir gal mad ból
élünk; se gíts, hogy él jünk is ve le.

Add, hogy hű sé ged lát ha tó vá vál -
jon sze mé lyes éle tün kön ép pen úgy,
mint egy há zad éle tén, s így mind töb -
bek nek nyíl jon fel a sze me atyai sze -
re te ted re, a ve led va ló kö zös ség örö -
mé re, a Krisz tus ban nyert élet re.

Add, hogy ha az élet min den je le
el fo gyott mel lő lünk, ak kor is hű sé ged
re mé nye ve zes sen. Ámen.

Oratio
œcumenica

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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Kü lön le ges mun ka ülés re ke rült sor
jú li us 19-én a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ki hi va ta lá ban. Va jon mi ért
ta lál ko zik a nyár kö ze pén Lup ták
György es pe res, Ho mo ki Pál lel kész,
De ák Lász ló egy ház ke rü le ti misszi -
ói lel kész, va la mint Lász ló La jos lel -
kész je lölt a püs pök kel?

Or vo si ki fe je zés sel él ve: „élet men -
tő be avat ko zás ról”, két gyü le ke zet, Bó -
csa és Táz lár új ra élesz té sé ről folyt az
iz gal mas ta nács ko zás, a „kon zí li um”.
Nem az a hely zet, hogy az em lí tett két
kis gyü le ke zet már a ha lá lán len ne. El -
len ke ző leg: ép pen hogy él ni sze ret né -
nek! Ha le het, új ra ön ál ló an, sa ját lel -
ké szük ál tal pász to rol va. 

Mind ez nem ra jon gás, nem ál mo -
do zás, hi szen a fel jegy zé sek sze rint
már 1949. szep tem ber 13-án fel ke res -
te hat bó csai pres bi ter – Eré nyi Já nos,
Font Mi kós, Gás pár Ist ván, Hach -
bold Im re és Já nos, il let ve Mes kó Já -
nos – az ak ko ri solt vad ker ti es pe rest,
Sik ter And rást a gyü le ke zet ön ál ló su -
lá si szán dé ká val. En nek nyo mán 1950-
ben Bó csa és Táz lár le vált Solt vad kert -
ről, és ön ál ló lel készt vá lasz tott Me zősi
György sze mé lyé ben (aki jó val ké sőbb
az Evan gé li kus Élet szer kesz tő je ként
is mű kö dött). A Bó csán la kó utol só lel -
kész Széll Bul csú volt, aki 1975 ta va -
szá ig szol gált a két fa lu ban. 

Ez után a sú lyos lel kész hi ány mi att
Bó csa vissza ke rült Solt vad kert hez,
Táz lárt pe dig Kis kun ha las hoz csa tol -

ták. Így nem ma radt ugyan pász tor
nél kül a két te le pü lés mint egy száz-
száz fő nyi evan gé li kus né pes sé ge,
de meg rit kul tak a szol gá la tok: je len -
leg Bó csán ha von ta két szer, Táz lá ron
pe dig egy szer van is ten tisz te let. Tu -
dom, hogy ez is va la mi – a lel ki éh -
ha lál tól ta lán meg ment, de a nö ve ke -
dés hez biz to san ke vés…

Már hosszabb ide je me len get tük a
ter vet, hogy jó len ne kí sér le tet ten ni az
„új ra élesz tés re”, hi szen két élet ké pes fa -
lu ról van szó, ahol ma is adot tak a fel -
té te lek a gyü le ke zet épí tés hez. Van is -
ten tisz te le ti he lyünk, fel újít ha tó lel kész -
la kás, mű kö dő óvo da és is ko la. 

De va jon mit akar nak a he lyi ek?
Saj nos, sok szor sok he lyütt ta pasz ta -
lom a lel ki le épü lés tü ne te it, a si vár
igény te len sé get: „Ne künk ennyi is
elég, nincs erőnk több re…” Pe dig
nyil ván va ló, hogy ép pen azért fogy el
az erőnk, és fogy nak el gyü le ke ze te -
ink, mert nem élünk rend sze re sen és
bő sé ge sen az élet adó lel ki ke nyér ből,
Is ten élő és ha tó igé jé ből. 

Amint er ről la punk áp ri lis 7-i szá -
má ban is be szá mol tunk, hús vét va sár -
nap Bó csán szol gál tam, hogy fel mér -
jem a gyü le ke zet él ni aka rá sát. Jó volt
meg ta pasz tal ni ép pen a fel tá ma dás ün -
ne pén, hogy a bó csai evan gé li ku sok –
Vi da György fel ügye lő től Sző ke-Tóth
Mi hály pol gár mes te rig – bíz nak az új -
ra kez dés, az ön ál ló su lás esé lyé ben. 

Ter mé sze te sen en nek egyik leg -

fon to sabb em be ri elő fel té te le, hogy ta -
lál junk va la kit, aki kész fel vál lal ni a két
gyü le ke zet új ra plán tá lá sá nak nem
könnyű fel ada tát. S itt lép a kép be if -
jú szol ga tár sunk, Lász ló La jos, aki nek
or di ná ci ó ja ép pen la punk hi va ta los
meg je le né si nap ján, jú li us 28-án, va -
sár nap dél után lesz a pest szent lő rin -
ci temp lom ban. 

Jo go san ve tő dik fel a kér dés: va jon
nem fe le lőt len ség-e pá lya kez dő fi a talt
ilyen mély víz be dob ni? Nem vi tás,
hogy koc ká za tos a dön tés, amely re
azon ban egy részt ma ga La jos is ki -
mond ta az igent, más részt pe dig
igyek szünk min den le het sé ges em be -
ri tá mo ga tást meg ad ni, hogy ne érez -
ze ma gát egye dül eb ben az iga zi
misszi ói hely zet ben. Ezért ült össze a
„kon zí li um”, hogy a szük sé ges lel ki,
szel le mi és anya gi se gít sé get min den
szint ről ide jé ben biz to sí ta ni tud juk. 

A leg fon to sabb, hogy le gyen a kö -
zel ben olyan ta pasz tal tabb szol ga társ,
aki nek hely is me re te is se gít het. Így
La jos be osz tott lel kész ként a Bó -
csát ed dig el lá tó solt vad ker ti lel -
kész, Ho mo ki Pál mel lé ke rül.

A kö vet ke ző szint az egy ház me gye
tá mo ga tá sa. Lup ták György es pe res -
nek, aki egy ben az or szá gos evan gé -
li zá ci ós és misszi ói bi zott ság el nö ke,
ki fe je zet ten szív ügye, hogy Bács-
Kis kun ban ne csök ken jen, ha nem
nö ve ked jen az evan gé li kus gyü le -
ke ze tek szá ma. En nek ér de ké ben az

egy ház me gye ko moly anya gi se gít sé -
get nyújt a bó csai lel kész la kás fel újí -
tá sá hoz, hogy kö zel négy év ti ze des
kény szer szü net után új ra meg fe le lő
kö rül mé nye ket tud ja nak biz to sí ta ni
az oda köl tö ző lel kész nek.

A ta ta ro zás költ sé gé hez ter mé sze -
te sen hoz zá já rul az egy ház ke rü let is.
De az anya gi ak mel lett igyek szünk fo -
lya ma tos lel ki, szak mai tá mo ga tást is
biz to sí ta ni a gyü le ke zet épí tés hez.
Itt lép be a tör té net be az egy ház ke -
rü let misszi ói lel ké sze, De ák Lász ló,
aki kvá zi men tor ként sze ret né se gí -
te ni La jos gyü le ke zet épí tő mun ká ját. 

Me lyek a leg sür gő sebb és leg fon -
to sabb fel ada tok? Az ima kö zös ség gel
zá ru ló „kon zí li um” a kö vet ke ző lé pé -
se ket vá zol ta fel:

A fo lya ma tos lel ki gon do zói, lá to -
ga tói pász to ro lás mel lett mind két
fa lu ban le he tő leg már szep tem ber től
el kell in dí ta ni a min den va sár nap dél -
előt ti is ten tisz te le ti éle tet és a rend -
sze res hét köz na pi igei al kal ma kat.
Fon tos a sze mé lyes lel ki pász to ri meg -
je le nés az óvo dák és is ko lák éle té ben.
El ső perc től kezd ve fi gyel ni kell az
öku me ni kus együtt mű kö dés re, kü lö -
nö sen is re for má tus test vé re ink kel,
akik kel mind két he lyen kö zö sen hasz -
nál juk a temp lo mot. Konk rét ter ve -
ket ké szí tet tünk, hogy ha von ta le gye -
nek olyan nyi tott, von zó misszi ói al -
kal mak, ame lyek re nem csak az evan -
gé li ku so kat le het meg hív ni…

Deo vo len te, a ter vek sze rint au -
gusz tus 18-án ke rül het sor az ün ne -
pé lyes nyi tány ra. Ezen a va sár na pon
sze ret nénk meg kö szön ni Táz lá ron
Hon ti Irén kis kun ha la si lel kész szol -
gá la tát, aki ed dig gon doz ta a gyü le -
ke ze tet. Bó csán pe dig püs pö ki ál dás -
sal örül he tünk majd a fel újí tott lel -
kész la kás nak és a két kis gyü le ke zet
éle dő fel tá ma dá si re mé nye i nek. 

De ter mé sze te sen egy pil la nat ra
sem fe led jük a kon zí li um alatt is
több ször idé zett apos to li fi gyel mez -
te tést: mi énk az ül te tés, az ön tö zés le -
he tő sé ge és fe le lős sé ge, de a nö ve ke -
dést Is ten ad ja!

„Konzílium”aPuskinutcában é gtájOlÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A te tő hé ja zat cse ré jé ről lesz szó, mert hogy a
cse re pek tel je sen el hasz ná lód tak, át en ge dik a
ned ves sé get. Re mény ség sze rint a mint egy
száz éves ácso lat, a fe dél szék kis ja ví tá sok árán
ép ség ben meg ma rad hat. Eh hez át kell vizs gál -
ni a fa szer ke ze tet, mert a be ázá sok csú fos meg -
le pe té se ket okoz hat nak. Ott, ahol az ere de ti ho -
mok ágy ban nem ér te víz a ge ren dá kat, na gyobb
prob lé mák nem le het nek, de még a ki vá ló mi -
nő sé gű fa szer ke zet is ká ro so dik, ha tar tó san víz
éri. Eze ken a he lye ken biz tos ja ví ta ni kell az
ácso la tot. 

A cse re pe zés ről rég óta tud ják, hogy na gyon
be teg. Két faj ta cse rép fe di a te tőt: az egyik sza -
ka szon a cse re pek nem il lesz ked nek a ta ka rá -
sok nál, itt fo lya ma tos az ázás, a má sik ré szen
pe dig szi va csos sá vál tak a cse re pek. Biz tos ra ve -
he tő, hogy tel je sen le cse ré lik a már ki szol gált,
el hasz ná ló dott hé ja za tot. 

Sza ka szo san dol goz nak majd a szak em be rek,
fó li ák kal vé dik azt a részt, ahol es tén ként az
épü let fe lett a csil la gos ég bolt lesz lát ha tó. 

Na gyobb esők ide jén a csil lár ból is víz folyt

a fel ső szin ten, az if jú sá gi osz tá lyon évek óta la -
vó rok kö zött dol goz tak. Ak kor fó li á kat fek tet -
tek a pad ló ra, de ez nem je len tett ko moly vé -
del met, hi szen a víz át folyt az egyik hely ről a
má sik ra, sem mi sem ma radt szá ra zon. Kö zel
tíz éves prob lé ma ol dó dik meg te hát a te tő fel -
újí tás sal – re mél he tő leg no vem be rig. 

Az Ül lői úti szárny ere de ti ré sze 1870 kö rül
épült Buz zi Bó dog ter vei alap ján. 1904-ben je -
len tő sen át épí tet ték, jel lem ző en kol lé gi u mi
hasz ná lat ra. A Szent ki rá lyi ut cai épü let rész
1905–1906-ban ké szült Francsek Im re ter vei
sze rint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
szék há zá nak.

Az épü let dí sze az ud va ri ka pu be já rat bolt -
íves ki ala kí tá sa, va la mint az Evan gé li kus Or szá -
gos Könyv tár Pod ma nicz ky–De gen feld Könyv -
tá rá nak gyö nyö rű bel ső te re, Pod ma nicz ky
Gé za bá ró ha gya té ka. 

Az Ül lői úti épü let rész utol só, je len tő sebb át -
ala kí tá sa a Ma gyar Szab vány ügyi Hi va tal igé -
nyei sze rint tör tént 1977–79-ben ifj. dr. Kot sis
Iván épí tész és Bá mer Im re sta ti kus ter ve ző irá -
nyí tá sá val.

d EvÉ let-in fó

Hír adá s aZ Ül lői ú t rÓl

Lesztetőafejünkfelett!
f Folytatás az 1. oldalról

b Lel kész ik ta tást tar tot tak jú li us 21-én, va -
sár nap dél után a Nóg rád me gyei Luc fal -
ván. A há rom éve már itt szol gá ló Ma lik
Pé ter Ká rolyt ik tat ta be hi va ta lá ba az
egy ház me gye es pe re se, e so rok író ja. A li -
tur gi á ban – a sta fé ta bo tot mint egy át ad -
va – Megy a szai Lász ló, a gyü le ke zet volt
lel ké sze, va la mint Györ fi Mi hály, a be ik -
ta tott lel kész apó sa szol gált. 

Az es pe res a Pré di ká tor köny ve, Sa la mon sza vai
(11,1–8) alap ján két fon tos üze ne tet he lye zett Ma -
lik Pé ter Ká roly szí vé re. Egy részt azt, hogy Is ten
or szá gá ban, a szol gá lat ban vál lal ni kell a koc ká -
za tot – úgy, ahogy a ha jó zó ke res ke dők vagy ép -
pen a ma got ve tő föld mű ve sek te szik. Olyan idő -
ket élünk, ami kor a ré gi ek mel lett szük sé ge sek
a koc ká za tos nak tű nő, új sze rű és szo kat lan
szol gá la ti for mák. A lé nyeg azon ban vál to zat lan:
a lel ké szi szol gá lat tel jes em bert, egész éle tet és
szí vet kí ván. Más részt azt, hogy nem a szél re és
fel hők re kell fi gyel ni, ha nem a nap ra, Krisz tus -
ra kell te kin te nie az Is ten szol gá já nak. Ha a
misszi ói mun kát blok ko ló áram la tok he lyett
ar ra te kin tünk, aki el hí vott min ket az új élet re és
ki kül dött a szol gá lat ra, ma is bő sé ges lesz az ered -
mény. Urunk ha tal mas, min dent meg te het, ezt
egy pil la nat ra sem sza bad el fe lej te ni ük azok nak,
akik lel ki szol gá lat ban áll nak.

Ma lik Pé ter Ká roly Ef 2,19 és Ef 5,8 alap ján
szó lí tot ta meg a né pes gyü le ke ze tet. A mö göt -
te ál ló há rom (szol gá la ti) év egy pil la nat alatt
el re pült. Nem sok idő, de Jé zus nak ép pen
ele gen dő volt ugyan ennyi, hogy ta nít vá nya it fel -
ké szít se a szol gá lat ra. „Jö ve vény let tem, de az
Úr ban nem va gyok ide gen” – val lot ta a be ik -
ta tott lel kész. 

Há lát adott Is ten nek, meg kö szön ve a luc fal -
vi ak nak, hogy ré szük ről kez det től fog va test -
vé ri el- és be fo ga dást ta pasz talt, jö ve vény mi -
vol ta el le né re nem kell „jött ment nek” érez nie
ma gát. Kö zös út ra hív ta a gyü le ke ze tet, ez pe -
dig nem más, mint a Krisz tus vi lá gos sá gá nak
meg élé se a min den na pok ban. Ma ga is a vi lá -
gos ság gyer me ke ként sze ret né a fény for rást,
Krisz tust hir det ni – mond ta.

Nem le het rész le tez ni, még csak fel so rol ni
sem azt a sok kö szön tést, ame lyek a köz gyű -
lé sen el hang zot tak. Ha tal mas sze re tet és vá ra -
ko zás ve szi kö rül a bő vü lő fél ben lé vő Ma lik csa -
ládot (ha ma ro san meg szü le tik má so dik gyer -
me kük). 

Ked ves és meg ha tó pil la nat volt a nyír sző -
lő si, gö rög szál lá si ro ma test vé rek éne kes kö -
szön té se: „Tü zed, Uram Jé zus, szítsd a szí vem -
ben, / Láng ja lo bog jon ele ve neb ben!” A sze re -
tet ven dég ség után ők a kul túr ház ban foly tat -
ták szol gá la tu kat, át ad va a luc fal va i ak nak
mind azt, amit Krisz tus ban ők is kap tak, hogy
lob ban jon kö zöt tük is a tűz… 

g Sza bó And rás

Jövevénylettem…
Ma lik Pé ter Ká roly be ik ta tá sa Luc fal ván
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Ma lik Pé ter Ká roly 1983. szep tem ber 8-án szü le tett. Mo no ron, pe da gó gus csa lád ban nőtt fel.
Be kap cso ló dott az evan gé li kus gyü le ke zet éle té be, ott ke resz tel ték meg, ott kon fir mált, és el -
kezd te az EKE bib lia is ko lá ját. Az EL TE fi zi kus sza kán ta nult to vább, de úgy érez te, nem ez az
ő út ja. Je lent ke zett az evan gé li kus teo ló gi á ra, és pár hu za mo san mind két sza kot el vé gez te. 

Tár sá val, Györ fi Esz ter rel 2009-ben kö töt ték össze éle tü ket er re az igé re épít ve: „Az Úr így
fe lelt: Meg nyug tat té ged, ha az or cám megy ve le tek?” (2Móz 33,14)

Ma lik Pé ter Ká rolyt 2010-ben szen tel te lel késszé Mo no ron dr. Fa bi ny Ta más püs pök, és
Luc fal vá ra küld te ki, hogy Sza bó And rás es pe res fel ügye le té vel, de lé nye gé ben ön ál ló an vé -
gez ze a szol gá la tot.
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– Püs pök úr sze rint mi volt a kon -
fe ren cia ál ta lá nos cél ja, ho gyan tud
a szer ve zet vá la szol ni a vál to zó vi lág
nö vek vő ki hí vá sa i ra? 

– El ső al ka lom mal vet tem részt az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak
nagy gyű lé sén. Ter mé sze te sen igye -
kez tünk be kap cso lód ni a mun ká ba, tá -
jé ko zód ni min den fon tos fej le mény -
ről. 2009-ben a ly o ni kon fe ren ci án
nagy vi tát vál tott ki, hogy mi te kint he -
tő a szer ve zet fő cél já nak, és tu laj don -
kép pen mi a tár su lás ér tel me. Ho gyan
le het meg ha tá roz ni a fő irány vo na lat,
amely men tén a kon fe ren cia to vább él -
het, to vább lép het. Ek kor re gi o ná lis
cso por to kat ala kí tot tak ki, ame lyek az
al kot mány mó do sí tást elő ter jesz tet -
ték, ki dol goz ták. 

A vi ta most Bu da pes ten al kot -
mány mó do sí tás sal zá rult. A kon fe -
ren cia sze re pet akar vál lal ni a leg sür -
ge tőbb eu ró pai kér dé sek ben. Ne -
kem az a meg lá tá som, hogy vissza
kell tér ni azok hoz a bib li ai ala pok hoz,
ame lyek a ke resz tény egy há zak éle -
té nek töl te tét, lé nye gét ad ják.

– A kon fe ren cia mot tó ja idé zet a
Bib li á ból: „Most te hát mi ért kés le -
kedsz?” A szer ve zők mi ért gon dol ták
úgy, hogy a kon fe ren cia a fel ada tok
tel je sí té sét il le tő en ké sés ben van? 

– Ne héz kér dés. Én nem lá tom át
tel jes mér ték ben a szer ve zet mű kö -
dé sét. Azok a mun ka cso por tok, ame -
lyek ed dig dol goz tak, ta lán nem tud -
tak meg fe le lő vá la szo kat ad ni bi zo -
nyos kér dé sek re, ta lán eb ből fa kad az
em lí tett „meg ké sett ség”, le ma ra dás.
Az eu ró pai ke resz tény egy há zak nak
szor gal maz ni uk kell, hogy a ke resz -
tény ség je len le gyen a vi lág ban, és a
ma ga misszi ó já val se gít se az em be -
rek mun ká ját, éle tét. A misszi ó nak
nyil ván va ló vá kell vál nia. 

– Mi lyen az Ön egy há za, mi lyen erő
van mö göt te, hány hí ve van? Ho gyan
jel le mez né az Önök lel ki irány vo na lát? 

– A Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz -
tyén Egy ház ki lenc egy ház me gyé ből
áll. Két szlo vák egy ház me gyé je van,
ahol szlo vák nyel ven fo lyik az ige hir -
de tés: az egyik Kas sán, a má sik at tól

ke let re. A töb bi hét pe dig ma gyar aj -
kú. Van nak ve gyes gyü le ke ze tek is,
ahol szlo vá kul és ma gya rul egy aránt
szól az ige, ezek ben a kö zös sé gek ben
min dig a lel kész és a pres bi té ri um fel -
ada ta, hogy biz to sít sa min den ki szá -
má ra a meg fe le lő ige hall ga tást, lel ki
épü lést és pasz to rá ci ót.

Egy há zunk ban két száz ti zen egy
anya egy ház köz ség és száz négy le ány -
egy ház köz ség mű kö dik. Az el múlt
idő szak ban zsi na tunk fon tos tör -
vényt ho zott az egy ház köz ség jog ál -
lá sá ról, il let ve tár su lá sá ról. Érez he tő
Eu ró pá ban a gyü le ke ze tek tag lét -
szá má nak csök ke né se, ez zel pár hu -
za mo san a lel ké szi ál lá sok fenn tar tá -
sá nak ve szé lyez te tett hely ze te. Mi
ezért le he tő sé get kí ván tunk ad ni
több – pil la nat nyi lag ket tő – gyü le -
ke zet nek, hogy két anya egy ház köz -
ség lét re hoz has son, il let ve könnyeb -
ben fenn tart has son egy lel ké szi ál lást.

A 2001-es sta tisz ti ka alap ján egy -
ház tag ja ink szá ma száz tíz ezer fő volt,
a leg utób bi nép szám lá lá si ada tok sze -
rint ez ki lenc ven nyolc ezer-né hány -
száz ra csök kent. Én úgy gon do lom,
nincs olyan nagy ve szély. Több mint
hét száz ez ren nem ad ták le nyi lat ko za -
tu kat, ezért ezek ből az ada tok ból nem
le het mély re ha tó kö vet kez te té se ket
le von ni…

g�Kinyik Anita

BeszélgetésfazekasLászlóval,
aSzlovákiaireformátusKeresztyénEgyházpüspökével

2013. jú li us 3–8. kö zött Bu da pes ten
gyűlt össze az Eu ró pai Egy há zak Kon -
fe ren ci á já nak nagy gyű lé se. A Krisz tus -
ba ve tett hit ál tal össze kap csolt test -
vé rek ve zér igé je az Apos to lok cse le ke -
de te i ről írott könyv ből szár ma zott:
„Most te hát mi ért kés le kedsz? Kelj fel,
ke resz tel kedj meg, mosd le bű ne i det, se -
gít sé gül hí ván az Úr ne vét.” (Ap Csel
22,16) Áld juk az Urat ezért a le he tő -
sé gért, és kö szö ne tet mon dunk a ma -
gyar há zi gaz da egy há zak nak és a hi -
va ta los szer vek nek a ven dég sze re te tért
és mun kánk tá mo ga tá sá ért. 

A bu da pes ti nagy gyű lés fő fel ada -
ta a CEC al kot má nyá nak meg újí tá sa
volt, ki fe jez ve az öku me ni kus pár be -
széd el mé lyí té se irán ti el kö te le zett sé -
gün ket és a lát ha tó egy ség mun ká lá -
sát Krisz tus ban, mely ta nú ság té tel
Eu ró pa és az egész vi lág fe lé. 

A tár sa dal mi és gaz da sá gi vál ság ha -
tá sai min ket sem ke rül tek el, de Is ten
ke gyel mé ből és a CEC öt ven éves ta -
pasz ta la tá ra épít kez ve a szer ve zet meg -
úju lá sa azt a bib li ai fel is me rést tük rö -
zi, hogy „az új bort új töm lő be töl tik, és
ak kor mind ket tő meg ma rad”. (Mt 9,17b)

„Meg van az ide je az ül te tés nek,
és meg van az ide je az ül tet vény
ki té pé sé nek” (préd 3,2)
Az elő ző nagy gyű lést 2009-ben tar tot -
tuk a fran cia or szá gi Ly on ban: ak kor ül -
tet tük el a CEC meg úju lá sá nak re -
mény sé gét. Az in ten zív bu da pes ti ta -
nács ko zást kö ve tő en most al kot má -
nyos meg úju lást ün ne pel he tünk, mely
meg ala poz za egy ha té kony és kor sze -
rű öku me ni kus szer ve zet jö vő jét. 

Itt az idő, hogy misszi ói len dü let tel
szol gál juk test vé re in ket Eu ró pá ban és
az egész vi lá gon, vá laszt ad va a kö rü -
löt tünk élők spi ri tu á lis igé nye i re. Eu -
ró pa la kói két ség be esett és re mény te -
len hely ze tek kel szem be sül nek, és
több mil lió fi a tal ke re si a he lyét a tár -
sa da lom ban. Ke resz tény fe le lős sé günk
és alá za tunk nyo mán sze ret nénk fel -
emel ni a sze gé nye ket és el nyo mot ta -
kat, meg szó lít va azo kat, akik hi á ba vár -
nak a szük ség le te ik re vá laszt adó tet -
tek re és egy szebb jö vő re mény sé gé re.

Fel hí vunk min den, eu ró pai or szá -
gok ban mű kö dő egy há zat, hogy erő -
sít se meg öku me ni kus kap cso lat rend -
sze rét a Krisz tus ban ve lünk össze kap -
csolt test vé re ink irán ti tisz te let és el -
fo ga dás je gyé ben. Az Eu ró pai Egy há -
zak Kon fe ren ci á ja a jö vő ben is nyi tott
fó ru mot kí nál a kon ti nen sen mű kö dő
egy há zak és part ner szer ve ze tek
együtt mű kö dé se szá má ra.

Erő sít sük meg a CEC kül de té sét: ta -
nús kod junk az evan gé li um ról, és gya -
ko rol juk a dia kó ni át az eu ró pai kö zös -

ség ben, amint azt már az Öku me ni kus
char ta is ki fe jez te. A 2001-ben el fo ga -
dott eu ró pai öku me ni kus irány elv sze -
rint „azon mun kál ko dunk, hogy lét re -
jöj jön az em ber sé ges és szo ci á li san ér -
zé keny Eu ró pa, ahol ér vé nye sül nek
az em be ri jo gok és azok az alap ér té kek,
amit a bé ke, az igaz sá gos ság, a sza bad -
ság, a tü re lem, az esély egyen lő ség,
va la mint a szo li da ri tás je len te nek.” (7.
cik kely, for dí tot ta dr. Bé ke fy La jos.)

„Vál toz za tok meg ér tel me tek
meg úju lá sá val…” (róm 12,2)
Hí vá sunk ar ra szól, hogy „az evan gé -
li um hoz hű en ke res sük az egy ház
kül de té sé hez va ló kö zös hoz zá já ru lá -
sunk le he tő sé gét az em be ri élet és az
egész em be ri ség lé té nek vé del mé -
ben” (új CEC-al kot mány). Min den
ke resz tény egy ház tag ja it hív juk az eb -
ben a kül de tés ben va ló rész vé tel re az
em be ri mél tó ság tisz te le te, a val lás sza -
bad ság, va la mint a gaz da sá gi, tár sa dal -
mi és kör nye ze ti igaz sá gos ság szem
előtt tar tá sa mel lett. 

Hisszük, hogy fel ada tun kat csak
bűn bá nat tal és a Jé zus Krisz tus ban va -
ló sze mé lyes bel ső át ala ku lás ré vén
tud juk be töl te ni. 

Az át ala ku lás szo li da ri tás ra is hív.
Meg erő sít jük ke resz tény el hí vá sun kat
az ide ge nek be fo ga dá sá ra, hogy ven -
dég sze re te tet és fe de let nyújt sunk az
ín ség ben élők nek. Hang sú lyo sab bá
kí ván juk ten ni a ke resz tény ta nú ság -
té telt a sze ku la ri zá ló dó Eu ró pá ban.
Eny hít jük az el nyo mot tak szen ve dé -
se it, tö rek szünk az igaz ság ra, épít jük
a meg bé ké lést, és ápol juk a bé két.
Most kü lö nö sen is imád ko zunk a Kö -
zel-Ke le ten élő test vé re in kért.

„Kelj fel…” (ap Csel 22,16)
A „Most te hát mi ért kés le kedsz?” kér -
dés re azon nal vá laszt ka punk az Apos -
to lok cse le ke de te i ről írott könyv ben:
„Kelj fel (…) se gít sé gül hí ván az Úr ne -
vét.” A ha tá ro zott fel szó lí tás ar ra hív,
hogy ne vár junk, ha nem men jünk, és
te rem jük a Szent lé lek gyü möl cse it –
itt és most. 

Most, ami kor fel ke lünk, és el in du -
lunk Bu da pest ről, ma gunk mö gött
hagy juk a re mény te len ség és a dön tés -
kép te len ség ér zé se it. Az át ala ku lás
lel két visszük ma gunk kal, re mény -
ség gel te kin tünk spi ri tu á lis éle tünk
meg úju lá sá ra, a kö zös öku me ni kus
úton já rás ra, a lát ha tó egy ség fe lé va -
ló tö rek vé sünk re, eti kai és po li ti kai sze -
rep vál la lá sunk ra és az egész te rem tett
vi lág ra. Mind ezt nem a ma gunk ere -
jé ből tesszük, ha nem a Krisz tus lel ke
ál tal, aki azt mond ja: „Íme, új já te rem -
tek min dent.” (Jel 21,5)

b Elő ző szá munk cím ol da lán rö vi den be szá mol tunk ar ról, hogy az Eu -
ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja (CEC) jú li us 3–8. kö zött Bu da pes ten
ülé se zett köz gyű lé se üze net tel for dult a tag egy há zak hoz. Most köz -
zé tesszük az üze net tel jes szö ve gét. 

a CeC 14. nagygyű lé sé nek üze ne te min den tag egy ház hoz
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Zajlik a munka a konferencián
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b Ha bár tud va le vő, hogy nem a ru -
ha te szi az em bert, az egy há zi pro -
to koll ban ko ránt sem mind egy,
hogy ko lá ré vagy oku lá ré. Mise ru -
ha vagy ka bát. Stó la vagy pa lást.

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já -
nak (CEC) ti zen ne gye dik, bu da pesti
nagy gyű lé se nem csu pán al kot má -
nyo zó ülés volt. A részt ve vők fel ada -
ta nem csu pán a tol má cso ló al kal ma -
tos sá gok kal el lá tott bár sony szé kek
el fog la lá sa és a vok so lás volt, ha nem
ha zá juk, fe le ke ze tük – kí vül-be lül –
mél tó kép vi se le te is. 

Mond hat juk, pro to kol lá ris, még -
is test vé ri es al ka lom volt a CEC-
nagy gyű lés. Ma gas egy há zi mél tó sá -
gok kö szönt het ték egy mást, és tu da -
ko zód hat tak test vér egy há zuk kép vi -
se lő i nek hogy lé té ről, ter ve i ről, vé le -
mé nyé ről – és per sze szo ká sa i ról: sü -
veg eme lé sé ről, stó la re dő zé sé ről és így
to vább. 

A hely szí ni szem lén nem meg le pő
mó don el ső sor ban az or to dox egy ház
kép vi se lő it le he tett be azo no sí ta ni –
mint hogy a ka to li ku sok eb ben a
szer ve zet ben is csak meg fi gye lő ként
van nak je len –, akik ci vil ben is li tur -
gi kus nak mu tat koz tak.

Az or to do xok nál a li tur gi kus ru há -
za tok so ka sá gá nak szim bo li kus, lel ki
je len té se van. A ru hák fel öl té se a
mennyei test be va ló be öl tö zést szim -
bo li zál ja. A ru há zat árul ko dik a szol -
gá la tot vég zők el té rő funk ci ó já ról. 

A pap ság min den tag ja vi sel he ti a
hosszú, föl dig érő, ing hez ha son lí tó
al só ru hát, a szti cháriont. A nagy pa -
pi fel ső ru ha, a fel óni on fel vé te le az
igaz sá gos ság ru há já ra utal, amely be
a szen te ket öl töz te tik. A di a kó nu sok
a szti chárion fö lött csak egy hosszú,
kes keny, föl dig érő sza la got (orári on)

vi sel nek a bal vál lu kon. A püs pö kök
a szti chárion fö lött a szak koszt vi se -
lik, egy szű kebb fel ső ru hát, és mind -
két vál lu kon a nyu ga ti pal li um nak
meg fe le lő omo fó ri ont (ke resz tek kel
vagy szent ké pek kel dí szí tett szé les
sza la got). A püs pö kök nya ká ban jól
lát ha tó gö rög ke reszt lóg, fe jü kön fej -
fe dő, a ko ro na ala kú mit ra lát ha tó.
(For rás: Be ve ze tés az or to do xia vi lá -
gá ba. Szerk. Re in hard Thö le. Kál vin
Ki adó, Bu da pest, 2001, 59–60. o.)

Ná lunk, evan gé li ku sok nál a re -

for má to ri idők ben sok port ka vart
wit ten ber gi pro fesszo ri ta lár – amely -
ben Lu ther kez dett egy kor pré di kál -
ni – vált lel ké szi öl tö zék ké. Ma ga a
re for má tor nem csak ezt hasz nál ta:
1524. ok tó ber 24-étől „dok to ri ta lár -
ban pré di kált, de az ál ta la be ve ze tett
»Deu tsche Mes se« al kal má val egé -
szen ha lá lá ig mi se ru hát öl tött” – ír -
ta Ke ve há zi Lász ló la punk 2005. évi
19. szá má ban (A Lu ther-ka bát tör té -
ne te ha zánk ban, 3. o.). Ma a Lu ther-
ka bát (vagy – pél dá ul Észak-Ame ri -
ká ban jel lem ző en – az al ba, ame lyet
a 2005-ös püs pö ki kör le vél óta a mi
lel ké sze ink is bát ran és „le gá li san” vi -
sel het nek) csak li tur gi kus szol gá lat
vég zé se so rán hasz ná la tos. 

Püs pö ke ink pri vi lé gi u ma a nyak -
ban hor dott arany ke reszt, a töb bi fel -
szen telt lel kész – a ka bá ton – a két
mó ze si táb lát jel ké pe ző két ágú, fe hér
gal lért vi se li. Ci vil ben lel ké sze in ket
„pa pi in gen” kap hat juk, ezt a fe ke te,
szür ke vagy fe hér in get (il let ve püs -
pö kök nél li la szí nűt) úgy ne ve zett
ko lá ré val, kör gal lér ral hord ják. 

Le het sé ges, hogy kál vi nis ta test vé -
re ink „nya kas” jel ző jü ket – kö vet ke -
ze tes hit val ló at ti tűd jük mel lett – vi -
se le tük nek is kö szön he tik, hisz ma gas
mel lénnyel vagy más, ezt imi tá ló,
nyak ba kö tött ru ha da rab bal jel zik re -
for má tus iden ti tá su kat. Ha son ló sá -
got mu tat nak a lu the rá nu sok kal
annyi ban, hogy ci vil ben fe ke te in gen
kle ri ká lis gal lér vi se le té vel jel zik
„egy há zi as sá gu kat”. 

A pri mer lel ké szi szol gá lat so rán fe -
ke te pa lás tot vi sel nek a szol gá lat te vők,
amely el ső sor ban nem az egy há zi
mél tó sá got, ha nem a szol gá lat ra va ló
fel ké szült sé get jel zi, il let ve – a lu the -
rá nus vi se let hez ha son ló an – egy faj -
ta „aka dé mi kus sá got”, tu do mány ban
va ló jár tas sá got is ki fe jez.

g – ka nyi ka – 
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Egy év és két hó nap. A CEC-nagy -
gyű lés lel ki prog ram ja i nak elő ké szí té -
se már jó val a bu da pes ti ta lál ko zó előtt
meg kez dő dött. Ahogy az Evan gé li kus
Élet ol va sói ak kor ér te sül het tek ró la,
ang li kán, val dens és ro mán or to dox
pa pok, cseh és dán egy ház ze nész kol -
légák össze fo gá sá val ala kí tot tuk ki a lel -
ki al kal mak szer ke ze tét és tar tal mát. 

Jó ma gam a ma gyar or szá gi evan gé -
li kus és re for má tus egy ház kép vi se le -
té ben vet tem részt a li tur gi ai bi zott ság
mun ká já ban. Is ten tisz te le ti és áhí tat -
for mák szer kesz té se, éne kek gyűj té se
és írá sa, éne kel he tő for dí tá sok, négy -
szó la mú kó rus le té tek ké szí té se, li tur -
gi kus könyv szer kesz té se a nagy gyű lés
há rom hi va ta los nyel vén, a reg ge li,
nap kö zi és éj sza kai áhí ta tok, is ten tisz -
te le tek ve ze té se, ak tív ze nei szol gá lat… 

A kül föl di kol lé gák egy től egyig
tár sa dal mi mun ká ban, sa ját hi va tá -
suk mel lett vé gez ték az elő ké szí tő fel -
ada to kat: a ta va szi, őszi és té li ülé sek
és a nagy gyű lés he te volt az éves „sza -
bad sá guk”. 

A fe le ke ze ti ér zé keny sé gek mel lett
sok fé le tem pe ra men tum is szí nez te a
csa pat mun kát, de a meg va ló sít ha tó -
ság prak ti kus szem pont jai és a ta pin -

ta tos ve ze tés (mo de rá to runk nem hi -
á ba volt a nagy gyű lés egyik ki ne ve zett
lel ki gon do zó ja) meg könnyí tet te a kö -
zös dön tés ho za talt. Így nem csu pán
gaz dag szak mai ta pasz ta la tok kal, de
a mély test vé ri kö zös ség él mé nyé vel
bú csúz hat tunk egy más tól.

Ki lenc hó nap. „Bu da pest az új já -
szü le tés he lye” – Em ma nu el met ro po -
li ta így ér té kel te a nagy gyű lés „ál la po -
tát” még a dön tő sza va zás előtt. A CEC
ek kor hi va tal ban lé vő el nö ke egy ben
re mé nyét fe jez te ki, hogy a vi ták he -
vé ben nem „ve tél el” a szü le ten dő
gyer mek, ha nem tes tet ölt het a szer -
ve zet jö vő jét meg ala po zó új meg ol dás. 

A kon fe ren cia szem pont já ból sors -
for dí tó va jú dás sok fé le iz ga lom mal és
fe szült ség gel járt, de mi, ze né szek
öröm te li vá ra ko zás ban él tük eze ket a
na po kat, hi szen ro mán test vé rünk
ép pen a nagy gyű lés nap ja i ra vár ta har -
ma dik gyer me kük meg szü le té sét.
Amint le csen gett az or to dox reg ge li
áhí tat utol só ak kord ja, már si e tett is
ha za az övé i hez. Hosszú au tó út ja in
ele get ag gód tunk már fá rad ha tat lan
ze nész kol lé gán kért, de most az egész
csa lá dért fo hász kod tunk.

Pén tek reg gel az tán meg jött a vár -

va várt jel zés: meg szü le tett az egész sé -
ges kis le ány (a CEC új al kot má nya még
né hány na pig vá ra tott ma gá ra…).

Hat van perc. Ennyi idő be kel lett
be sű rí te ni a már ne vé ben is szim bo -
li kus össze gyü le ke ző és kül dő is ten -
tisz te let sok szí nű mon da ni va ló ját. A
ma gyar te le ví zi ós stáb kö rül te kin tő
mun ká ja nyo mán az élő te le ví zi ós
köz ve tí tés va ló di ün nep pé for má ló -
dott a részt ve vők szá má ra: a nyel vek
és li tur gi ai ha gyo má nyok so ka sá ga
fon tos he lyet ka pott az is ten tisz te let
me ne té ben, akár csak a hely szí nül
szol gá ló Po zso nyi úti re for má tus
temp lom szín vo na las ének ka ra. 

A kez de tet sze mé lyes ke resz te lői
em lé kez te tő, a ha za in du lást az egy -
má sért ér zett fe le lős sé get ki fe je ző,
össze fo gódz va el mon dott imád ság
tet te iga zán sze mé lyes él ménnyé.

Fél óra (…múl va áhí tat). Sor ra ér -
kez nek az ülés te rem be a ma gyar kó -
rus éne ke sek: fesz ti vál szer ve ző, új -
ság író, tu risz ti kai és kul tu rá lis szak -
em ber, szín ház tör té nész, fo ne ti kus,
gyógy pe da gó gus – mind annyi an
ön ként vál lal ták, hogy ve rő fé nyes
nyá ri reg ge le ken, mun ka előtt vagy
után be kap cso lód nak a hol fran ci -
á ul, hol né me tül vagy ép pen ör mé -
nyül zaj ló ze nei fo lya mat ba. A ko ra
reg ge li órán az ének lés meg ele ve ní -
tő ere je át jár ja a kül döt tek, a vég le -
te kig le ter helt hát tér mun ká sok, a fi -
a tal se gí tők lel két.

Két perc. Az imád ság csend je
meg döb ben tő kont raszt ja a ta nács -
ko zás fe szült lég kö ré nek. Az ebéd
előt ti ima és az éj sza kai zá rás ide jén
kü lö nö sen is át él tük, ahogy az em be -
ri el len té tek, a ki út ta lan ság he lyét be -
töl ti Is ten je len lé te. Ahogy ő ke zé be
ve szi a né ha ke mé nyen, sze re tet le nül
szó ló vagy ép pen jo ga i kért el szán tan
küz dő fe le ket, és új ra sa ját ké pé re for -
mál ja őket. Az áhí ta tok gesz tu sai, sza -
vai és dal la mai mind-mind er re az
Úr ra irá nyí tot ták a fi gyel mün ket.
Ezért volt ér tel me a mun kánk nak.

g Pap Kin ga Mar jat ta

gyógyítócsend
Pil la nat ké pek a nagy gyű lés li tur gi ai mun ká já ból

  K o n f E r E n c I á J a
V I S S Z A T E K I N T É S

A nagy gyű lés slá ger ré vált him nu sza dán és val dens egy ház ze nész kol -
lé gák al ko tá sa, a ta nács ko zás ve zér igé jé re író dott: „Most te hát mi ért kés -
le kedsz? Kelj fel, ke resz tel kedj meg, mosd le bű ne i det, se gít sé gül hí ván az
Úr ne vét.” (Ap Csel 22,16)

REF RÉN: 
In dulj és meg ne állj, in dulj és meg ne állj,
hagyd el, mi vissza húz.
Egyek va gyunk Krisz tus ban,
az Úr hív, meg ne állj!

1. Ki tár ja előt ted ke gyel mét,
meg szó lít, hall ha tod igé jét,
és meg mu tat ja, hogy mer re járj:
most az Úr hív, meg ne állj. REF RÉN

2. El hí vott ő, hát dönts, vá la szolj,
ke zé ből fo gadd el, hogy mit szólj,
ta núk ra vá gyó dik a vi lág:
most az Úr hív, meg ne állj. REF RÉN

3. Ne ve den szó lí tott, hív té ged,
ere jét kí nál ja, ha ké red,
előt ted megy, már nincs aka dály:
most az Úr hív, meg ne állj. REF RÉN

Robert Jones anglikán kanonok és Iina Jokilaakso finn steward, a liturgiai bi -
zott ság tagja
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Kalota József, a Konstantinápolyi Patriarchátus protopresbitere és ér seki
vi ká ri us az általa a konferencia idejére felajánlott neobizánci stílusú ikon -
nal. Az ikon Dimitris Sirengelas mai görög ikonfestő alkotása
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Peter Andreas Arendt dán evangélikus egyházzenész, Pap Kinga Marjatta, cikkünk szerzője, Kéri Csenge, a kelenföldi
evan gé li kus gyülekezet kórusának tagja és Caterina Dupré valdens lelkész
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A ked vez mé nyek (vám- és adó ked vez -
mé nyek, költ ség ve té si tá mo ga tás, a
sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-a) fi nan szí -
ro zá sa te te mes költ sé get je lent a költ -
ség ve tés szá má ra, ezek ből a ter hek ből
fa rag ni kí ván tak. Így hát a tör vény ho -
zó hoz zá fo gott a kon cep ci o ná lis át ala -
kí tás hoz. Há rom év vel ez előtt, épp jú -
li us ban szü le tett meg az el ső ered mé -
nye a tör vény ho zás mun ká já nak. 

Az új jog sza bály ala po san le szű kí -
tet te az el is mert egy há zak kö rét,
össze sen ti zen négy egy ház kap ta meg

az egy há zi stá tust. A ka to li kus, re for -
má tus, evan gé li kus, bap tis ta és uni tá -
ri us fe le ke ze ten kí vül há rom zsi dó, öt
or to dox val lá si kö zös ség, va la mint a
Hit Gyü le ke ze te lett be vett egy ház. Az
igen rö vid fel so ro lás alap ján ki mond -
ha tó: a jog al ko tó drasz ti ku san szűk -
re szab ta az el is mert egy há zak kö rét.
Ki ma rad tak az egy há zi jog ál lás ból
az új pro tes táns egy há zak is, mint
pél dá ul a me to dis ta, az ad ven tis ta és
a pün kös di fe le ke ze tek. 

A tör vény, il let ve a tör vény al ko tás
szép sé gét más „szép ség hi bák” is el csú -
fít ják. A 2011 jú li u sá ban el fo ga dott egy -
ház ügyi tör vényt köz jo gi ér vény te -
len ség mi att még 2011 de cem be ré ben
meg sem mi sí tet te az Al kot mány bí ró -
ság (AB). Az Or szág gyű lés még az AB-
ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét meg elő ző en
ha tá lyon kí vül he lyez te a jog sza bályt.

el is mert egy há zak: bő vült a kör
A 2011 de cem be ré ben el fo ga dott új
tör vénnyel nem or vo sol ta a jog al ko -
tó a ha tá lyon kí vül he lye zett tör vény
tar tal mi hi á nyos sá gát. Meg erő sí tet te
ko ráb bi dön té sét: to vább ra is ti zen -
négy egy há zat is mert el, és a nyil ván -

tar tás ba vé tel ről va ló dön tés jo gát
to vább ra is ma gá nak tar tot ta fenn. Az
utób bi ér tel mé ben azok a val lá si kö -
zös sé gek, me lyek nem kap tak ál la mi
el is me rést, a szak mi nisz ter nél kez de -
mé nyez het ték jog ál lá suk fenn tar tá sát,
így ja nu ár 1-jé vel nem ve szí tet ték el
egy há zi stá tu su kat, ar ról feb ru ár vé -
gé ig kel lett dön te nie a par la ment nek. 

A töb bi, ko ráb ban egy ház ként mű -
kö dő, de új bó li nyil ván tar tás ba vé te -
lét nem kez de mé nye ző val lá si kö -
zös ség egye sü let ként mű kö dött to -
vább 2012 ele jé től. Mi vel egye sü let a
ha tá lyos tör vény sze rint nem tu laj do -

nol hat föl det, az egy ház ügyi tör vény -
be be le vet ték azt a ren del ke zést, hogy
az egye sü let ként to vább mű kö dő ko -
ráb bi egy há zak jog utód lás sal meg sze -
rez het ték a jog elő de ik tu laj do nát ké -
pe ző ter mő föld tu laj don jo gát. 

Mi előtt le járt vol na a tör vény ben
meg sza bott ha tár idő, az Or szág gyű -
lés dön tött egyes val lá si kö zös sé gek -
nek az egy ház ként va ló el is me rést
kez de mé nye ző kér vé nye i ről. Feb ru ári
ha tá ro za tá val ki bő ví tet te az el is mert
egy há zak kö rét. Ti zen nyolc val lá si kö -
zös ség nek sza va zott meg egy há zi jog -
ál lást, míg hat van hat nak a ké rel mét el -
uta sí tot ta. E dön tés sel ka pott egy há zi
el is me rést töb bek kö zött a me to dis ta,
az ad ven tis ta és a pün kös di fe le ke zet.

Az egy há zak lét szá mán túl vi tás, ér -
zé keny, se bez he tő pon tot je lent az
egy ház ügyi tör vény az egy ház el is me -
ré sé hez szük sé ges fel té te lek meg ha -
tá ro zá sa és az el is me rés re jo go sult
szerv te kin te té ben. Az egy há zi jog ál -
lás el nye ré sé nek kri té ri u mai kö zött
sze re pel a leg alább száz éves nem zet -
kö zi mű kö dés vagy a Ma gyar or szá gon
leg alább húsz éve szer ve zett for má -
ban, egye sü let ként va ló mű kö dés.

Mó do sí tott alap tör vény: 
az egy há zi stá tus ról 
a par la ment dönt het
A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság
jo gá ról, va la mint az egy há zak, val lás -
fe le ke ze tek és val lá si kö zös sé gek jog -
ál lá sá ról szó ló tör vény nem zet kö zi és
ma gyar vi szony lat ban is több ször
ke rült gór cső alá. 

A Ve len cei Bi zott ság – a de mok -
rá cia, a jog ál la mi ság és az em be ri jo -
gok tisz te let ben tar tá sán őr kö dő, az
Eu ró pa Ta nács égi sze alatt mű kö dő,
füg get len al kot mány jo gá szok ból ál -
ló tes tü let – szak ér tői, az alap ve tő jo -

gok or szág gyű lé si biz to sa, va la mint
az Al kot mány bí ró ság több kér dés ben
is ha son ló an fog lalt ál lást. Mind há -
rom in téz mény az egy há zi stá tus ról
va ló dön tés po li ti kai jel le gét, il let ve
az in do ko lás nak és a jog or vos lat nak
a hi á nyát emel te ki a tör vény gyen -
ge sé ge ként. 

Sza bó Má té om buds man alap tör -
vény-el le nes nek ta lál ta, hogy az Or -
szág gyű lés dön té se egye di és meg fel -
leb bez he tet len az egy há zi jog ál lás el -
is me ré sét il le tő en; ál lás pont ja sze rint
ez ki kez di a ha tal mi ágak meg osz tá -
sá nak al kot má nyos alap el vét. Ta -
valy au gusz tus ban köz zé tett ál lás fog -
la lá sa sze rint tör vény ben kell sza bá -
lyoz ni a mér le ge lés szem pont ja it.
Az ilyen el vek, ren del ke zé sek hi á -
nyoz nak a tör vény ből, ez a tény pe -
dig a dön tés ho za talt po li ti kai al kuk
tár gyá vá te he ti.

Az Al kot mány bí ró ság ez év feb ru -
ár já ban vissza me nő le ges ha tállyal
meg sem mi sí tet te az egy ház ügyi tör -
vény nek azo kat a ren del ke zé se it,
ame lyek alap ján a ko ráb bi egy há zak
a jog ál lá su kat el vesz tet ték. 

Az al kot mány bí rók sze rint a jo gi

mér le ge lést igény lő, egye di ügyek ben
a dön tés ho za tal nak a bí ró ság nál len -
ne a he lye, „az alap ve tő en po li ti kai
ka rak te rű Or szág gyű lés hez te le pí té -
se nem egyez tet he tő össze az Alap -
tör vénnyel”. (A tör vény ere de ti,
KDNP ál tal ki dol go zott vál to za tá ban
egyéb ként még a bí ró sá gé lett vol na
az egy ház ként va ló el is me rés jo ga, de
a Fi desz ja vas la tá ra az al kot mány ügyi
bi zott ság ezt az utol só pil la nat ban, a
zá ró sza va zás előtt át ír ta.)

A dön tés ér tel mé ben a ko ráb bi, az
egy ház ként tör té nő el is me rés el uta -
sí tá sá ról szó ló or szág gyű lé si ha tá ro -
zat hoz „jog ha tás nem fű ződ het”,
vagy is az el uta sí tott egy há zak a jog -
ál lá su kat nem ve szí tet ték el, egye sü -
let té tör té nő át ala ku lá suk nem kény -
sze rít he tő ki.

Az Alap tör vény ne gye dik mó do sí -
tá sá val a tör vény ho zó be emel te az al -
kot mány ba a par la ment nek az egy -
há zak el is me ré sé hez fű ző dő jo gát
is. Az AB töb bek kö zött ép pen emi -
att ta lál ta alap tör vény-el le nes nek
feb ru ár ban az egy há zi tör vényt.
Ugyan ak kor az egy há zak el is me ré sé -
re vo nat ko zó sar ka la tos tör vé nyi
ren del ke zé sek kel szem ben al kot -
mány jo gi pa nasz nak he lyet biz to sít
az al kot mány. To váb bá rög zí tet te a
val lá si szer ve ze tek egy ház ként va ló
el is me ré sé nek fel té te le ként a hu za -
mo sabb ide jű mű kö dést, a tár sa dal -
mi tá mo ga tott sá got és a kö zös sé gi cé -
lok ér de ké ben tör té nő együtt mű -
kö dés re va ló al kal mas sá got.

„val lá si te vé keny sé get 
vég ző szer ve zet” ver sus 
„be vett egy ház”
Az egy ház ügyi tör vény újabb mó do -
sí tá sá nak kez de mé nye zé sé re az Alap -
tör vény mó do sí tá sát kö ve tő en, az
Al kot mány bí ró ság dön té se kö vet -
kez té ben ke rült sor. A par la ment
jú ni us ban el fo ga dott mó do sí tá sa ér -
tel mé ben val lá si kö zös sé gek a Ma -
gyar or szá gon val lá si te vé keny sé get
vég ző szer ve ze tek és a be vett egy há -
zak le het nek. A jö vő ben a val lá si te -
vé keny sé get vég ző szer ve ze te ket a
Fő vá ro si Tör vény szék ve szi nyil ván -
tar tás ba, míg a be vett egy há zak el is -
me ré sé nek jo ga az Alap tör vény fel -
ha tal ma zá sa ér tel mé ben az Or szág -
gyű lést il le ti. 

A par la men ti dön tést – el uta sí tás
ese tén – in do kol ni kell, a jog or vos -
lat le he tő sé ge is biz to sít va van. Az Al -
kot mány bí ró ság az Or szág gyű lés
egy ház ként tör té nő el is me rés re irá -
nyu ló el já rá sá nak tör vé nyes sé gét
vizs gál ja fe lül.

Szim bo li kus je len tő sé gű, hogy
min den val lá si kö zös ség hasz nál hat -
ja az egy ház meg ne ve zést, a tör vény
zá ró sza va zá sa előtt pe dig az is be ke -
rült a szö veg be, hogy hi va ta lo san
sem kell egye sü let nek ne vez ni ük ma -
gu kat az el is me rés ből ki ma ra dók -

nak. To vább ra is csak a be vett, a
tör vény ál tal el is mert egy ház él ve zi a
kü lön bö ző jog sza bá lyok ban biz to sí -
tott ked vez mé nye ket, tá mo ga tá so kat. 

Ugyanakkor a kor mány meg ál la po -
dást köt het a je len tős tár sa dal mi tá mo -
ga tott sá gú, tör té nel mi és kul tu rá lis ér -
té ke ket meg őr ző, ne ve lé si, ok ta tá si, fel -
ső ok ta tá si, egész ség ügyi, ka ri ta tív,
szo ci á lis, csa lád-, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi, kul tu rá lis vagy sport te vé -
keny sé get ön ma ga vagy in téz mé nye
út ján el lá tó val lá si kö zös ség gel – mű -
kö dé se biz to sí tá sa ér de ké ben. A val -
lá si kö zös sé gek tény le ges tár sa dal mi
sze re pét, te vé keny sé gét fi gye lem be
ve he ti az ál lam a val lá si kö zös sé gek tár -
sa dal mi sze re pé hez kap cso ló dó to váb -
bi jog sza bá lyok meg al ko tá sá nál és a ve -
lük va ló kap cso lat tar tás nál. 

politikai vétó és ultimátum
A kö zös sé gi cé lok ér de ké ben tör té -
nő együtt mű kö dés re va ló al kal mas -
ság – mint az el is me rés szub jek tív kö -
ve tel mé nye – te kin te té ben le szö ge -
zi a jog al ko tó: az ál la mi el is me rést ké -
rő egy ház nak kell bi zo nyí ta nia, hogy
szán dé ká ban áll az együtt mű kö dés,
és ké pes is hosszú tá von fenn tar ta -
ni. Ez zel lé nye gé ben a tör vény ho zó
az egy há zak ol da lá ra tol ja át a fe le -
lős sé get: ha el uta sí ta nak egy kö zös -
sé get, az nem a par la ment hi bá ja,
csak nem bi zo nyí tot ták, amit a tör -
vény elő ír. Az el is me ré si fel té te le ket
meg tol dot ták a tag lét szám hoz kö tött
kri té ri um mal, Ma gyar or szág la kos -
sá gá nak 0,1%-át el érő tag lét szám mal
kell bír nia a val lá si kö zös ség nek.

A köz tár sa sá gi el nök po li ti kai vé tó -
ja után az Or szág gyű lés új ra tár gyal -
ta az egy ház ügyi tör vényt. Áder Já nos
azért küld te vissza meg fon to lás ra a jú -
ni us 26-án el fo ga dott jog sza bályt,
mert az egy há zak nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos ren del ke zé sek jog bi zony -
ta lan sá got ered mé nyez het tek vol na.
Az ál lam fő ki fo gá sá nak fi gye lem be vé -
te lé vel el fo ga dott tör vényt jú li us 5-én
jó vá hagy ta a tör vény ho zás. 

Mi u tán a köz tár sa sá gi el nök alá -
ír ta a po li ti kai vé tó ja után el fo ga dott,
ki fo gá sa i nak meg fe le lő en mó do sí tott
egy ház ügyi tör vényt, az MSZP be je -
len tet te: újabb al kot mány bí ró sá gi
vizs gá la tot sze ret ne, s en nek ér de ké -
ben Sza bó Má té om buds man hoz
for dul.

Bár tart még a „hu za vo na”, a lát szó -
lag ért he tet len jog al ko tá si el lent -
mon dá sok, ku sza sá gok és visszás sá -
gok el le né re a so kad szor át sza bott
egy ház ügyi tör vény nek – úgy tű nik
– si ke rült el ér nie a ki tű zött célt,
me lyet a Ve len cei Bi zott ság is el is -
mert: „az olyan, ár tal mas cé lok ra irá -
nyu ló, il let ve sze mé lyes nye rész ke -
dést cél zó te vé keny sé gek meg szün -
te té sét, ame lyek a val lá si szer ve ző dés
le he tő sé gé vel él nek vissza”.

g Bal la Má ria

Egyházügyiszabászat
Az egy ház ügyi tör vény új ra sza bá lyo zá sa

f Folytatás az 1. oldalról
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– Pro fesszor úr, mennyi ben van je -
len a fő is ko lai ok ta tás ban a val lás?

– Min den szak irány hall ga tói ré -
szé re kö te le ző az úgy ne ve zett eti kai
mo dul: ez biz to sít ja a pár be szé det a
teo ló gi ai és a szo ci á lis mun ka kö zött.
A ke resz tény ve zér fo nal na gyon nagy
kü lönb sé get je lent az ál la mi szo ci á -
lis fő is ko lák hoz ké pest. Ha va la ki be
akar hoz zánk irat koz ni, el fo gad ja
ezt az el mé le ti és lel ki ala pot. 

Ugyan ak kor az itt ta nu ló mint egy
ezer hét száz di ák szá má ra nem kö te -
le ző a val lá sos élet vi tel vagy a gyü le -
ke ze ti élet ben va ló rész vé tel. Csu pán
a ke resz tény ér ték rend és ér te lem sze -
rű en az ez zel fog lal ko zó tan tár gyak
ta nu lá sa fon tos – és per sze adott
eset ben az ezek kel össze füg gő vizs -
gák le té te le. Ilyen té ma kör le het a
Bib lia szo ci á lis üze ne te, Jé zus sze gé -
nyek re, el eset tek re és más rá szo rul -
tak ra vo nat ko zó pél dá za tai, va la -
mint a né met or szá gi egy há zak szo -
ci á lis mun ká já nak is me re te. A ta ná -
rok ese té ben vi szont kö ve tel mény a
gyü le ke zet hez va ló tar to zás, hi szen
így mu ta tunk pél dát.

– Né met or szág ban nem min den -

ki a ke resz tény kul túr kör ben nőtt
fel. Mi lyen esé lyeik van nak Önök nél
a más val lá sú ak nak?

– Öröm mel vár juk őket! Ha pél dá -
ul va la ki mo ha me dán, sem mi gond:
az egyik sze mi ná ri u mun kon ép pen
ez zel a val lás sal is mer tet jük meg di -
ák ja in kat. Min den kép pen szük sé -
ges ez, hi szen Né met or szág la kos sá -
gá nak tö rök és arab ré te ge egy re
job ban szé le se dik. Ez zel együtt ők is

meg je len nek a szo ci á li san rá szo rul -
tak, il let ve fo gya té ko sok kö zött. De
gon do lom, Ma gyar or szá gon is oda
kell fi gyel ni, mi vel – ahogy ér te sül -
tem ró la – a nö vek vő lét szá mú ci -
gány ság egész ség ügyi és men tá lis
ál la po ta az át lag alatt van… Ha pe dig
meg néz zük tan tár gya ink lis tá ját,
fon tos he lyet fog lal el a ná lunk élő
ide ge nek, a be ván dor lók és a me ne -
kül tek prob le ma ti ká ja. Mert ha va la -
hol szük ség van a szo ci á lis se gít ség -
re, ak kor ezek nél az em be rek nél van
leg in kább.

– Me lyek azok a té nye zők, me lyek
ko runk ki hí vá sa i ként ugyan csak meg -
je len nek a tan órá kon?

– Mun ka, sze gény ség, el adó so -
dás, fi a tal ko ri bű nö zés, konflik tus ke -
ze lés… és nem csu pán el mé le ti, de
gya kor la ti sí kon is. Ugyan is ép pen
Hes sen tar to mány ban ta lál ha tó az az
in téz mény, mely ben is ko lánk ki he lye -
zett ta go za ta is mű kö dik. Ez a
Schwalm stadt ban lé vő Hep ha ta (a
ma gyar bib lia for dí tás sze rint Ef fa ta)
Ott hon. Itt, il let ve in nen ki in dul va
több ezer szen ve dély be te get, moz gás -
kor lá to zot tat, va la mint szel le mi és
tes ti fo gya ték kal élőt gon doz nak
mun ka tár sa ink. Ez az in téz mény
sok ré tű mód sze rek kel se gí ti pél dá ul
a volt al ko ho lis ták és ká bí tó sze re sek
vissza té ré sét a tár sa da lom ba. Akik -
nek pe dig ez már nem si ke rül, azok
bel ső vagy kül ső mű he lyek ben dol -
goz hat nak, és fel ügye let mel lett la kó -
ott ho nok ban, il let ve kö zös sé gi la ká -
sok ban él het nek. A sok ré tű szak mai
gya kor lat ra te hát meg van a meg fe le -
lő te rep a hall ga tók ré szé re. 

– Ön a fő is ko la kül kap cso la ta i nak
ápo lá sá ban is nagy sze re pet ját szik:
Ke let-Kö zép-Eu ró pa az il le té kes sé gi
te rü le te. Ez ugyan – mint meg tud tam
– fő leg Orosz or szá got érin ti, de Ma -
gyar or szág ra is gyak ran jár. Mi lyen -
nek lát ja a magyarországi egy há zak
és ok ta tá si in téz mé nye ik hely ze tét?

– Két part ner in téz mé nyünk van
Ma gyar or szá gon: Bu da pes ten az Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye tem Bár czi
Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Ka ra, il let -
ve a Deb re ce ni Egye tem. Én min den
or szág ban szük sé ges nek tar ta nám,

hogy az egyes egy há zak, me lyek ka ri -
ta tív, avagy dia kó ni ai mun kát vé gez -
nek – már pe dig mind egyik vé gez –,
meg fe le lő szo ci á lis szak em be re ket
ké pez ze nek a ma guk szá má ra. Emel -
lett ezen or szá gok nak szá mos olyan
szo ci á lis mun kás ra vol na szük sé gük,
aki ket ke resz tény eti ka ve zé rel, akár
egy vi lá gi mun ka he lyen is. A dia kó nia
min den ke resz tény egy ház nak olyan
szent fel ada ta, amely re a jó lé ti tár sa -
da lom ban épp olyan nagy szük ség
van, mint a sze gé nyebb or szá gok ban.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Evangélikusfőiskolaképezszociálisszakembereket
Darm stad ti be szél ge tés dr. Win fried Se elisch pro fesszor ral

Az elő ze te sen be nyúj tott ta nul má nyi
terv alap ján a fo ga dó in téz mény ré -
szé ről dr. Mark us Mül ke do cens a
leg na gyobb kö rül te kin tés sel ké szí tet -
te elő az egy he tes prog ra mot, en nek

kö szön he tő en a fő is ko la ve ze tő i vel,
ok ta tó i val, lel ké szé vel és hall ga tó i val
va ló sze mé lyes be szél ge té sek mel lett
íze lí tőt kap hat tam a fő is ko la min den -
na pi éle té ből is.

Az el ső be nyo más, majd a négy -
szem közt, il let ve szé le sebb kör ben
foly ta tott be szél ge té sek egy re több
ha son ló ság ról győz tek meg: a két in -
téz mény hall ga tói és ok ta tói lét szá -
ma nem csak nagy ság ren di leg, de
szám sze rint is azo nos nak mond ha -
tó. A szer ve ze ti fel épí tés, a cam pus
szi get sze rű el he lyez ke dé se, a na pi
idő be osz tás, a csa lá di as han gu lat, a
bent la kó és a men zán ét ke ző hall ga -
tók köz vet len sé ge, a „min den ki min -
den kit is mer” je len ség az ott ho nos -
ság ér ze tét kel tet te. Be szél ge tő part -
ne re im mel hol meg le pőd ve, hol evi -
den ci a ként ál la pí tot tuk meg: „ez
ná lunk sincs más képp”, „ezt mi is is -
mer jük”, „mi is küz dünk ez zel a
prob lé má val”.

A ma mint egy hét ezer la ko sú Ne -
u en dett el sau fej lő dé sé ben meg ha -
tá ro zó sze re pet ját szott a Wil helm
Lö he ál tal a 19. szá zad ban ala pí tott
evan gé li kus dia kó ni ai köz pont. En -
nek szom széd sá gá ban jött lét re 1947-
ben az Au gus ta na Hoch schu le, amely
egy ko ráb bi fegy ver rak tár te rü le tét és
épü le te it kap ta meg – er re az ős park -
ban ál ló fel újí tott épü le tek lát tán
ma már sen ki se gon dol na. 

Az épü let együt tes az 1970-es évek -
ben két új elem mel, a kör alap raj zú,
jur tá ra em lé kez te tő ká pol ná val és az
ar ra rí me lő könyv tár ral egé szült ki,
ame lyek el he lyez ke dé sük és funk ci -
ó juk te kin te té ben is a cam pus köz -
pont ját ké pe zik. 

* * *

Az in téz mény fenn tar tó ja a ba jor
tar to má nyi egy ház, de az ok ta tá si,
ku ta tá si fel ada tok el lá tá sa so rán ele -
get kell ten nie min den, a fel ső ok ta -
tás sal szem ben tá masz tott tar to -

má nyi, il let ve or szá gos ál la mi elő -
írás nak is. 

Né met or szág ban a teo ló gi ai kép -
zés jel lem ző en az ál la mi egye te me -
ken mű kö dő teo ló gi ai fa kul tá so kon
fo lyik, az Au gus ta ná hoz ha son ló,
egy há zi fenn tar tá sú fő is ko lák szá ma
igen ala csony. A né met or szá gi lel -
kész kép zés ha gyo má nya i hoz hoz -
zá tar to zik to váb bá, hogy a hall ga tók
– az egy ko ri céh le gé nyek hez ha -
son ló an – „ván do rol nak” egyik fa kul -
tás ról a má sik ra, egyik tar to mány ból
a má sik ba vagy akár kül föld re is, an -
nak ér de ké ben, hogy mi nél több fé -
le szem lé let tel, is me ret anyag gal ta -
lál koz za nak, mi nél több ta pasz ta lat -
ra, mi nél szé le sebb lá tó kör re te gye -
nek szert. 

Így van ez az Au gus ta na Fő is ko lán
is: so kan van nak, akik a nyel vi mo -
dul (hé ber, gö rög, la tin in ten zív kur -
zus), a bib lia is me re ti ala po zó mo dul,
va la mint az ó- és új szö vet sé gi, egy -
ház- és dog ma tör té ne ti, rend sze res
teo ló gi ai, gya kor la ti teo ló gi ai és in -
ter disz cip li ná ris bá zis mo dul el vég zé -
se után né hány sze mesz tert va la me -
lyik nagy egye te men töl te nek, majd
vissza tér nek, hogy itt ké szül je nek
fel a nagy meg mé ret te tés re, az egy -
há zi zá ró vizs gá ra. 

Ez a több na pig tar tó, írás be li és
szó be li ré sze ket tar tal ma zó, a tel jes
is me ret anya got fel öle lő vizs ga, ame -
lyet egy há zi ve ze tők ből és meg hí vott
pro fesszo rok ból ál ló bi zott ság előtt
egy er re ki je lölt vizs ga köz pont ban
kell le ten ni, több sze mesz te rig, oly -
kor több évig tar tó fel ké szü lést igé -
nyel. Eh hez a fel ké szü lés hez ide á lis
szín te ret kí nál a száz öt ven ezer kö te -
tes, rend kí vül gaz dag és jól fel sze relt
könyv tár, a ne ves pro fesszo rok ál tal

ve ze tett kur zu sok, va la mint a tel jes
el lá tást nyúj tó kol lé gi um, ahol a ha -
tal mas park ban el szór tan el he lyez ke -
dő há zak ban, la kó kö zös sé gek be szer -
ve ződ ve él nek a hall ga tók. 

A fő is ko lá nak jo ga van a dok to rál -
ta tás hoz is. Nem cso da, hogy so kan
vá laszt ják ezt az el mé lyült mun ká ra
ki vá ló an al kal mas he lyet a disszer tá -
ció meg írá sá ra, il let ve a dok to ri vizs -
ga le té te lé re.

* * *

A sok ha son ló ság mel lett ter mé sze te -
sen van nak nyil ván va ló kü lönb sé gek
is. Ilyen a fent em lí tett vizs ga rend szer,
a na gyobb mo bi li tás vagy az a tény,
hogy Ba jor or szág – a né met szö vet -
sé gi tar to má nyok kö zött utol só ként –
ez év szep tem be ré től meg szün te ti a
fel ső ok ta tá si tan dí jat, ame lyet ed dig
inf ra struk tú ra-fej lesz tés re hasz nál -
hat tak fel az in téz mé nyek. És hi á ba a
fel ső ok ta tás glo ba li zá ló dá sa és az ez -
zel já ró vál to zá sok, a csök ke nő hall -
ga tó lét szám vagy a faj la gos rá for dí tá -
sok nagy sá ga, a fő is ko la – mi köz ben
ré sze sül a tör vé nyes ál la mi jut ta tá sok -
ból (ezek az in téz mény éves költ ség -
ve té sé nek mint egy egy har ma dát te szik
ki) – ma ga mö gött tud hat ja a ba jor
tar to má nyi egy ház tel jes szel le mi és
anya gi tá mo ga tá sát is. 

Ez a biz ton ság ér zet le het az egyik
oka an nak a ki egyen sú lyo zott ság -
nak, ame lyet egy for mán ta pasz tal tam
az ok ta tók kal, hall ga tók kal és al kal -
ma zot tak kal foly ta tott be szél ge té -
sek so rán, és alig ha nem ez az, ami a
jól ter ve zett és szer ve zett, te hát ha -
té kony mun kát le he tő vé te szi. Fő tit -
ká ri szem mel néz ve ez volt a ta nul -
mány út leg főbb ta nul sá ga.

g Szűcs né Prőh le Lí via

Erdei(fő)iskola
Fő tit ká ri ta nul mány út az EHE bajorországi part ner in téz ményében

A Darm stad ti Evan gé li kus Fő is ko la fő épü le te

b Nemrégiben a né met or szá gi Darm stadt vá ro sá ban jár tam (Hes sen tar -
to mány ban), az ot ta ni evan gé li kus fő is ko lán fo lyó mun ká val is mer -
ked het tem meg. A több év ti ze de mű kö dő in téz mény egy há zi fel ügye -
le tét kü lön ku ra tó ri um ga ran tál ja, mely ben az egy ház ke rü let püs pö -
ke is he lyet fog lal. Fő pro fil ként szo ci á lis szak em be re ket, szo ci á lis mun -
ká so kat ké pez a fő is ko la, ter mé sze te sen meg fe le lő hát tér rel. Mű kö -
dé sé ről be szél get tem dr. Win fried Se elisch pro fesszor ral, aki több szak -
te rü le ten – szo ci ál po li ti ka, po li to ló gia, él mény pe da gó gia, mé diapol -
ti ka – ok tat ja a di á ko kat. 

Ef fa ta: arám szó, je len té se „nyílj meg”. Jé zus ezt mond ta a da do gó sü ket
meg gyó gyí tá sa kor (Mk 7,32–35): „Ek kor egy da do gó sü ke tet vit tek hoz -
zá, és kér ték, hogy te gye rá a ke zét. Jé zus fél re von ta őt egy ma gá ban a so -
ka ság ból, uj ját a sü ket fü lé be dug ta, majd uj já ra köp ve meg érin tet te a nyel -
vét; az után az ég re te kint ve fo hász ko dott, és így szólt hoz zá: »Ef fa ta, az -
az: nyílj meg!« És meg nyílt a fü le, nyel vé nek bi lin cse is azon nal meg ol -
dó dott, úgy hogy hi bát la nul be szélt.”

Dr. Win fried Se elisch fő is ko lai ta nár
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b Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) és a ne u en dett el sa ui
Au gus ta na Hoch schu le (Au gus ta na Fő is ko la) a ba jor–ma gyar egy há -
zi part ner ség ke re té ben már az 1990-es évek ele je óta rend sze res kap -
cso lat ban van egy más sal, az el múlt mint egy húsz év ben szá mos egyé -
ni és cso por tos ta lál ko zás ra is sor ke rült a két in téz mény ok ta tói és
hall ga tói kö zött. A Tem pus/Eras mus prog ram ba va ló be kap cso ló dás
pe dig újabb le he tő sé ge ket nyi tott: a meg élén kült hall ga tói és ok ta tói
mo bi li tás mel lett az idén elő ször adódott alkalom ar ra, hogy az úgy -
ne ve zett sze mély ze ti kép zés ke re té ben az EHE fő tit ká ra – e so rok író -
ja – is sze mé lyes ta pasz ta la tok ra te gyen szert.

Jurtakápolna a főiskola parkjában
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– A ka to li kus le xi kon sze rint a za -
rán do kok jám bor ság ból, fo ga da lom -
ból vagy ve zek lés ből in dul nak út -
nak…

Mé zes Zsolt: Majd tíz éve olasz fi -
a ta lok tól hal lot tam elő ször az Út ról.
Jól em lék szem egyi kük sza va i ra: ami -
kor ben ned már meg szü le tett a vágy,

hogy va la mi kor el juss Szent Ja kab sír -
já hoz, már ak kor el in dul tál, már ak -
kor úton vagy. Tény le ge sen 2006
jú li u sá ban Lász ló Vir gil ba rá tom -
mal együtt in dul tam út nak. Har -
minc há rom éves vol tam… Is ten-ke -
re sé sem ben és éle tem ala ku lá sá nak
irá nyá ban ha tá ro zott vá la szo kat és
irá nyo kat ke res tem ak kor, és eze ket
vit tem ma gam mal az Út ra.

Ko vács Áron: Én is tíz év vel ez előtt
hal lot tam elő ször er ről a za rán dok -
út ról. Egy né met ba rá tom me sélt az
él mé nye i ről. Ma gá val ra ga dott, ami -
lyen lel ke se dés sel szá molt be az ő Ca -
mi nó já ról. Már ak kor meg fo gal ma -
zó dott ben nem, hogy jó len ne vé gig -
jár ni. Jó pár év telt el, amíg ez meg -
va ló sul ha tott. 2008 au gusz tu sá ban
in dul tam el, az zal a szán dék kal, hogy
ki lé pek a hét köz na pok ból, és csak az
iga zán lé nye ges re fi gye lek. Nem vol -
tak konk rét el vá rá sa im a Ca mi nó val
kap cso la to san. Az út so rán egy za -
rán dok tár sam ezt a gon do la tot fo gal -
maz ta meg: „Az Út nem azt ad ja,
amit vársz tő le, ha nem azt, ami re
szük sé ged van.”

Mé zes Zsolt: Egyetértek, úgy gon -
do lom, ha va la ki elég nyílt, elég har -
cos, elég el fo ga dó és be fo ga dó, ak kor
azt kap ja az Út tól, ami re leg in kább
szük sé ge van… Ez zel együtt sze rin -
tem jó, ha van el vá rá sa a za rán dok -
nak, mert ez ösz tö nö zi, ez vi szi elő -
re. De ami en nél is fon to sabb, az az,
hogy tud nia kell el en ged ni eze ket az
el vá rá so kat – sok szor ugyan is pont
az el vá rá sa ink, a kép ze te ink, az ál ma -
ink aka dá lyoz nak meg ben nün ket a
cél ja ink el éré sé ben; a jö vő ben élünk,
ahe lyett hogy a kö vet ke ző lép cső fok -
ra kon cent rál nánk.

Az Úton egy nap egy élet volt.
Nem tud tuk, es te hol fo gunk nyu go -
vó ra tér ni, nem tud tuk, lesz-e fe dél

a fe jünk fö lött, de nem is ez volt a lé -
nyeg. Cso dá la tos ér zés volt azt meg -
ta pasz tal ni, hogy min den ki (!) ugyan -
ab ba az irány ba megy. Bel ső cél ja ink,
kér dé se ink kü lön bö ző ek vol tak –
no ha a mély ben ta lán még azok sem
vol tak annyi ra má sok –, de tes ti va -
lónk ban mind egyi künk egy irány ba,
Szent Ja kab sír ja fe lé igye ke zett.

St. Je an Pi ed de Port ból, az az
Szent Já nos tól in dul tunk, a sze re tett
ta nít vány tól, aki ről a le gen da azt
tart ja, hogy nem halt meg (vö. Jn
21,23), és azt hagy ta hí ve i re, hogy
„sze res sé tek egy mást”. Tő le ju tot tunk
el San ti a go de Com pos te lá ba Szent
Ja kab hoz, az apos to lok kö zöt ti el ső
vér ta nú hoz, a fér fi as sá got is meg tes -
te sí tő har cos szent hez. A Ca mi no a

sze re tet, a lágy ság, a szív és az erő, a
kard, a harc út ja. És nem ugyan ez az
élet? A sze re tet és harc ket tős sé ge?
Harc sa ját ma gunk kal, a sor sunk kal,
a he lyünk és Is ten meg ta lá lá sá val,
ugyan ak kor sok szor harc a sze re tet -
tel, sze re te tért, el fo ga dá sért ön ma -
gunk ban, ön ma gunk kal. Az út so rán
a leg na gyobb har cot nem kint vív juk,
az ele mek kel – eső vel, hő ség gel,
szél lel, fáj da lom mal –, ha nem bent,
a lé lek ben: a kér dé se ink kel, az el en -
ged ni va ló ink kal, a sze ret ni va ló ink kal,
a sze re tet te len sé günk kel… Szent Já -
nos tól, a sze re tet től el jut ni a har con,
az erőn, Szent Ja ka bon ke resz tül Is -
te nig – a meg bé ké lé sig.

– Eső, hő ség, szél, fáj da lom… Mi -
ként ké szül te tek a fi zi kai ki hí vá sok -

b A ka to li kus ha gyo mány ban jú li us 25. az uta sok, za rán do kok vé dő szent -
je ként is szá mon tar tott Szent Ja kab ün ne pe, San ti a go de Com pos -
te la pe dig Je ru zsá lem és Ró ma mel lett a ke resz tény za rán dok la tok egyik
leg fon to sabb cél pont ja. A tra dí ció sze rint itt, a ne vét vi se lő ka ted rá -
lis ban van „idő sebb” Szent Ja kab apos tol sír ja. Éven te több tíz ez ren
jár ják vé gig a fél tu cat nyi út vo nal va la me lyi két – vagy leg alább is egy
ré szét –, hogy el jus sa nak a ga lici ai nagy vá ros szí vé nek is te kint he tő
temp lom ba. A szép szá mú ma gyar za rán dok kö zött evan gé li ku so kat
is ta lál ni, sőt van nak, akik teo ló gus éve ik alatt te szik meg az utat – mint
pél dá ul két be szél ge tő tár sam. Az egy sze rű en csak El Ca mi nó ként (je -
len té se: az Út) is mert Szent Ja kab-za rán dok úton szer zett ta pasz ta la -
ta i ról kér dez tem – a za rán do kok kö zött szo ká sos mó don, te ge ződ ve
– Ko vács Áront, a Rá kos ke reszt úri Evan gé li kus Egy ház köz ség má sod -
lel ké szét és Mé zes Zsol tot, a deb re ce ni Lát ha tat lan Szín ház mű vé sze -
ti ve ze tő jét.

E L E n g E d n I, a   
Be szél ge tés az El Ca mi nó ról Ko vács Áron nal és Mé zes Zsolt tal

Kovács Áron
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ra? Egy ál ta lán: egy több száz ki lo mé -
te res gya lo gos za rán dok lat mi ként
vál hat a ki kap cso ló dás, sőt a fel töl -
tő dés, a lel ki fej lő dés egy for má já vá?

Mé zes Zsolt: Min dig fi gyel ni kell a
test jel zé se i re: ha va la mi fáj, áll jak
meg, ha fá radt va gyok, pi hen jek, ha
éhes va gyok, egyek pár fa la tot, ha
szom jas, igyak. Meg kell ta lál ni a
szük ség és a vágy kö zöt ti ha tár vo na -
lat, fel kell is mer ni, hogy me lyik ről
van szó, és an nak is me re té ben cse -
le ked ni.

Lel ki leg min den kép pen ér de mes
el dön te ni, hogy mi a cé lom. Nem baj,
ha va la ki „sport ként” fog ja fel, és tel -
je sí te ni akar ja ezt a nem kis tá vot.
Sem mi baj, mert így is el le het in dul -
ni. És az is le het, hogy ugyan azt éli
majd meg, mint amit at tól a né met
fér fi tól hal lot tam, aki ere de ti leg csak
az üz le ti vi lág ból akart ki sza kad ni
né hány hét re: „Pár nap múl va már
ön ként for dul tam imád ság gal Is -
ten hez…”

Ko vács Áron: Sze rin tem nem le het
tel je sen fel ké szül ni a fi zi kai és lel ki ki -
hí vá sok ra. Ezek hoz zá tar toz nak az
út hoz. Két-há rom hét után be le rá zó -
dik az em ber. Át áll a tes tünk a fo lya -
ma tos moz gás ra és a na gyobb fi zi kai
igény be vé tel re, a lel künk pe dig nyu -
god tabb rit must vesz fel. 

Az eset le ges ma kacs víz hó lya gok
és a be gör csölt lá bak va ló ban meg
tud ják ke se rí te ni a za rán dok min den -
nap ja it, de az él mé nyek és a meg ta -
pasz ta lá sok so ka sá ga más fény be
he lye zi eze ket a ne héz sé ge ket. A táj
szép sé ge és az új meg új em be ri ta -
lál ko zá sok ön ma guk ban is ké pe sek
fe led tet ni eze ket a fáj dal ma kat, de
ami kor az em ber rá döb ben, meg ta -
pasz tal ja, hogy Va la ki – itt is – „ve -
lünk ván do rol”, az más di men zi ó ba
he lye zi a za rán dok út ne héz sé ge it.

Mé zes Zsolt: Ha tu dod, hogy mit
akarsz az út tól, hogy mi ért in dulsz el,
ak kor tud nod kell azt is, hogy min den
egyes lé pés sel – le gyen az har minc
vagy het ven cen ti mé ter hosszú sá gú
– e kér dés meg vá la szo lá sá hoz jutsz
kö ze lebb… A kö ze lebb ke rü lés per -
sze nem tör vény sze rű. A ke gyel met
nem le het ki ér de mel ni. De egy biz tos:
ha nem vá rom és nem ké szü lök fel rá
– és ma gát az Utat le het egy hosszú
fel ké szü lés nek is te kin te ni –, ak kor
le het, hogy el su han mel let tem, és ész -
re sem ve szem. Amíg nem en ge dem
el azt, ami em be ri – az „én”-t, a ma -
gam mal ci pelt gon do la to kat, ér zé se -
ket, ba jo kat, fáj dal ma kat –, ad dig
nincs te re ne ki. Nincs ho vá jöj jön,
nincs mit és kit meg érint sen – an nak
el le né re, hogy ott ha lad ve lem vé gig
az Úton. Nem tud meg érin te ni, ha
nem ha gyom.

– Több he tes tá vol lét után még ak -
kor is ne héz ha za ér kez ni, ha ke vés bé
in ten zív ta pasz ta la tok ra tesz szert az
em ber az utazása alatt… A Ca mi no
ide jé re ki sza kad ta tok a ko ráb bi ru -
tin ból, min den na pok ból. Mi lyen volt
a vissza té rés a „va ló” élet be?

Ko vács Áron: Szá mom ra egy ér tel -
mű en a ha za té rés volt a leg ne he -
zebb. A tes tem és a lel kem negy ven
nap alatt egész sé ges rit must vett fel
– és az tán egyik pil la nat ról a má sik -
ra vissza csöp pen tem a „mó kus ke -
rék be”. Na gyon meg vi selt a vissza -
ál lás. Min den ki nek aján lom, hogy
egy hosszabb út ról „zsi lip el ve” ér -
kez zen ha za, le gyen ide je ar ra, hogy
lel ki leg is akk li ma ti zá lód jon ré gi-új
élet hely zeté hez.

Mé zes Zsolt: Egy lány az út vé ge fe -
lé azt kér dez te: va jon ha vé get ér a za -
rán dok lat, hol lesz nek ezek a sár ga
nyi lak, amik itt Com pos te la fe lé ve zet -
nek min ket? Ki mond ja meg ne künk,

hogy mer re men jünk to vább? A kér -
dés a sza vak szint jén per sze meg vá -
la szol ha tat lan… Ami kor vissza térsz –
és ezt so kan mond ják –, az iga zi Út
ak kor kez dő dik. Hi szen a za rán dok -
lat ki csi ben ma ga az élet, a ke resz tény
élet má sa. De ah hoz a ne héz ség hez,
ami az élet, s ah hoz a szép ség hez is,
ami az élet, ez az Út erőt és sze re te -
tet tud ad ni. De csak ak kor, ha fi -
gyelsz rá. Ha fi gyelsz ma gad ra, Is ten -
re, be fe lé. Ak kor és csak ak kor tud
erőt ad ni.

– Ho gyan vál toz ta tott meg ben ne -
te ket a Ca mi no? A lel ké szi szol gá la -
to tok ban ér zi tek ha tá sát?

Ko vács Áron: Ne héz ezt sza vak ba
ön te ni, nem is tu dom meg ha tá roz -
ni, hogy mi ben vál toz tam a Ca mi -

no so rán. Ré szem mé vál tak az ott
meg ta pasz talt kö zös ség él mé nyek,
Is ten-él mé nyek. Ha va la mit még is
mon da ni kell er ről, ak kor én azt
emel ném ki, hogy kö ze lebb ke rül -
tem a jé zu si mon dat hoz: „Én va gyok
az út, az igaz ság és az élet.” És az út
so rán a ke resz tyén kö zös ség fo gal -
ma is job ban ki bon ta ko zott szá -
mom ra. Negy ven nap alatt sok min -
den le tisz tult ben nem, és hang sú -
lyos sá vált, és ez el vá laszt ha tat la nul
az éle tem ré szé vé lett.

Mé zes Zsolt: Csak évek kel ké -
sőbb tu da to sult ben nem, hogy amit
én a lel ké szi mun ká ról, a lel kész fel -
ada tá ról gon do lok, az va la hogy így
szól: va la mi lyen ta pasz ta la tot lel ki
za rán dok lat ként el vin ni azok hoz,

akik nem tud nak er re az Út ra el men -
ni. Ez a lel ki za rán dok lat ne kem a
lát ha tat lan szín ház és mind az, ami
e mű faj ban és a mű faj mö göt ti mód -
szer ben rej lik. Má sok kí sé ré se ré -
vész ként, lel kész ként, lel ki gon do zó
szak em ber ként, teo ló gus ként – ez az
én fel ada tom.

– Mit ta ná csol tok azok nak, akik -
nek nincs le he tő sé gük el men ni a Ca -
mi nó ra: ho gyan te he tik a nyá ri sza -
bad ság nap ja it iga zi töl te ke zés sé?
Mi az, ami itt hon, „há zi lag” is meg -
va ló sít ha tó, és mi az, amit csak a
tény le ges za rán dok lat ad hat?

Ko vács Áron: Nem min den nyá ron
in dul hat az em ber nyolc száz ki lo mé -
te res út ra, de az fon tos, hogy ki tud -
junk lép ni a hét köz na pok ból. Idén
egy ben cés mo nos tor ban sze ret nék
el töl te ni egy he tet, szá mom ra ez is
za rán dok út.

Mé zes Zsolt: A za rán dok lat, a lel -
ki gya kor lat, az ima – mind olyan esz -
kö zök, ame lyek sű rít ve fog lal ják ma -
guk ba az Is ten hez kö ze le dés gya kor -
la tát, ta pasz ta la tát. Min den a bel ső
hoz zá ál lá sunk tól függ: hogy mi ként
élünk meg egy egy sze rű asz ta li ál dást,
egy Mi atyán kot a temp lom ban vagy
a Jé zus-imát ma gunk ban. 

Az élet gya kor la ta is le het za rán -
dok lat, sőt az élet élé se iga zán a za -
rán dok lat. Egy film ben hang zik el a
mon dás: „Min den ki meg hal, de nem
min den ki él.” Az élet ben ez az iga zi
za rán dok lat: él ni, meg él ni min dent.
Fáj dal mat, örö möt, bá na tot, sze rel -
met, sze re tet len sé get, Is tent, bort, de -
rűt, szo mo rú sá got, üd vöt. A Ca mi -
no se gít het eb ben – de nem fel tét le -
nül kell el men ni eh hez „kint” se ho -
vá. A harc és a sze re tet ben nünk van.
Eze ket kell fel fe dez ni, meg él ni, és
mind ezt Is ten fe lé emel ni.

g Vitális Judit
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Fé bé-kon fe ren cia 
pi lis csa bán

A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza -
egye sü let au gusz tus 22–25. kö zött
tart ja ha gyo má nyos nyá ri kon fe -
ren ci á ját, ez út tal az EKE és a Fé -
bé Egye sü let kö zös szer ve zé sé ben. 

Hely szín: Pi lis csa ba, Bé thel
Evan gé li kus Misszi ói Ott hon.
Ér ke zés csü tör tö kön 15 órá tól, el -
uta zás a va sár na pi ebéd után,
kb. 13 órá tól. Rész vé te li díj: 3500
Ft/nap + (igény ese tén) 500 Ft
ágy ne mű-hasz ná la ti díj.

Je lent ke zés a Fé bé Egye sü let e-
mail cí mén (fe be.egye su let@lu -
the ran.hu), il let ve Ber kes Je nő né
Feny ve si Ju dit nál a 20/824-7863-as
egy há zi flot tás te le fon szá mon.
He lyet a je lent ke zé sek sor rend jé -
ben tu dunk biz to sí ta ni.

sze mé lyes éle tünk jö vő je
Egész em be ri lé tünk ér tel me vagy
ép pen ér tel met len sé ge ezen for dul
meg: bi zo nyos va gyok-e sa ját fel -
tá ma dá som ban. Van-e jö vő je, örök
táv la ta az éle tem nek? Is ten sze mé -
lyes éle tünk re néz ve leg fon to sabb,
drá ga ígé re te az, hogy igen, van. 

ige hir de té sek
Csü tör tök es te: Mi a ha lál a
Bib lia sze rint? (1Móz 2,17; 1Móz
3,17–24; Róm 6,23)
Pén tek reg gel: Van-e lé te zés a tes -
ti ha lál után? (Lk 16,19–31)
Pén tek es te: Jé zus ha lá la (Róm
6,1–11; Jn 19,28–42)
Szom bat reg gel: „Én va gyok a fel -
tá ma dás és az élet!” (Jn 11,11–44)
Szom bat es te: Jé zus fel tá ma dá -
sa (Lk 24,36–49) 
Va sár nap, 10 óra: is ten tisz te let
úr va cso rá val – A test fel tá ma dá -
sa; mennyei üd vös ség (Lk 20,33–
40; Jel 7,9–17)

Fó rum be szél ge té sek – 
az utol só idők je lei 
Mt 24 alap ján
Csü tör tök dél után: A va jú dó vi -
lág je len sé gei
Pén tek dél után: Je lek az egy ház -
ban (Pt 2,1–22)
Szom bat dél után: Az utol só idők
em be ri je lei (2Tim 3,1–14; Lk
17,22–37)

Va la mi kor so kat jár tam az író utol -
só la ká sá nak kör nyé kén. Óbu da
Temp lom ut cá já nak ódon-szép föld -
szin tes há zai kö zött gyak ran lát tam
el su han ni a sza vak bú csú zó va rázs -
ló ját. Ked ves ba rá tom la kott ott, így
sok szor em le get tük Krú dy Gyu la
föl tá ma dó re gény alak ja it, szí nes ka -
la pos höl gye it.

Ren ge te get dol go zott Krú dy, vir -
rasz tó éj je le ket töp ren gett át, még -
is fil lé res gon dok kal küsz kö dött.
Lak bér hát ra lé ka sza po ro dott, ki kap -
csol ták a vil la nyát, vég re haj tók és hi -
te le zők za var ták. El hagy va rég a
Mar git-szi ge ti szál lo dát-sza na tó ri -
u mot, ős pla tán lom bos csend jét, már
a ha lál lal élt együtt. De nagy láng gal
éget te ma gát, itt-ott ki egé szít ve a ki -
vé te les élet mű vet, örök ha jós ként
ké szült utol só út já ra.

„Szo mo rú fűz fe hé ren” – aho gyan
Czi ne Mi hály ír ta Hu szár ik Zol tán
cso dás film je kap csán. Krú dy-no vel -
lá kat vá szon ra vin ni nyak tö rő vál lal -
ko zás nak tűnt, de ki vé te le sen si ke rült.
A Szind bád nak, mint a leg több Krú -
dy-re gény nek, alig van cse lek mé nye,
va ló sá gos alak jai is időt len né lesz nek,
és álom be li tá jak fe lé sod ród nak. 

A száz har minc öt éve szü le tett és
nyolc van év vel ez előtt – 1933. má jus
12-én – meg halt Krú dy húsz esz ten -
dőn át bo lyon gott, ke res te föl tá ma -
dó em lé ke it. Ész re vét le nül össze -
szőt te a je lent és a múl tat, a ne héz va -
ló sá got és a könnyű ál mot. A Szind -
bád-film ma ra dék ta la nul meg idéz te
a nagy író fe le dés be hul ló vi lá gát. La -
ti no vits Zol tán, mint ha érez te vol na
ko rai ha lá lát, egyik leg na gyobb ala -
kí tá sát nyúj tot ta. Sok fé le szín, han -
gu lat kelt élet re, ve szen dő sza vak és
kü lö nös ízek. Nem csak a ko ra vén ka -
pi tányt, de egy ki csit Re ze da Káz mért
és Szom jas Gusz tit is vi szont lát juk.
Ámu ló szív vel hall gat juk az új és új
me sé ket, vé get nem érő tör té ne te ket.

Krú dyt ta lá ló an ne vez ték ma gá -
nyos lo vag nak. Kü lö nös, büsz ke fér fi
volt; tá vol tar tot ta ma gát min den iro -
dal mi cso por to su lás tól. Sok ke re -
sés, kí sér let után A vö rös pos ta ko csi
hoz ta meg szá má ra a kö zön ség si kert.
A for ra dal mak ide jén köz írói sze re -
pet is vál lalt. Az 1920-as évek től a re -
a liz mus irá nyá ba nyi tott, míg vég leg
meg nem ta lál ta a va ló ság és kép ze -
let ha tá rán moz gó áb rá zo lást. 

Kor tár sai (Ady, Schöpflin, Kosz to -

lá nyi, Mó ricz, Má rai) a leg na gyob bak
kö zött tar tot ták szá mon. Több mint
hat van re gényt, mint egy há rom ezer
no vel lát, több száz if jú sá gi el be szé -
lést és négy szín mű vet írt. An nak el -
le né re, hogy örö kös sze gény ség től és
ko rai ha lál tól szo ron ga tott éle tet élt. 

Fá radt szív vel te rem tet te utol só,
leg tisz tább alak má sát, Szind bá dot.
Írt, bár egy re job ban el szi ge te lő -
dött, ki szo rí tot ták őszi zsol tá ros
köny ve it a har min cas évek si ker kö -
te tei. Nyolc van esz ten de je, 1933-ban
halt meg, öt ven öt éve sen. 

A 20. szá zadi re gény és no vel la tör -
té ne té ben ta lán Mó ricz Zsig mond
ver seng het ve le. Ha eu ró pai mér cé -
vel mér jük, Proust hoz, Joyce-hoz,
Kaf ká hoz nem so rol hat juk, nem fu -
tot ta ere jé ből nagy re gény re. Még is je -
len tős al ko tó. 

Ta lán Fé ja Gé za fo gal ma zott a
leg pon to sab ban: „Nem ér tet te ko ra,
a kon zer va tí vok ép pen úgy nem tud -
tak mit kez de ni ve le, mint a for ra dal -
má rok. Krú dy a hol nap után író ja,
alak ja egy re nö vek szik, s a jö ven dő ta -
lán a leg na gyobb ma gyar pró za írót
szem lé li majd ben ne.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Szindbádóbudaisétái
Krú dy Gyu la ket tős év for du ló jára

Fi a ta lon so kat bo lyon gott, hosszú
éve ken át ta ní tós ko dott, az új ság írás
ro bo to sa volt Győ rött és Sze ge den.
Ol csó ka land re gé nye ket kez dett ír -
ni, élc la pok ba hu mo ros so ro za to kat.
Az 1894-es év hoz ta meg el ső iro dal -
mi si ke rét: A lám pás cí mű kis re gény
hő se a nyo mo rú sá gos sor sú nép ta ní -
tó. Az 1898-as Az én fa lum írá sa i -
ban szü lő föld jét, a hét köz na po kat
fes ti.

Hi á ba a meg ta lált hang, biz -
ta tó kez det, űzött vad ként élt
Gár do nyi Gé za. Sze ren csé re
rá ta lált Eger re, ahol if jú sá gá ban
so kat nél kü lö zött. Jól vá lasz tott.
Most, hogy új ból el lá to gat tam
ar ra, meg győ ződ tem a táj sze -
líd szép sé gé ről, kék he gye i ről,
ahogy óv ják a tö ré keny csen det.
Szin te ma is az ak ko ri nyu ga lom
és bé kes ség min de nütt, mint 1897
kö rül, mi kor az író a vár kö ze lé ben
le te le pe dett.

gár do nyi em lék mú ze um
Az író egy ko ri ott ho na. Két ha -
tal mas hárs fa fo gad ja a lá to ga tót,
a sű rű kert ben sok olyan nö vény van,
ame lyet még a szor gos gaz da ül te tett.
A kis elő szo bá ban a ma gas szek rény -
ben az író köny vei, a kül föl di ki adá -
sok. Te te jén a vár ban gyűj tött ágyú -
go lyó re pe szek. Jobb ol da lon a dol go -
zó szo ba: ma gas vas kály ha, mel let te
az író asz tal, raj ta Shakes peare-t áb -
rá zo ló tin ta tar tó.

Gár do nyi itt ve tet te pa pír ra A lát -
ha tat lan em bert, az Ida re gé nyét.
Itt fe jez te be re mek kis pró zá it, no vel -
lá it, ver se it. Kör ben a fa lak men tén
a könyv tár (kö rül be lül négy ezer kö -
tet ma radt meg). Üve ges szek rény ben
gyö nyö rű ré gi kö te tek, A ma gyar
nem zet tör té ne te. Vit ri nek ben a Tit -
kos nap ló, a tit kos írá sos no tesz, do -
hány bar na fo tók, le ve lek. Az Eg ri csil -
la gok nyom dai le vo na ta az író jegy -
ze te i vel. Zon go rá ja, he ge dű je, olaj ké -
pei ar ra utal nak, hogy az írá son kí -
vül a fes té szet tel és a ze né vel is
mély re ha tó an fog lal ko zott.

A vá ros ra né ző há ló szo bá ban réz -
ágy, mel let te por ce lán mos dó tál. Az
ab lak nál a fa ra gott asz tal, ezen ké szült

leg nép sze rűbb köny ve: „Egy ta va szi
na pon föl ve zet tem a fi a mat az eg ri
vár ba. Azt mond tam ne ki: Hunyd be

a sze me det, és gon dold azt, hogy az
idő ke re ke vissza for dult az 1552-ik
esz ten dő be. S élénk szí nek kel fes tet -
tem elé je az ost ro mot. Do bót, Mek -
cseyt, a hős eg ri asszo nyo kat, a bom -
ba há nyó és fal rom bo ló tö rö köt, a ha -
lot ta kat, a se be sül te ket, a har minc -
nyolc na pig tar tó nagy ost rom min -
den je le ne tét. A gyer mek na po kig ezt
for gat ta az el mé jé ben (…). Ek kor
gon dol tam rá, hogy en nek a Ger gely
de ák nak az éle tét meg kel le ne ír nom
re gény nek.”

Az igaz tör té nel met meg örö kí tő re -
gény 1901-ben je lent meg kö tet ben, s
kezd te el má ig nem szű nő di a dal út ját.

gár do nyi sír ja
Az eg ri vár dé li ol da lán, a Ger gely-
bás tya kö ze lé ben pi hen az író. Vi har
haj lí tot ta öreg fe nyők, nagy ecet fa
alatt. Ala csony kő tég la lap, a fe jé nél
bar na fa ke reszt, raj ta föl irat: Gár do -
nyi Gé za 1863–1922. Fel köt ve ko -
szo rúk, a pi ros-fe hér-zöld sza la go kat
fúj ja a dél utá ni szél. A sír hely ke mény
föld jé ben vi rá gok: hu szon egy tő bor -

dó je gecs ke. Míg ott vol tam, nagy
örö möm re is ko lá sok jöt tek az or szág
min den tá já ról.

Gár do nyi ha lá lá ig Eger ben élt. Hű -
sé ges ma radt a kis vá ros hoz, mely be -
fo gad ta, s meg ad ta mun ká já hoz a bé -
két és a biz ton sá got. Tor dai Ányos ja -
vas la tá ra a vár ban te met ték el, nagy

pom pá val. Sír já nál – mely az óta za -
rán dok hellyé vált – Kosz to lá nyi
De zső mon dott bú csú be szé det.

A Nyu gat nagy alak ja több -
ször is írt az „eg ri re me té ről”.
Oly kor bí rá la tá nak is han got
adott. De A Pes ti Hír lap em -
lék köny vé ben (1928) a meg be -
csült ba rát ról tett bi zony sá got:
„Vi dé ki nek hir det te ma gát,
büsz kén és da co san. Pe dig
nem volt az. Szem ha tá ra tág,

szel le me új és nyí ló. Tit ko kat
hor dott ma gá ban, me lyet tit kos -

írás sal ké szí tett el, asszír be tűk -
kel. A haj da ni ta ní tó ma a ma gyar -

ság mes te re. Nem le het le ten ni
köny ve it. Pró zá ja ma ga a ter mé -

sze tes ség; a su gár zó me leg ség.” 
Gár do nyi az írás szep lőt len mű vé -

sze, akár a fran cia Jules Re nard, aki nek
ki adat lan nap ló já ban ol vas suk: „Annyi
nagy író van, aki nem tud ír ni. Én a leg -
na gyobb kis író sze ret nék len ni.” Gár -
do nyi nagy író volt a ki csik kö zött, s
nagy író ma radt a na gyok kö zött is.

az em lék ház
Gár do nyi szü le té sé nek más fél száz
éves év for du ló ján ne fe led kez zünk
meg Agárd ról. A me szes ol da lú, hosszú
ge rin cű cse léd ház ról. A szél ver te nád -
te tős épü let ről, ahol 1863. au gusz tus 3-
án lát ta meg a nap vi lá got. Ap ja, Zi eg -
ler Sán dor a sza bad ság harc lel kes tá -
mo ga tó ja, édes any ja, Nagy Te ré zia
egy sze rű, sö tét ken dős asszony… 

És a töb bi hely: Sály, Sá ros pa tak, Ka -
rád, De ve cser, Sár vár, Dab rony, a pes ti
Kál vin té ri re for má tus gim ná zi um,
mind adott va la mit, hogy örök ha za -
sze re te te, tör té nel mi bú vár ko dá sa, is -
ten ke re sé se el kí sér te egész éle té ben.

„Kö vek alatt nőtt fű nek” mond ta
ma gát, s en nél pon to sab ban nem fo -
gal maz ha tott vol na. És ma gá nyá nak
fog lya is volt. Az idő itt-ott ki kezd te ha -
tal mas élet mű vét, ahogy má so két is.
De a leg több, a ne künk leg ked ve seb -
bek áll ják a meg-meg úju ló pró bát. 

Alig em lít jük Az én fa lu mat: a ma -
gyar nyelv tel jes gaz dag sá gá val írt
köny vét ne héz pa rasz ti vi lá gunk ról.
És itt a cso da is: az Eg ri csil la gok.
Nincs ma gyar em ber – idős vagy fi -
a tal –, aki ne is mer né, aki nek em lé -
ke ze té be ne vé ső dött vol na egy-egy
mon da ta. Az egy sze rű nép ta ní tó,
Gár do nyi Gé za őriz és for mál ben -
nün ket az új év szá zad ban is.

g FFL

Egribortazünnepre
Gár do nyi Gé za szü le té sé nek száz öt ve ne dik év for du ló já ra

Krúdy élet-képek címmel az Óbudai Múzeum rendhagyó köztéri kiállítást ren -
dezett az óbudai Krúdy-évhez kapcsolódóan. A kiállítás helyszíne: 1033 Bu -
da pest, Fő tér – Kórház utca. A kiállítás megtekinthető október 15-éig.
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„Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí -
ván nak, és aki re so kat bíz tak, at tól
töb bet kér nek szá mon.” (Lk 12,48b)

Szent há rom ság ün ne pe után a 9. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi új
élet foly ta tás ra hív nak e vi lág ban Krisz tus sal kö zös ség ben, hű ség és en ge del -
mes ség ál tal. „Hű az Is ten, aki el hí vott min ket az ő Fi á val, a mi Urunk Jé zus
Krisz tus sal va ló kö zös ség re” (1Kor 1,9; LK), aki Is ten min de nek irán ti sze re -
te té nek ta nú ja e vi lág ban. Vall juk is: „Ha el enyé szik is a tes tem, szí vem kő szik -
lá ja te ma radsz, ó, Is ten.” (GyLK 723) Azok jut nak asz tal kö zös ség re Is ten or -
szá gá ban, kik en ge del mes ked ve aka ra tá nak a tő le ka pott tes ti-lel ki ké pes sé -
ge ik kel, ta len tu ma ik kal csak ne ki szol gál nak. S a szám adás kor ezt hall ják: „Jól
van, jó és hű szol gám, a ke vé sen hű vol tál, so kat bí zok rád ez után, menj be urad
ün ne pi la ko má já ra!” (Mt 25,21) Pál meg vall ja: „…ami ne kem nye re ség volt, kár -
nak ítél tem a Krisz tu sért.” Mi ért? „Hogy ki tűn jék ró lam őál ta la: …a Krisz tus -
ba ve tett hit ál tal van igaz sá gom Is ten től…, hogy meg is mer jem őt és fel tá ma -
dá sa ere jét…, hogy el jus sak a ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dás ra.” (Fil 3,7.9–11)
Sa la mon bölcs és ér tel mes szí vet nyert Is ten től; ezt a ta len tu mát jól hasz no -
sít va tu dott igaz sá gos íté le tet hoz ni: „Ad já tok an nak az élő gyer me ket, és ne
öl jé tek meg, mert ő az any ja!” (1Kir 3,27) A pró fé ta mai őr ál lói hi va tá sa is Is -
ten igé jé vel fi gyel mez tet ni mind a bű nös úton já ró, mind az igaz út ról le tért
em bert: „Ha vi szont fi gyel mez te ted az iga zat, hogy ne vét kez zék töb bé az igaz,
és ő nem vét ke zik, ak kor élet ben ma rad…, és te is meg men ted a lel ke det.” (Ez
3,21) A fa ri ze u sok kí sér tő kér dé se i re az el vá lás ról Is ten ere de ti te rem tő szán -
dé ka sze rint fe lelt Jé zus: „Amit te hát az Is ten egy be kö tött, em ber azt el ne vá -
lassza. (…) aki el bo csát ja fe le sé gét – a pa ráz na ság ese tét ki vé ve –, és mást vesz
fe le sé gül, az há zas ság tö rő. (…) Nem min den ki ké pes el fo gad ni ezt a be szé det,
csak az, aki nek meg ada tott.” (Mt 19,6.9.11) Pál is fi gyel mez tet: „Jól vi gyáz za -
tok te hát, ho gyan él tek; ne esz te le nül, ha nem böl csen.” S az iga zi ün nep lés: „…ad -
ja tok há lát az Is ten nek, az Atyá nak min den kor min de nért, a mi Urunk Jé zus
Krisz tus ne vé ben.” (Ef 5,15.20) Az Úr Jé zust el íté lő től s el ítél te tők től is töb bet
kér nek majd szá mon; ők a csá szár ba rát sá gát vá lasz tot ták az ő ki rá lyi ural ma
he lyett. „Sem mi ha tal mad nem vol na raj tam, ha fe lül ről nem ada tott vol na
ne ked…” (Jn 19,11) Mi ne jus sunk a hűt le nek sor sá ra! „Az a szol ga, aki is mer -
te ura aka ra tát, és nem fo gott hoz zá tel je sí té sé hez, vagy nem cse le ke dett aka -
ra ta sze rint, sok ve rést kap…” (Vö. Mt 25,30) „Ki te hát a hű és okos sá fár…? Bol -
dog az a szol ga, akit, ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun ká ban ta lál!” (Lk 12,47
és 42–43) Dr. Lu ther sze rint: „Min dig ma rad szol ga, aki zú go ló dik ura el len.
De ak kor azt vall ja is be, hogy Is ten el len vét ke zett. De jó is vol na né künk, ha
so ha el nem fe lej te nénk: mun kánk nem em be rek nek, ha nem Is ten nek szól, ő
a mi gaz dánk!” Kérd Urad tól: „Jöjj… / Adj erőt utad jár nom, / Hogy azt te gyem
hű sé ge sen, / Amit kí vánsz, Meg vál tóm!” (EÉ 375,2) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTraVaLó

„Aki egész sé ge ér de ké ben ér tel mét
nem hasz nál ja, ami vel fe le ba rát ja
ve szé lyez te té se nél kül él het ne, az
el ha nya gol ja a sa ját tes tét, és vi gyáz -
zon, ne hogy az Is ten el ítél je majd őt,
mint aki sa ját ma gá nak gyil ko sa.
Ezen az ala pon mond hat ná azt is va -
la ki, hogy fél re dob ételt, italt, ru hát
és há zat, és hi té ben vak me rő lesz, és
azt mond ja: ha az Is ten őt éh ség től és
hi deg től meg akar ja óv ni, ak kor azt
éle lem és ru há zat nél kül is meg tud -
ja ten ni. Így ön ma ga gyil ko sa len ne.
Rá adá sul az a még bor zasz tóbb,
hogy va la ki, aki a sa ját tes tét el ha nya -
gol ja, és nem vé de ke zik a pes tis el len,
amennyi re csak le het, az so ka kat
meg mér gez het és meg fer tőz het, akik
kü lön ben egész sé ge sek ma rad hat ná -
nak, ha sa ját tes tét – ami ért ő fe le lős
– gon doz ná. Eb ben az eset ben ő
len ne fe le lős a fe le ba rá ta i ért, és az Is -
ten előtt több szö rös gyil kos len ne. 

Va ló ban, az ef fé le em be rek ép pen
olya nok, mint azok, akik ami kor a vá -
ros ban egy ház ki gyul lad, nem tesz -
nek sem mit, és hagy ják le ég ni az
egész vá rost, és azt mond ják: ha Is ten
akar ná, meg óv ná a vá rost víz és tűz -
ol tás nél kül is. Ked ves ba rá ta im, ne így

te gyé tek, mert ez így nem jó, ha nem
hasz nál ja tok gyógy sze re ket, ve gyé tek
be mind azt, ami se gít, füs töl jé tek be
a há zat, az ud vart és az ut cát. Ke rül -
jé tek el azo kat a he lye ket és em be re -
ket, ahol nincs rá tok szük ség, vagy
már meg gyó gyul tak. Vi sel ked je tek
úgy, mint aki egy ha tal mas tü zet el
akar foj ta ni. A pes tis olyan, mint egy
tűz, amely nem fát és szal mát, ha nem
tes te ket és éle te ket emészt föl. 

Gon dol kodj így: ám le gyen! Az el -
len ség az Is ten en ge dé lyé vel mér get és
ha lá los ra gályt kül dött ránk. Ezért ar -
ra ké rem az Is tent, hogy kö nyö rül jön
raj tunk, és óv jon meg ben nün ket.
Ez után füs tö lök, hogy a le ve gő tisz tu -
lá sát elő se gít sem. Or vos sá got osz -
tok, és én is be ve szem. Tar tóz ko dom
a fer tő zött sze mé lyek től és he lyi sé gek -
től, ha nincs ott rám szük ség, így vi -
gyáz va a sa ját egész sé gem re, ne hogy
én mér gez zek és fer tőz zek meg má so -
kat, és így ha nyag ság ból okoz zam
má sok ha lá lát. Ha az Is ten meg akar
ta lál ni, ak kor meg is ta lál, de így min -
dent meg tet tem, amit meg te het tem,
és így sem a ma gam, sem pe dig má -
sok ha lá lá ért nem va gyok fe le lős. Ha
a fe le ba rá tom nak szük sé ge van rám,
nem fo gom el ke rül ni sem a he lyet,
sem a sze mélyt, ha nem ön ként oda -
me gyek hoz zá, és se gí tek ne ki, ahogy
ar ról fen tebb volt szó. Nézd, ez egy iga -
zi is ten fé lő hit, amely nem vak me rő,
nem pi masz és nem is ten kí sér tő. 

Meg for dít va: aki a pes tis ben meg -

be te ge dett, de már új erő re ka pott, az
ke rül je el az em be re ket, hogy szük -
ség te le nül ne te gye ki őket ve szély -
nek. Bár tá mo gat ni kell őt a baj ban,
és nem sza bad cser ben hagy ni, amint
azt már ír tuk, de ha már túl van a ve -
szé lyen, ak kor meg for dul a do log, és
ak kor már ne ki kell úgy vi sel ked nie,
hogy sen kit se so dor jon ve szély be,
ne hogy más ha lá lát okoz za. »Aki
ki hív ja ma ga el len a ve szélyt – mond -
ja a bölcs –, el is vész an nak kö vet -
kez té ben.« (Sir 3,26) 

Ab ban a vá ros ban, ahol hit ben
me ré szen vi sel ked nek ak kor, ami -
kor a fe le ba rát ál la po ta azt meg kí ván -
ja, és meg for dít va, ha már nem szük -
sé ges a se gít ség, ak kor min den ki elő -
vi gyá za tos, ezek ben a vá ro sok ban
ke ve seb ben hal nak meg. Ha pe dig ez
úgy tör té nik, hogy egye sek el csüg ged -
nek, és a ve szély ben el me ne kül nek a
fe le ba rát juk tól, má sok meg vak me rő -
sé gük ben nem meg fé kez ni, ha nem
ter jed ni se gí tik a ra gályt, ott a ha lot -
tak szá ma gya ra po dik, és jó dol ga van
az ör dög nek. Mind két ol dal, az is te -
ni és az em be ri is, a leg na gyobb
mér ték ben csor bát szen ved, itt az is -
ten kí sér tés, ott a két ség be esés mi att.
Így ül dö zi az ör dög azo kat, akik me -
ne kül nek, mind amel lett fog va tart ja
azo kat, akik hely ben ma rad nak, így
kar ma i ból sen ki sem szök het meg.” 

d Lu ther Már ton:
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől?

(Ko vács Áron for dí tá sa)

se Mper reFOr M anda

ahegyalatt…
Ahogy ál lok a hegy alatt…
Úgy ér zem, rám dől, le sza kad! 
Egy pil la nat csak az egész, 
S én ez alatt oly cse ne vész
Tör pé nek ér zem ma gam.
Meg né mul tam,
Nin csen sza vam…
Mel let te az én gyér időm,
Az én sú lyom, az én erőm,
Az én mun kám, az én ka rom
S az én ko rom – füst és ko rom…
Ahogy ál lok a hegy alatt,
Szik rát vet ben nem e pil la nat, 
És rám sza kad, úgy rám sza kad
Sok gon do lat… száz gon do lat.
Fe léd tart va a fél-úton
Sok tév-úton,
Óh, Jé zu som…
Lé lek ben gyak ran ál lok így.
S a gon do lat-hegy el bo rít.
Ami kor zúg az or go na…
S vé gig ver igéd zá po ra,
Fel tor nyo sulsz, mint pi ra mis,
Előt tem, ki zú zott ka vics…
S én úgy vá gyó dom, hogy le gyen
Ta lál ko zá sunk a He gyen,
Mint ak kor… ama Ti zen egy,
Mint ama bol dog Ti zen egy. 

akisasztal
mellett

Hall gat tunk né mán a kis asz tal mel lett,
Oda künn a szél fa le ve let ker get,
S mint ha anyán kat mel let tünk a szé ken
Lát nánk ka láccsal öl be tett ke zé ben,
És egy pi ciny mor zsát szá ja szé li ben
Ká véz ga tás köz ben, ahogy el pi hen…
Me reng ve néz a csen des fél ho mály ban,
Sze mé ben sze líd su ga ra zó nyár van,
S nagy szen ve dé sek őszi bús be széd je
Fel szá radt könnyek szín te len 

vissz fé nye…
Bú csú zó csók ját a nap ide szór ja,
S olyan megint e ked ves al kony óra,
Ré gi meg hitt sé gek jól is mert ko ra,
Mint ha nem vál to zott vol na 

meg so ha…
Pe dig az évek min dent ki cse rél tek,
Az óta egy mást ker get ték a ké pek,
Csak a kis asz tal kánk mel let ti bé két
Él vez zük, s néz zük a nagy ma ma szé két
Uzson na tá jon így al ko nyat fe le,
S míg hal kan száll dos kint a fa le ve le,
Csil lo gó em lék szí nes fá tyo lán át
Anyánk meg bé kélt sze líd sze me pár ját
Lát juk ra gyog ni pár tű nő perc alatt,
Ahogy ide szór ja ara nyát a nap. 

Múlt he ti lap szá munk ban, a Thes a u rus ro vat ban volt ol vas ha tó a so mogy-
za lai evan gé li kus lel ké szek iro dal mi mun ká it be mu ta tó so ro zat ban dr.
Já ni Já nos írá sa Sár kány And rás Ti bor ról. Ez út tal e lel kész köl tő né hány
ver sét tesszük köz zé. 

Emlékekszonettje
Per dül-iram lik, mint se bes ke rék, 
Fut a gon do lat – mel let ted va gyok,
S lá tom a sze med, amint fel ra gyog,
Hal lom halk-pu ha lép te id ne szét…

Esze lős ez a kó bor gon do lat, 
El dől, si kam lik, mint a ré sze gek,
Fel hők fu tá sát, fény lő kék eget
Me reng ve né zi – még is vak ma rad.

Su han utá nad – de nem ér het el,
S száz em lék csor dul… 

majd élet re kel,
Egy ré gi hang szól: „Drá ga kis fi am!”

A lé lek sír – mi köz ben tér de pel,
S a bal ga vá gyak rím ben ég nek el
Em lé ke zé sek bús órá i ban…

az úr lá to ga tá sa
Za ka ri ás nak, Ke resz te lő Já nos édes -
ap já nak val lo má sa: „Ál dott az Úr,
hogy meg lá to gat ta né pét.” (Lk 1,68)

Sok könnyes val lo más kez dő dik
így: „Jaj, na gyon meg lá to ga tott az Is -
ten!” A foly ta tás pe dig meg rá zó be -
szá mo ló át élt tra gé di ák ról, szen ve dé -
sek ről és lel ki ki lá tás ta lan ság ról.

Pe dig Is ten lá to ga tá sa nem bajt,
ha nem ál dást hoz. 

Jé zus szí ve sen lép te át ott ho nok
kü szö bét, és aho va be tért, oda ál dást
vitt. Meg gyó gyí tot ta Pé ter anyó sát,
Zá ke us lel két meg sza ba dí tot ta a
pénz fog sá gá ból, Ká ná ban meg men -
tet te a la ko dal mas há zat kí nos hely -
ze té ből, egy fa ri ze us há zá ban egy sze -
ren csét len asszonyt aján dé ko zott
meg bo csá na tá val, Em maus ban fel -
tá ma dá sá nak örö mé vel töl töt te el
Kle o pás és tár sa szí vét, és ki tud ja,
még hány ott hont lá to ga tott meg,
hogy ál dá sa örö möt fa kasszon.

A fel tá ma dott Jé zus ma is ott ho nok
aj ta ja előtt áll, és vár ja, hogy ki nyíl jék
ott ho nunk aj ta ja és a szí vünk.

Uram, ma kö szö nöm ott ho no mat.
Kér lek…

ál dott füg gő ség
Ha em be rek nek akar nék tet sze ni, nem
vol nék Krisz tus szol gá ja. (Gal 1,10) –
A leg ke vés bé tö rő döm az zal, hogy ti ho -
gyan ítél kez tek fe let tem. Aki fe let tem
ítél ke zik, az az Úr. (1Kor 4,3–4)

Krisz tus ta nít vá nya nem má sok
vé le mé nyé nek ki szol gál ta tott ja. Ma ga -
tar tá sát nem az ha tá roz za meg, hogy
meg tap sol ják vagy ki fü tyü lik. Nem so -
dor ja jobb ra vagy bal ra a több ség, a ha -
ta lom, a di vat, a rek lám, a mé dia ma -
ni pu lá ci ó ja. Nem igaz, hogy „a nép
sza va Is ten sza va”. Pál apos tol ma ga -
tar tá sa egye dül Jé zus Krisz tus tól függ,
nem pe dig má sok kri ti ká já tól.

Uram, ma azért imád ko zom, hogy
csak a te tet szé se det ke res sem.

Kér lek…

vé del met adó sze re tet
Ezt mond ja Jé zus: „Je ru zsá lem, hány -
szor akar tam össze gyűj te ni fi a i dat,
aho gyan a tyúk szár nya alá gyűj ti csi -
bé it.” (Mt 23,37) 

A tyúk anyó, lát va a ma gas ban kö -
rö ző hé ját, ká rál va ad ja le vész jel zé -
se it, hogy szár nya alatt meg véd je
szét szé ledt kiscsi bé it. A ha son lat Jé -
zus vé del me ző sze re te tét és a mi
hely ze tün ket tük rö zi: egye dül va -
gyunk, is mert és is me ret len ha tal mak
fe nye get nek. Ra ga do zó ma dár ként
akar nak le csap ni ránk pusz tí tó erők.
Jé zus nál azon ban az el rej tett ség biz -
ton sá gát ta lál hat juk meg! 

Uram, ma kö szö nöm ne ked vé del -
met adó sze re te te det. 

Kér lek…

Biz tos alap
Ászáf imád sá gá ból: „Ki cso dám van
az egek ben? Szí vem nek kő szik lá ja te
ma radsz, Is te nem, örök ké.” (Zsolt
73,25–26)

Plety ká ló szom szé dok vagy mun -
ka tár sak sok szor mon do gat ják: „En -
nek le het va la ki je.” Mind egy, hogy
pro tek tor ra vagy ép pen sze re tő re
gon dol nak. 

Ászáf nak van va la ki je. Imád sá gá -
ban ar ról vall, hogy Is te ne van, aki
olyan biz tos alap, mint egy kő szik la.

Éle tünk ben sok szor el bi zony ta la -
no dunk, mint ha in go vá nyos ta laj ra
lép nénk. A leg rosszabb, ami kor nem -
csak a kör nye ze tünk hagy ma gunk -
ra, ha nem ön ma gunk ban, szí vünk -
ben is kér dé ses sé lesz min den. Dü -
le de zik, amit fel épí tet tünk. Fé lő,
hogy ma ga alá te met. De ha van va -
la kid, ak kor tud ha tod, hogy sze re te -
te és hű sé ge olyan, mint a szik la: bát -
ran épít hetsz rá! 

Nem plety ka, ha nem a hit fe hér -
iz zá sú val lo má sa: van va la kim, az élő
Is ten!

Uram, ma azo kért imád ko zom,
akik nek sen ki jük sincs. 

Kér lek…

egye dül jé zus!
Pál apos tol jaj ki ál tá sa: „Én nyo mo -
rult em ber! Ki sza ba dít meg?” (Róm
7,24) 

Franz Kaf ka A kas tély cí mű, nyo -
masz tó, sö tét tó nu sú köny vét sok fé -
le kép pen ér tel mez ték. Egy biz tos: ez
az írás meg döb ben tő do ku men tu ma
an nak, hogy az em ber nem tud ja ma -

gát meg sza ba dí ta ni, nem tud ki tör -
ni a sa ját ma ga ál tal emelt fa lak
mö gül, ezért nem tud be jut ni a kas -
tély ba. Ha son ló élet ér zést fe jez ki Ba -
bits A lí ri kus epi lóg ja cí mű ver sé ben:
„Bű vös kö röm ből nin csen mód ki -
tör nöm.” 

Ki sza ba dít meg?
Egye te mes ke resz tény hi tünk azt

vall ja, hogy Jé zus a sza ba dí tó, aki
nyolc na pos ko rá ban kap ta az Im má -
nu el ne vet, amely ma gya rul ezt je len -
ti: sza ba dí tó. Jé zus el len sé gei is er ről
ta nús kod nak: „Má so kat meg sza ba -
dí tott!”

Nem a ha ta lom, nem a pénz, nem
a tu dás, nem az em be ri jó igye ke zet,
egye dül Jé zus a sza ba dí tó!

Uram, ma meg kö szö nöm, hogy
ne kem is Sza ba dí tóm vagy.

Kér lek…

egy for ma bon tó ren de ző
Igye kez ze tek a sze re tet re! (1Kor 14,1)

Jé zus azt akar ja, hogy a sze re tet
ren dez ze át éle tün ket. Ne a ré gi,
meg szo kott stí lus ban él jünk, a már
be ideg ző dött szo ká sa ink és be vált já -
ték sza bá lyok sze rint. A sze re tet meg -
le pő en új, a ma gunk és má sok szá má -
ra is szo kat lan ren de zői fel fo gá sa
ér vé nye sül jön éle tünk ben. 

Eb ben a ren de zés ben nem én va -
gyok a fő sze rep lő, aki a reflek to rok fé -
nyé ben tet sze leg ve ki mond ja a dön -
tő szót, és tap sot vár va áll a szín pad
kö ze pén. A sze re tet ren de zé sé ben
nincs smink, jel mez, ál arc. Nél kü löz -
he tet len az őszin te ség. Nem mu tat -
ha tok mást vagy töb bet an nál, mint
aki va gyok. A sze re tet még sta tisz tá -
nak sem al kal maz za a fa ri ze u so kat.

Tün dök lő ma gán szám he lyett a
sze re tet ren de zé sé ben a hang súly a
kap cso la tok ra ke rül, ame lye ket nem
az ér dek, ha nem a se gí tő kész ség ha -
tá roz meg. Az ilyen kap cso la tok ban
fel ér té ke lőd nek, tar tal mas sá lesz -
nek a pil la na tok. 

Jé zus aka ra ta sze rint a sze re tet új
ren de zé sé ben él jünk to vább!

Uram, ma azért imád ko zom, hogy
el fo gad jam ren de zői uta sí tá sa i dat.

Kér lek…
g�Madocsai Miklós

uram,hallgasdmegimádságomat!
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Ked ves if jú test vé rek!
Mi kor Já nos 8-ban az írás tu dók és a fa ri ze u sok
elő hoz zák a há zas ság tö ré sen ka pott asszonyt, azt
ol vas suk, hogy „kö zép re ál lí tot ták”. Az ér de kes
eb ben az, hogy va ló já ban Krisz tus volt a kö zép -
pont ban. Nem az asszonyt vá dol ták, il let ve
nem ő szá mí tott ne kik. Még is, a fe lü le tes szem -
lé lő az asszonyt lát ta a kö zép pont ban, ne ki úgy
tűn he tett, er ről az asszony ról szól az ügy. 

A mi min den nap ja ink ban is így megy ez: mi -
kor meg vá dol nak, úgy ér zed, te vagy a kö zép pont -
ban, hol ott Krisz tus ter mé sze te áll a fó kusz ban
és van meg kér dő je lez ve. Ha fel is me red ezt, nem
vé de ned kell ma gad, ha nem őben ne meg áll ni.
Ami kor tá mad egy kí sér tés, ak kor a va ló di kér -
dés az, hogy elég sé ges vá lasz-e az Úr a szük ség -
re az éle ted ben, vagy sem. Ami kor a fá radt ság
vissza tar ta na at tól, hogy az Urat szol gáld, ak kor
is ő a köz pont, és ami kor a sér tő dött ség el tá vo -
lít egy test vé red től, lé nye gi leg ak kor sem ő van,
és nem is te vagy a kö zép pont ban, ha nem az Úr…

Au gusz tus 1. és 4. kö zött a Ro má ni ai Evan gé -
li kus-Lu the rá nus Egy ház el ső nem zet kö zi if jú -
sá gi ta lál ko zó ját ren dez zük meg Sep si szent györ -
gyön. A jö vő egy ház tag jai, a ma gyer me kei, if -
jai saj nos elég gyak ran a le he tő sé gek pi a cá nak
ha mis út vesz tő i be té ved ve el tá vo lod nak a ke resz -
tyén ér té kek től. Nagy ki hí vást je lent a ke resz tyén
út mu ta tás, ne ve lés egy olyan vi lág ban, ahol pél -
dá ul a de ma gó gia za vart és bi zony ta lan sá got kel -
tő je len sé gei vel ta lál ko zik az egyén. Min den té -
ren je len van az uni for mi zá lá si szán dék is. 

És a kö zép pont ba ke rült a 21. szá zad „über -
mensch”-e vagy – ha úgy tet szik – „su per man”-
je, aki nem tud ja, hogy hon nan jön, és mer re
tart. Azt kép ze li ma gá ról, hogy min den az övé
le het, és hogy ő ma ga a kö zép pont. Sá tá ni szán -
dé ka el káp ráz tat ni a ke res gé lő ket, majd meg -
nyer ni, ra bul ej te ni őket, akik nek za va ros vagy

egy ál ta lán nincs jö vő ké pük, és te her szá muk -
ra az Is ten rend je, a ke resz tyén ér té kek, a csa -
lád, az utó dok vál la lá sa.

A Köz-ép-pont ta lál ko zó cél ja, hogy fel hív -
juk ezek re a ve szé lyek re a fi a ta lok fi gyel mét. Tu -
da to sít suk ben nük, hogy több szö rö sen fe le lő -
sek a ke resz tyén tár sa da lom fenn tar tá sá ért. El -
mond juk ne kik min den al ka lom mal, hogy ők
Krisz tus örök sé gé nek, az örök élet nek hir de -
tői, hor do zói né pük kö zött. Ezért kö vet sé gé ben
jár ván egy más iránt ir ga lom ra és az egy ség re
tö re ked je nek, híd ve rők le gye nek, Krisz tus ta -
ní tá sát ala pul vé ve egy más sal élő kap cso la to -
kat ala kít sa nak, vagy a már meg lé vőt erő sít sék.

Jé zus Krisz tus az, aki test té és vér ré lett ér tünk,
hogy mi test vé rek le hes sünk. Is ten az, aki el ren -
delt egy kö zép pon tot az idők tel jes sé gé ben, aki
rend sze rez te a vi lág min den ség al ko tó ele me it és
-erő it. Ő az, aki a Krisz tus ke reszt jét mé lyen be -
le döf te a gyar ló, mu lan dó, dur va vi lág ba, és ez -
zel meg ha tá roz ta az örök élet for rá sát. Ez a kö -
zép pont, az új já te rem tés he lye. In nen hang zik
na pon ta fe lénk: „Ne félj!” Ő tesz na pon ként ér -
té kes sé té ged a Köz-ép-pont ban, és ne fe ledd, ő
ve led van min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.

g Kosz ta Ist ván

pa l aC K p Os ta

TalálkozásKrisztussal
ésegymással

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

ta pasz ta lat cse re 
az if jú sá gi mun ká ról
A ta lál ko zót Oli ver Bin der egy -
ház me gyei if jú sá gi re fe rens,
Cla ris sa Breu innsb ruc ki se -
géd lel kész és e so rok író ja, az
Innsb ruc ki Egye -
tem hall ga tó ja szer -
vez te. A pár na pos
prog ram cél ja a
részt ve vő or szá gok
if jú sá gi mun ká já -
nak köl csö nös
meg is me ré se volt.

Min den na pot
áhí tat tal in dí tot -
tunk és zár tunk.
Az el ső na pon a
nyolc részt ve vő be -
mu tat ta a ha zá ját.
Hall hat tunk – töb -
bek kö zött – auszt -
ri ai mű vé szek ről,
ma gyar ta lál má -
nyok ról és er dé lyi
tá jak ról, az egy há -
zak, a fi a ta lok hely -
ze té ről és szte reo -
tí pi ák ról is. 

A to váb bi ak ban
az egy há zi if jú sá gi mun ká val is -
mer ked tünk meg. Té ma kö re ink
a kon fir man dus- és if jú sá gi
prog ra mok, az if jú sá gi ve ze tő -
kép zés, a fi a ta lok nak szó ló sza -
bad idős te vé keny sé gek, nem -
zet kö zi ta lál ko zók, va la mint a
nem zet kö zi ta lál ko zók fi nan szí -
ro zá si le he tő sé gei vol tak.

egy más tól ta nul tunk
Az innsb ruc ki fi a ta lok le he tő -
sé ge i ről te ma ti kus vá ros né zés
ke re té ben hall hat tunk. Sé tán -
kon a vá ros né hány ma gyar
vo nat ko zá sú em lé ké ről, 1956-os
múlt já ról is szó esett, vé gül egy
han gu la tos bel vá ro si ká vé zó
te ra szán be szél get tünk az egy -
há zi mun ka tár sak kép zé sé ről.

Az oszt rák részt ve vők től
meg tud hat tuk, hogy a bé csi
gyü le ke ze tek kö zös ség épí tés
cél já ból min den év ben röp lab -
da- és kis au tó ver senyt szer vez -
nek. Gyak ran új ba rát sá gok szö -
vőd nek eze ken az al kal ma kon.
Hal lot tunk a Ka rin ti á ban meg -
ren de zett tar to má nyi ki ál lí tás -
ról, amely a tar to mány öt száz
éves múlt ra vissza te kin tő evan -
gé li kus kö zös sé gé nek tör té ne tét
mu tat ta be fi a tal tár lat ve ze tők -
kel a cél ból, hogy a fia tal kor osz -
tá lyok szá má ra kö ze lebb hoz zák
az egy ház he lyi tör té ne tét.

A ma gyar or szá gi ak a Szél ró -
zsát és a re for má tus Csil lag -
pon tot is mer tet ték, ame lyek hez
ha son ló, bár ki sebb lép té kű
kez de mé nye zés a Salz burg-Ti -
ro li Egy ház me gyé ben meg ren -
de zett J-Mo ti on. Szó esett a ba -
la ton bog lá ri strand misszi ó ról,
az Új fe hér tói Re for má tus Egy -
ház köz ség gi tár tá bo rá ról és az
apá cai Mi ku lás ról is (a bu da -
pes ti De ák té ri if jú ság né hány

tag ja min den év ben de cem ber
ele jén el uta zik a Bras só me gyei
Apá cá ra, hogy kis cso ma gok -
kal örö möt sze rez ze nek a he -
lyi gye re kek nek).

Er dé lyi részt ve vő ink a Ma ros -

vá sár he lyi Fő is ko lá sok Ke resz -
tény Egye sü le té nek (MI FI KE)
gaz dag kí ná la tá ról, a Válts irányt!
ke resz tény if jú sá gi fesz ti vál ról,
va la mint a Kár pát-me den cei
egye te mi lel kész sé gek ta va szi
ta lál ko zó já ról szá mol tak be.

Eri ka Mis chitz ti ro li EU if jú -
sá gi ko or di ná tor az Eu ró pai
Unió nyúj tot ta fi nan szí ro zá si
le he tő sé ge ket mu tat ta be. Elő -
adá sa köz ben rá kel lett döb -
ben nünk, hogy saj nos egy ál ta -
lán nem is mer jük a pá lyá za ti le -
he tő sé ge ket, pe dig szá mos if -
jú sá gi ren dez vény re ko moly
tá mo ga tást le het ne sze rez ni
kö zös sé gi for rá sok ból.

Az utol só dél után a to váb bi
együtt mű kö dés le he tő sé ge i ről
be szél get tünk, sok öt le tet, kez -
de mé nye zést osztot tunk meg
egy más sal.

A részt ve vők csa lá dok nál
vol tak el szál lá sol va. Utol só es -
te ve lük együtt va cso ráz tunk.
Ek kor de rült ki, hogy több részt -
ve vő ki vá ló an tud főz ni: ma gya -
ros pör köl tet, oszt rák al más
ré test és smar nit ké szí tet tek
mind annyi unk nagy örö mé re.

egy há zi prog ra mok 
és anya gi le he tő sé gek
Auszt ri á ban és Ma gyar or szá -
gon az össz la kos ság tíz-ti zen -
két szá za lé ka jár temp lom ba,
Er dély ben ez az arány ma ga -
sabb. Per sze min den hol van nak
üdí tő ki vé te lek. Az evan gé li -
kus ság mind há rom or szág ban
ki sebb ség ben van. 

Oszt rák részt ve vő ink el -
mond ták: több ször ta lál koz tak
olya nok kal, akik nem is hal lot -
tak az evan gé li kus egy ház ról.
Az er dé lyi ek pe dig ki emel ték,
hogy Tri a non óta a he lyi re for -

má tus és evan gé li kus egy há zak
egyik fon tos jel lem ző jé vé vált
az ön szer ve ző dés. 

A tör té nel mi és gaz da sá gi
kö rül mé nyek erő sen meg ha tá -
roz zák a he lyi egy há zak fi a ta -
lok nak szó ló kí ná la tát. Auszt -
ri á ban sok szor az a gond, hogy
egy fi a tal nak na gyon sok fé le le -
he tő sé ge van a sza bad ide je el -
töl té sé re. Ez azt je len ti, hogy az
egy há zi ren dez vé nyek nek ver -
se nyez ni ük kell a töb bi sza bad -
idős le he tő ség gel. So kan nem
is kül dik el egy há zi tá bor ba a
gyer me kü ket, ha a tá bor dí ja
nem ér el egy bi zo nyos szin tet. 

Er dély ben más a hely zet. Itt

gyak ran na gyon le kell szo rí ta -
ni az ára kat ah hoz, hogy a szü -
lők el tud ják kül de ni cse me té -
jü ket egy tá bor ba. A költ sé ge ket
a fel té te lek hez kell iga zí ta ni:
egy auszt ri ai há rom na pos hét -
vé gi prog ram kö rül be lül hat van
eu ró ba ke rül, egy er dé lyi tíz be.
Be szél tünk a fi a ta lok erő sen el -
té rő le he tő sé ge i ről is: egy oszt -
rák ti zen éves gyak ran egy er dé -
lyi csa lád ha vi jö ve del mé nek
meg fe le lő zseb pénzt kap (ez
akár két száz eu ró is le het).

al pe si ró zsa, mor mo ta,
sza la mand ra
Az egész na pos ki rán du lás iga -
zi fel töl tő dést je len tett. Fel vo -
nó val két ezer mé ter ma gas ra
men tünk fel, hogy lát has suk az
Al pok leg na gyobb cir bo lya fe -
nyő-li ge tét. A fes tői lát ványt fo -
koz ta a sö tét ró zsa szín al pesi
ró zsa vi rág zá sa, a ha tal mas kő -
ren ge te gek, az utol só hó fol tok
és a gaz dag nö vény zet. Az út -
ról az Inn völ gyé ben és a szem -
köz ti hegy lán cok ban is gyö -
nyör köd het tünk. 

Tú ránk vé gén egy ven dég -
ház ba tér tünk be. Az ét te rem
tu laj do no sa nagy meg le pe té -
sünk re sa ját ké szí té sű sü te mé -
nyé vel le pett meg ben nün ket.
A nap so rán lát tunk mor mo tát,
sza la mand rát és mély kék en ci -
ánt is, így iga zi ti ro li han gu lat -
ban volt ré szünk. Vé gül le fe lé
há rom ne gyed órás li be gő zés -
sel zár tuk a ki rán du lást.

A részt ve vők sok új in for má -
ci ót, öt le tet kap tak az egy há zi
mun ká val kap cso lat ban, és
hasz nos nak érez ték a kö zö -
sen töl tött időt. Re mél jük, hogy
lesz foly ta tá sa.

g Szent pé tery Mik lós

nemzetköziifjúságivezető-
képzőInnsbruckban

név jegy: 
Kosz ta ist ván
Evan gé li kus lel kész
va gyok Bras só ban.
Mint a Köz-ép-pont
ta lál ko zó fő szer ve -
ző je ké rem Is ten ál -

dá sát a prog ra mok ra, hogy lel ki ek ben gaz da -
god va tud junk majd há lát ad ni Is ten nek a kö -
zös sé gért, az al ka lo mért.

A Köz-ép-pont er dé lyi lu the rá -
nus if jú sá gi ta lál ko zó szer ve -
zői he tek óta gőz erő vel ké szül -
nek, hogy au gusz tus 1. és 4.
kö zött Sep si szent györ gyön
min den ből a leg job bat tud ják
nyúj ta ni, hogy min den ki nek
ked vé re va lót ta lál ja nak, és a
tar tal ma sat a kel le mes sel úgy
han gol ják össze, hogy mind -
annyi unk ar cán a meg elé ge -
dett ség, jó kedv tük rö ződ jön.

Az iga zi jó kedv és meg elé -
ge dett ség leg mé lyebb for rá sa
nem le het más, mint mind -
annyi unk Ura és Te rem tő je.
Így a Köz-ép-pont ta lál ko zó
sem kez dőd het más ként, mint
az előt te va ló le bo ru lás sal és az
ő di csé re té vel. „Ér té kes vagy!”
– mond ja ő. Igen, min den
rossz tu laj don sá gunk el le né re
na gyon ér té ke sek va gyunk Is -
te nünk szá má ra. 

A ta lál ko zó el ső tel jes nap -
ján Han kó Szi la mér és Kosz ta
Ist ván, má so dik tel jes nap ján
pe dig Mes ter há zy Ba lázs és
Réz-Nagy Zol tán lel ké szek ve -
zet nek ben nün ket a Szent írás
lám pá sá val egyé ni és kö zös sé -
gi ér té ke ink fel fe de zé sé ben.
A va sár na pi, ta lál ko zó zá ró
Ta más-mi se pe dig leg na gyobb
ér té kün ket mu tat ja fel ke re -
sők nek és ké tel ke dők nek: azt,
hogy Is te néi va gyunk. Hi szen
így szólt hoz zánk: „Ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy.”

Dél előt tön ként Ka lóz Já nos
György pszi cho ló gus és Lá -

zár né Skor ka Ka ta lin lel kész -
nő ér de kes elő adá sa it hall gat -
hat já tok meg. Eze ket fó rum be -
szél ge té sek kö ve tik, ahol püs -
pö kök, anyák, lel ké szek, po li -
ti ku sok, ta ná rok, mű vé szek
val la nak ar ról, hogy mit je lent
szá muk ra az ér ték, majd in ter -
ak tív cso port fog lal ko zá sok ke -
re té ben a részt ve vők is kö rül -
jár hat ják az ér ték kér dé sét.

Dél utá non ként vál to za tos
kul tu rá lis prog ra mok kö zül vá -
lo gat hat nak a részt ve vők. Íze lí -
tő ül néz zünk né há nyat kö zü lük!

Már a meg ér ke zés nap ján
egy egye di kon cert meg hí -
vott jai le he tünk: az Equin ox
lép szín re. A szent györ gyi ze -
ne kar igé nyes ma gyar és kül -
föl di rock mu zsi kát ját szik,
egyik éne ke se és szó lis tá ja,
Rá duly Bo tond (Ma nó) a 2011-
es Er dély Hang ja te het ség ku -
ta tó ver seny nyer te se és a
2013-as ma gyar or szá gi X-fak -
tor to vább ju tott ja.

Szín pad ra lép a HMIK
Band, az az a Hét fa lu si Ma gyar
If jú sá gi Klub hat tag ból ál ló
ze ne ka ra is. A fo lya ma to san
gya kor ló, egy re fel jebb tö rek -
vő ban da ta gok if jú sá gi-val lá -
sos éne ke ken kí vül vi lá gi da -
lok kal is szó ra koz tat ják majd
az ér dek lő dő ket.

A tá bor ide je alatt meg te -
kint he tő lesz az a pas si ói él -
mény ki ál lí tás, amely 2012 ta -
va szán Ko lozs vá ron óri á si si -
kert ara tott (mint egy ezer ér -

dek lő dő lát ta), és amely kü lön -
le ges idő uta zás ra ad le he tő sé -
get. Az in ter ak tív mód sze -
rek kel ki vi te le zett tár lat a
nagy böj ti ese mé nyek át élé sé -
re szol gál: Krisz tus szen ve -
dé sét ta pasz tal hat juk meg, és
el kí sér het jük őt a fel tá ma dás -
hoz ve ze tő úton.

A kéz mű ves-fog lal ko zá so -
kon né pi kul tú rán kat, szé kely
és er dé lyi ér té ke in ket lát tat juk
és nép sze rű sít jük. Így pél dá ul
le he tő ség nyí lik meg is mer -
ked ni a bú tor fes tés cso dás vi -
lá gá val, egye di mo tí vu ma ink -
kal, szim bó lu ma ink kal is. A
HMIK szer vez te Bar ca sá gi
ér té kek cí mű ki ál lí tá son pe dig
a csán gó ru ha, szö vés és to jás -
írás tit ka i val is mer ked het nek
meg a kí ván csis ko dók.

Dél utá non ként vá ros né zés -
re is al ka lom ada tik. A kis vá -
ros szá mos ér de kes sé get, lát -
vá nyos sá got kí nál – cél sze rű
el lá to gat ni a Szé kely Nem zeti
Mú ze um ba, ugyan is a ha tá ron
túl itt ta lál ha tó a leg na gyobb
ma gyar köz gyűj te mény.

A Szél ró zsá ra já rók már
tud ják, hogy egy ilyen ta lál ko -
zón nem le het unat koz ni.
Meg tisz te lő és fel eme lő ér -
zés, hogy idén el ső al ka lom -
mal egy ha son ló ren dez vény -
nek mi ad ha tunk ott hont. Mi
már na gyon vár juk!

g Line Ibo lya,
a Köz-ép-pont ta lál ko zó

sajtós ön kén te se

KöZ-ép-p Ont

Eztnemlehetkihagyni!

b A Salz burg-Ti ro li Egy ház me gye evan gé li kus if jú sá gi
szer ve ze te (Evan gelis che Ju gend Salz burg-Ti rol) jú li us 8-
tól 12-ig nem zet kö zi if jú sá gi ve ze tő kép zőt tar tott há rom
or szág – Ma gyar or szág, Auszt ria és Ro má nia – fi a tal ja -
i nak rész vé te lé vel. A ta lál ko zó cél ja a köl csö nös meg is -
me ré sen túl az egyes or szá gok ban zaj ló evan gé li kus és re -
for má tus if jú sá gi mun ka be mu ta tá sa volt. A ren dez vény -
nek az innsb ruc ki Ch ris tus kirche és a vá ros ban mű kö dő
Ma gyar Di ák ott hon és Kul túr cent rum adott ott hont.

A ta lál ko zó részt ve vői 
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A Gott se gen György Or szá gos Kar dio -
ló gi ai In té zet (GO KI) il le té kes or vos -
cso port já nak szer ve zé sé ben 2010 nya -
rán – mint egy fel vi lá go sí tó jel leg gel –
edzés prog ram in dult a ve le szü le tett
szív be te gek szá má ra. En nek ke re té ben
az érin tett be te gek nek (köz tük az
egye sü let ké sőb bi ala pí tó i nak) és csa -
lád tag ja ik nak le he tő sé gük nyílt ar ra,
hogy meg is mer jék egy mást, és a szak -
ér tők től vá la szo kat kap ja nak min -
den na pos prob lé má ik ra. 

Az ak kor még új don ság nak szá mí -
tó prog ram az el ső pil la nat tól nagy ér -
dek lő dés nek ör ven dett. Ha mar nyil -
ván va ló vá vált, hogy a hosszú, kel le -
mes be szél ge té sek mö gött se gí tő
szán dék hú zó dik meg. Ezt kö vet te a
fel is me rés: lét re kell hoz ni egy ci vil
szer ve ze tet, amely a kez de mé nye zés
foly ta tó ja és össze tar tó ja is egy ben.

Hosszas ter vez ge tés kö vet ke zett,
majd az or szá gos kar dio ló gi ai in té -
zet or vo sai nak ja vas la tá ra meg ala pí -
tot tuk a Ve le szü le tett Szív be te gek

Köz hasz nú Egye sü le tét. Ezek után
nagy erő be do bás sal kezd tünk ne ki a
szer ve zés nek.

Az egye sü let a ve le szü le tett szív -
be te gek össze tar tá sát, lel ki tá mo ga -
tá sát, tár sa dal mi élet be va ló be il -
lesz ke dé sé nek elő se gí té sét tűz te ki
leg főbb cél já ul.

A GO KI-ban 2012 szep tem be ré -
ben egy rö vid do ku men tum fil met is
for gat tunk egye sü le tünk ről, mely -
ben be te gek és kar dio ló gu sok fej tet -
ték ki vé le mé nyü ket a be te gek tár sa -
dal mi élet be va ló be il lesz ke dé sé nek
fon tos sá gá ról. Ké sőbb el ké szült hon -
la punk is, mely a www.egy sziv dob ba -
nas.hu cí men ér he tő el. 

Ta valy si ke re sen meg tar tot tuk
egye sü le tünk el ső ta lál ko zó ját. A je -
les al ka lom nak Fo dor Vik tor be teg -
tár sunk, evan gé li kus lel kész pa ró ki -
á ja adott ott hont. A ta lál ko zó csa lá -
di a san, ol dott han gu lat ban telt. Az
össze jö ve tel al kal má val foly ta tott
kel le mes be szél ge té sek ből csak ha mar

ki de rült, hogy a ta gok éle té ben
mennyi re fon tos sze re pe van a gyó -
gyu lás ba, a túl élés be ve tett hit nek.
No ha nem min den ki gya ko rol ja a
val lá sát ak tí van, majd min den ki
egyet ér tett ab ban, hogy az em ber
szá má ra lét fon tos sá gú a hit. Ez egy -
faj ta ka pasz ko dó be teg sé ge ink le -
küz dé sé hez, el vi se lé sé hez, más részt
pe dig „étel”, gon dos ko dás a Lé lek szá -
má ra, an nak meg erő sö dé sé re. 

Mi u tán a ta lál ko zó ra meg hí vott
két ki vá ló or vos elő adá sát meg hall -
gat tuk, el fo gyasz tot tuk a há zi gaz da
gon dos ko dó sze re te té vel ké szült fi -
nom ebé det. Ké ső dél utá nig be szél -
ge tett, is mer ke dett a kis kö zös ség,
amely egye sü let ként itt, a nem hi va -
ta los kö zeg ben szi lár dult meg iga zán. 

El ső na gyobb sza bá sú, or szá gos or -
vos-be teg ta lál ko zón kat 2013 őszén
ter vez zük meg tar ta ni. Ezen há rom
szak mai elő adást hall gat hat nak meg
a meg hí vot tak, va la mint kö tet len
be szél ge té se ken ve het nek részt. Hely -
szí ne a hű vös völ gyi Sa rep ta Bu dai
Evan gé li kus Sze re tet ott hon temp -
lo ma lesz. En nek lét re jöt té ért ez úton
is kö szön jük az evan gé li kus egy ház
és sors tár sunk, Fo dor Vik tor evan gé -
li kus lel kész tá mo ga tá sát!

Re mél jük, az elő ző ek hez ha son ló -
an ez a ta lál ko zó is si ke res lesz, az
egye sü let újabb ta gok kal bő vül, és új
ba rát sá gok szö vőd nek. 

g Szé les Lász ló

Egymásratalálnakaszívbetegek
b A pest hi deg kú ti evan gé li kus gyü le ke zet rég óta ag gód va fi gyel te lel -

ké sze, Fo dor Vik tor har cát alat to mos szív be teg sé gé vel. Nem rég
öröm mel hall hat ta, hogy ja vu lás ta pasz tal ha tó: Vik tor hang ja erő tel -
je sebb lett, job ban be tud ja osz ta ni a be lé leg zett le ve gőt, ige hir de tés -
kor szin te szár nyal tak a ko ráb ban né ha aka do zó mon da tok. A túl élés -
be ve tett hit ről, a gyó gyu lá sért foly ta tott kö zös küz de lem ről szól cik -
künk, ame lyet Szé les Lász ló, a Ve le szü le tett Szív be te gek Köz hasz nú
Egye sü le té nek el nö ke kül dött szer kesz tő sé günk nek.

Min den ki nek van gyen ge pont ja. Az
enyém bi zo nyo san a jobb lá bam. Foly -
ton éri va la mi: le hor zso lom, ki fi ca mí -
tom, meg csí pi egy da rázs, is me ret len
ere de tű du do rok és fol tok nő nek raj -
ta, két szer el is tört. Már gon dol kod -
tam raj ta, hogy le kel le ne cse rél tet ni,
de hát össze va gyunk nő ve. Mi több,
jó szol gá la tot is vé gez ez a láb. Min dig
el visz en gem a meg fe le lő hely re.

Ez a hely nemrég a kór ház volt.
Ma gam tól so se men tem vol na ar ra,
de a lá bam oda hú zott.

Sza bá lyos ka land ba ke ve red tem.
A vég ző sök höz ha son ló an én is tab lót
ké szí tet tem ma gam nak a kór há zi há -
rom nap sze rep lő i ről em lék be. Ez a
tab ló az én kór há zi „le le tem”, vagy is an -
nak lis tá ja, mi min dent lel tem benn.

Há la Is ten nek a mű tét előt ti idő -
ért, ami kor na gyot pi hen het tem egy
szép tisz ta ágy ban. 

Há la Is ten nek a kór ház szép kert -
jé ért, a csen des zu go kért, ahol za var -
ta la nul fi gyel het tem a ri gó kat meg a
mó ku so kat.

Há la a fá rad ha tat la nul de rűs, em -
pa ti kus nő vé re kért, akik min dig ké -
szek vol tak se gí te ni, ha kel lett, és még
egy-egy mo soly, jó szó is ju tott tő lük
az in fú zió meg a láz mé rő mel lé. 

Há la a fi gyel mes kony ha lá nyo kért,
akik a di é tás éte le ket is olyan szí ve -
sen szol gál ták fel, hogy az em ber el is
fe lej tet te, mi min dent nem ehet.

Há la a cso dás pszi cho ló gu si ké pes -
sé gek kel bí ró be teg szál lí tó fi ú nak, aki
a hu szon ne gye dik szol gá la ti órá já ban
az utol só ként szál lí tott be te get –
en gem – is meg ne vet te tett és el la zí -
tott, míg a mű tő be ér tünk. 

Há la a biz ta tó an rám ka csin tó al ta -
tó nő vé rért, a be csü le te sen dol go zó or -
vo so kért, akik se gí tet ték a gyó gyu lá -
so mat, és még hu mor ér zé kük is volt. 

Há la a gyors és ha té kony al ta tó sze -
re kért; jó, hogy ma már nem fej be
vág ják mű tét előtt az em bert, mint a
fil mek ben…

Há la az éb re dé sért. Né ha el fe lej -
tem, hogy ez mek ko ra cso da!

Há la az in fú zi ós áll vá nyért, amely -
ről annyi jó já ték ju tott az eszem be
– eze ket majd kö zel gő tá bo runk ban
fel tud juk hasz nál ni. 

Há la az éb ren töl tött éj sza ká ért:
vég re min den is me rő söm nek jó lel -
ki is me ret tel el mond ha tom, hogy
imád koz tam ér te.

Há la az egyet len fá radt nő vé rért,
aki nem mo soly gott, de hi he tet le nül
gyor san és ügye sen adott in jek ci ót. 

Há la so kat be szé lő szo ba tár sam -
nak, aki el te rel te a fi gyel me met az
ott ho ni ak mi at ti ag gó dás ról.

Há la az ab lak alatt nőtt fá ért,
amely nek a lomb ja olyan szé pen
tán colt a szél ben, hogy sza bá lyo san
el le he tett ben ne gyö nyör köd ni, míg
az em ber nem tu dott moz dul ni.

Há la a né ni ért, aki nek ki nyit hat tam
a mos dó aj ta ját, így hasz nos le het tem.
Rá adá sul meg lát hat tam azt is, mi lyen
jó ne kem má sok hoz ké pest.

Há la a gyógy tor nász nak, aki le
tud ta ne kem for dí ta ni a já ró ke ret
hasz ná la tá nak for té lyát ért he tő nyelv -
re: „Egy-két-hár’, mint a ke rin gő.” 

Há la a fér jem nek, aki nem ha gyott
va gány kod ni, ha nem au tó ba ül te -
tett, be vitt és ha za ho zott.

Há la az itt ho ni ágya mért, amely –
most tu dom csak iga zán, mennyi re
– ké nyel mes!

Há la a ba rá to kért, ro ko no kért,
akik tá vol lé tem ben helyt áll tak he lyet -
tem, és vi gyáz tak a cse me té im re,
sőt egy ki csit el is ké nyez tet ték őket.

Há la a jobb lá ba mért, amellyel
Is ten megint oda te relt, ahol mind -
eze ket az aján dé ko kat el rej tet te a szá -
mom ra. 

g Fül ler Tí mea

Kórházilelet,avagyajobblábam

A to le ran cia ma po zi tív hang zá sú fo -
ga lom. Jó, ha to le rán sak va gyunk. A
Bib lia azon ban ezt így nem is me ri.
Jah ve nem to le ráns! Nem tű ri a ha -
zug sá got, az ön zést, a kép mu ta tást,
még ak kor sem, ha az a he lyes is ten -
tisz te let mel lett for dul elő (lásd Ézs
1,13 és Ám 5,21–24).

Jé zus sem volt to le ráns. Nem csak
az áru so kat űz te ki a temp lom ból, de
nem vi sel te el a kép mu ta tást sem, és
vi lá gos sá tet te, hogy az íté let nap ján
zé ró to le ran cia lesz – sí rás és fog csi -
kor ga tás. Ez a mai kor ban, mi kor em -
be ri jo gok ra hi vat ko zunk, na gyon el -
len szen ves ki je len tés. 

Az egy ház is igyek szik a to le ran -
ci á ra. Fo gad juk el egy mást a bé kes -

ség ked vé ért, csak sem mi vi ta ne le -
gyen, in kább huny junk sze met afö -
lött, ami hely te len. 

Jé zus nem volt to le ráns. Éle sen fo -
gal ma zott, és kö ve tő it ar ra ta ní tot ta,
hogy sze res sék em ber tár sa i kat, sőt el -
len sé ge i ket – és ez sok kal ne he zebb,
mint a to le ran cia. Is ten nem to le ráns.
Ütöt te-ver te né pét, mert sze ret te. Ha
to le ráns lett vol na, a zsi dó nép már ré -
gen el tűnt vol na a né pek so ka sá gá ban. 

Én sem le he tek to le ráns! Küz de -
nem kell min den el len, ami ha zug,
ön ző és kép mu ta tó. Nem tu dok min -
dent el fo gad ni úgy, ahogy van, csak
azért, hogy bé kes ség le gyen. 

g Szi las At ti la 
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész

Toleranciaazegyházban?
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Múlt pén te ken két mun ka tár sunk is
át ve het te dip lo má ját a Páz mány Pé -
ter Ka to li kus Egye te men. 

Ki nyik Ani ta a Böl csé szet tu do -
má nyi Kar esz té ti ka sza kán vég zett;
ez már a má so dik dip lo má ja a ma -
gyar sza kos ok le vél után. Ani ta osz -
tat lan kép zés ben ta nult, öt éves egye -
te mi ta nul má nya it zár ta le. 

Szer kesz tő sé gi tit ká runk pén tek -
től jo gi dok tor: dr. Bal la Má ria.
Gya kor la ti ide jét az Al kot mány bí ró -
sá gon töl töt te. Csa lád já ban a jo gász -
pá lya irán ti fo gé kony ság ter mé sze tes:
fel me női kö zött töb ben is jo gá szok
vol tak, uno ka test vé re is jo gi egye te -
met vég zett. 

d EvÉ let-in fó

avatásfelsőfokon
aPázmányon

Kinyik Anita, kezében frissen megszerzett bölcsészdiplomájával

Dr. Balla Mária átveszi diplomáját
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Fel vé tel a lu ther Ott hon – szak kol lé gi um ba 
a 2013/2014-es tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső ok -
ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak
a 2013/2014-es tan év től. A fel vé te li je lent ke zé si lap le tölt he tő a www.lu -
therott hon.hu cí men a Fel vé te li 2013 me nü pont ban. A je lent ke zé si lap -
hoz lel ké szi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot kell mel lé kel ni. A ki töl -
tött fel vé te li je lent ke zé si la pot jú li us 29-i be ér ke zé si ha tár idő vel a fel ve -
te li@lu therott hon.hu e-mail vagy a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138
Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–4. pos ta címre vár juk. A fel vé te li tá bort – amely -
nek ré sze a szó be li fel vé te li – au gusz tus 2–4. kö zött ren dez zük meg. Rész -
le tes in for má ció a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men, il let ve a 20/557-2070-
es te le fon szá mon kér he tő Csa tá ri Ta ma rá tól.

evan gé li kus mű so rok a Ma gyar te le ví zi ó ban

evan gé li kus ma ga zin
Jú li us 28-án, va sár nap egy há zunk mű so rát lát hat ják a Ma gyar Te le ví zi ó -
ban, az M1-en 9.30-kor. Az Evan gé li kus ma ga zint jú li us 31-én, szer dán a
Du na World csa tor nán 13.15-kor meg is mét lik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

Mai hit val lá sok – 
lá to ga tó ban sze ve ré nyi já nos misszi ói lel kész nél
Jú li us 28-án, va sár nap az M1-en 10.05-kor kez dő dő, Mai hit val lá sok cí -
mű mű sor ban Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi ói lel kész port -
ré ját lát hat ják. Az adást a Du na World csa tor nán jú li us 29-én, hét főn 13
óra kor meg is mét lik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

Meg hí vó lel kész ava tás ra
„Uram, te meg vizs gálsz, és is mersz en gem. (…) Szem mel tar tod já rá so -
mat és pi he né se met, gon dod van min den utam ra. (…) Cso dá la tos ne kem
ez a tu dás, igen ma gas, nem tu dom fel fog ni.” (Zsolt 139,1.3.6)
Is ten nek há lát ad va tu da tom, hogy au gusz tus 10-én, szom ba ton 16 óra -
kor a ka pos vá ri evan gé li kus temp lom ban ün ne pi is ten tisz te let ke re té -
ben Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke lel késszé avat. Sze re tet tel vá rom Önt és ked ves csa lád ját er re
az ün nep re és az is ten tisz te le tet kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Pong rácz né Győ ri Bog lár ka

A Za la me gyei já rá si szék helyet,
(Al só-)Lend vát a tri a no ni dön tés sel
csa tol ták a – ké sőbb Ju go szlá vi á nak
ne ve zett – Szerb–Hor vát–Szlo vén
Ki rály ság hoz. A re ví zi ós lé pé sek
ered mé nye ként 1941-ben a Mu ra vi -
dék rö vid idő re vissza tért az anya -
or szág hoz. A má so dik vi lág égést
kö ve tő en is mét Ju go szlá via, majd a
füg get len Szlo vé nia ré szé vé vált.
Mér ték adó vé le mé nyek sze rint a
Kár pát-me den cé ben a ma gyar ki -
sebb ség hely ze te itt te kint he tő a
leg jobb nak. 

Egy biz tos: e so rok író ja a tör té nel -
mi Ma gyar or szág te rü le tén tett ba -
ran go lá sai so rán más hol nem lá tott
olyan hely ség név táb lá kat, ame lye ken
azo nos be tű mé ret tel sze re pelt vol na
a szö veg az ál lam al ko tó nép és a ki -
sebb ség nyel vén. 

Szlo vé nia gaz da sá gi ér te lem ben is
ve ze tő sze re pet tölt be a tér ség ben.
En nek gyö ke re it a Habs burg-idő -

szak ban kell ke res ni. A szlo vé nok ál -
tal tömb ben la kott te rü le tek az oszt -
rák bi ro da lom, majd az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia idő sza ká ban köz vet -
le nül a „só go rok” fenn ha tó sá ga alá
tar toz tak. Ez jól ér zé kel he tő a te le pü -
lé sen jár va: ha nem lát nánk a (két -
nyel vű) fel ira to kat, ar ra tip pel nénk,
Auszt ri á ban já runk. 

A ti zen egy ezer la ko sú vá ros ka
szá mos ne ve ze tes ség gel bír. Ér de mes
meg te kin te ni evan gé li kus és ka to li -
kus temp lo mát, egy ko ri zsi na gó gá -
ját vagy az újabb ke le tű, Ma ko vecz-
fé le kul tu rá lis cent ru mot, mely nek
szín há zi és hang ver seny ter mi funk -
ci ó ja is van.

Lend va leg jel leg ze te sebb mű em lé -
ke a vár. El ső ok le ve les em lí té se
1192-ből szár ma zik. Az 1200-as évek -
től a Bán ffy csa lád bír ta. A tö rök hó -
dí tás idő sza ká ban az erő dít mény
vég vá ri sze rep re kény sze rült. A kör -
nyék leg na gyobb üt kö ze te 1603-ban

zaj lott, de a vá rat so ha nem tud ták el -
len őr zé sük alá von ni az ot to má nok. 

A vár az 1600-as évek vé gén az Es -
ter há zy ak ke zé be ke rült. Mai, vár kas -
tély sze rű alak ját és for má ját 1717-ben
az ál ta luk vég zett át épí tés so rán
nyer te el. 

Fa lai kö zött 1973-tól mű kö dik a
Lend vai Ga lé ria-Mú ze um. Ki ál lí tási
tár gyai kö zött ré gé sze ti, tör té nel mi, va -
la mint nép raj zi em lé ke ket ta lá lunk,
ma gyar és szlo vén vo nat ko zá sú a kat
egy aránt. Idő sza ki kép ző mű vé sze ti ki -
ál lí tá sok nak is he lyet ad az in téz mény. 

Kü lön em lék szo bát szen tel tek a vá -
ros ne ves szü löt té nek, Za la György -
nek. A szob rász mű vész leg is mer -
tebb al ko tá sai a bu da pes ti Hő sök
te rén ál ló mil len ni u mi em lék mű
több szob ra, il let ve az ara di Sza -
bad ság-szo bor. Za la ne vét vi se li a
lend vai kul tu rá lis cent rum előt ti tér,
szob ra az épü let fő be já ra tá nál áll.
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Nincs an nál nyo masz tóbb ér zés,
mint ami kor szár nyal ha tunk, még is
be va gyunk zár va. Min den re pü lő út
alap ve tő en ilyen: üveg ház ban re pü -
lünk, amely ben egy többton nás gép
fel emel ke dé se mi att egy re több oxi -
gént hasz ná lunk el.

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci -
á já nak ti zen ne gye dik, bu da pes ti
nagy gyű lé sé re ér ke zők is tud ták ezt.
Volt, aki vo nat tal, volt, aki au tó val
jött, de a leg töb ben re pü lő vel ér kez -
tek. Más nem zet kö zi kon fe ren ci ák -
hoz ha son ló an itt is le he tő sé gük volt
a részt ve vők nek ar ra, hogy ha már
min den kép pen utaz ni uk kel lett, ak -
kor az üveg ház ha tást va la mi lyen
mó don el len sú lyoz zák. 

A kon fe ren cia egyéb ként több
mó don is ügyelt ar ra, hogy ne nö vel -
je na gyon kar bon láb nyo mát.

1. Ahol csak le he tett, új ra pa pírt
hasz nál tak. Az új ra pa pír hasz ná la tá -
val fá kat ment he tünk meg, ame lyek
a szén-di o xi dot oxi gén né ala kít ják,
ez zel csök ken tik az üveg ház ha tást.

2. Tö re ked tek ar ra, hogy a kon fe -
ren ci án az ét ke zé sek nél a me nü ben
ke ve sebb hús sze re pel jen. A hús fo -
gyasz tás nagy ban hoz zá já rul az üveg -
ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tásá -
hoz. En nek leg főbb okai az in ten zív
ipa ri mar ha te nyész tés, il let ve a mar -
ha ta kar mány ként hasz nált nagy szá -
mú szó ja ül tet vény mi at ti tö me ges er -
dő ir tás, va la mint a hús fel dol go zá sa
és szál lí tá sa. A hús fo gyasz tás csök -
ken té se te hát fon tos esz köz a klí ma -
vál to zás el le ni küz de lem ben.

3. Ön kén tes ado má nyok kal tá mo -
gat hat ták az öku me ni kus Gyü mölcs -
fák a pap kert ben prog ra mot, amellyel
újabb fák ül te té sét se gí tik elő.

A Gyü mölcs fák a pap kert ben prog -
ram 2011 szep tem be ré ben in dult. A
kor mány, az evan gé li kus és a re for má -
tus egy ház, va la mint szak mai szer ve -

ze tek (Gén bank Ta nács, Kár pát-me -
den cei Gyü möl csé sze ti Há ló zat) kép -
vi se lői egyez ményt ír tak alá ar ról,
hogy igye kez nek elő se gí te ni a Kár pát-
me den ce ős ho nos gyü mölcs fá i nak
meg óvá sát. Az egyez mény hez ké -
sőbb a ró mai ka to li kus egy ház is
csat la ko zott. A pa ró ki ák kert je i ben így
ős ho nos gyü mölcs fá kat ül tet he tünk,
amihez most – meg fe le lő adott sá gok
ese tén – in gye ne sen biz to sít ja a fa cse -
me té ket a tá pió sze lei Nö vé nyi Di ver -
zi tás Köz pont. Az ős ho nos gyü -
mölcs fás pap ker tek kel ter mé sze tes
gén ban kot hoz ha tunk lét re.

Eb ben a hosszú tá vú prog ram ban
az egy ház azért le het part ner, mert
a fák ül te té sét és gon do zá sát nem a
fa ki ter me lés ből nyer he tő pro fit re -
mé nyé ben te szi – a gyü mölcs fák
egyéb ként is las sab ban nő nek –, és a
pa ró kia föld jé nek az el adá sá tól (en -
nek kö vet kez té ben a gyü mölcs fák ki -
vá gá sá tól) sem kell iga zán tar ta ni.

A prog ram mot tó ja az a Lu ther
Már ton nak tu laj do ní tott idé zet, mely
sze rint „ha vé ge len ne is hol nap a vi -
lág nak, én ma még is ül tet nék egy al -
ma fa cse me tét”. Ta lán so ha nem volt
annyi ra idő sze rű ez a mon dat, mint
ma. Az egész vi lá gon fo lya ma to san
nő a szén-di o xid-ki bo csá tás, amely
át la go san mint egy 4,7 ton na/fő/év.
Ez zel szem ben egy fa húsz-har minc
ki lo gram szén-di o xi dot tud fel dol -
goz ni, így elég nagy er dő re len ne
szük sé günk ah hoz, hogy el ta kar ja
kar bon láb nyo mun kat.

Ugyan ak kor egy ál ta lán nem
mind egy, hogy mi lyen fát ül te tünk.
Ha nem a táj adott sá gai nak meg fe -
le lő er dő te le pí tés tör té nik, az rö vid
tá von ugyan gyors ha szon nal ke cseg -
tet het, de táv la tok ban csök ken ti a fa -
jok sok szí nű sé gét, és meg vál toz tat -
ja a ta laj és a kör nye zet jel lem ző it.
Előbb-utóbb így ki hal nak a ter mé -

sze tes, ős ho nos fa faj ták; kü lö nö sen
ős ho nos gyü mölcs fá kat ne héz ta lál -
ni a fa is ko lák ban. 

A lu the ri mon da tot ennyi vel egé -
szít het nénk ki a prog ram sze rint:
„Ha vé ge len ne is hol nap a vi lág nak,
én ma még is ül tet nék egy ős ho nos al -
ma fa cse me tét.” Eb ben a mon dat ban
a már igen és a még nem fe szült sé ge
je le nik meg, a ke resz tyén fe le lős ség -
vál la lás sal. Egy részt fur csa re mény ség
lük tet itt, amely a hol na pi vi lág vé ge
előtt még csak azért is ül tet egy fát,
bár en nek fel nö ve ke dé sét nem ér né
meg a vi lág. Ha vi szont az agyon vegy -
sze re zett és gén mó do sí tott vi lág vé -
ge előtt egy nap pal lesz még ős ho nos
al ma fa cse me ténk, az azt je len ti, hogy
volt, aki óv ta a te rem tett vi lá got. 

Ami kor vár juk Jé zus Krisz tus
vissza jö ve te lét, nem csak az a kér dés,
hogy mi kor jön el, ha nem az is,
hogy mi vé lesz a jó nak te rem tett vi -
lág, amely be vissza jön.

Ez a múlt és a jö vő kü lö nös össze -
kap cso lá sát je len ti. Le het, hogy a
pap kert ben a gyü möl csök éré sét nem
ér jük meg, le het, hogy a fa cse me ték
el ső re nem is ma rad nak meg. „Igaz,
hogy van egy faj ta bu ta és pa te ti kus
op ti miz mus, ame lyet el kell ítél nünk.
Vi szont azt az op ti miz must, amely a
jö vőt akar ja, so ha nem sza bad le be -
csül ni. Még ak kor sem, ha szá zad já -
ra is té ves nek bi zo nyult.” (Di et rich
Bon hoef fer: Bör tön le ve lek, 1945)
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ÜZ enet aZ ar ar átrÓl

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

Hogy hol is van ez a me sé be il lő, kü -
lön le ges múl tú és meg ka pó je le nű
fa lu? Hát Gö mö r or szág ma Szlo vá -
ki á hoz tar to zó ré szé ben. És mi ért
me sé be il lő? Töb bek kö zött azért,
mert ahol Má tyás ki rály járt, és
Czin ka Pan na szü le tett, az
más nem is le het – ott az em -
ber őket is ke res ve jár-kel
nap ja ink ban is. Köz ben pe dig
egy szé pen kar ban tar tott
közkert ben rá ta lál a csil lo -
gó an fé nyes, mo nu men tá lis
Má tyás-szo bor ra és a min -
den kép pen egye di és öt le tes,
va la mi kor mu ta tós, má ra vi -
szont kis sé meg ko pott Czin -
ka Pan na-em lék mű re egy ro -
mos szoc re ál épü let előtti el -
ha nya golt, ga zos té ren. 

Ám ha nyi tott szem mel és
szív vel töl tünk el pár na pot a
fa lu ban az éle tet fi gyel ve, az
ott la kók közt for go lód va, ki -
rá lyok ba és ci gány prí má sok -
ba üt kö zünk. 

Sár szent lő rinc ről öten in -
dul tunk Sa jó gö mör re jú li us 8-
án, hogy né hány na pot el -
tölt sünk az ot ta ni evan gé li kus
gyü le ke zet ven dég sze re te té ben fü -
röd ve – szol gá lat tal és a fa lu, va la -
mint a kör nyék kul tu rá lis, ter mé szeti
kin cse i nek meg is me ré sé vel. A fa lu -
ban egy re több, a cso dá la tos pa lóc
táj szó lás ban csak ma gya rul be szé lő
ci gány él, és a né hány éve köz tük el -
in dult ci gány misszi ót sze ret tük vol -
na je len lé tünk kel, szol gá la tunk kal
erő sí te ni. 

Ter mé sze te sen vol tak a han gos be -
mon dón is közzétett, ige hir de té ses,
bi zony ság té vő al kal ma ink Sa jó gö -
mör ben és a kö ze li, csak ci gá nyok
lak ta Csol tón (ahol a csa pa tunk ban
lé vő ci gány test vé rek is csak ámul tak

és cso dál koz tak, mert a ren det, diszk -
rét jó lé tet lát va nem akar ták el hin ni,
hogy ci gány fa lu ban jár nak). Eze ken
a temp lo mi, de köz vet len hang vé te -
lű al kal ma kon, aho va a várt nál töb -
ben jöt tek el, erő vel szólt az ige, a
meg vál to zott éle tek ről szó ló bi zony -
ság té tel, az ének, alá za to san az ima.
Cso dá kat él tünk át! 

De ahogy ez ál ta lá ban tör tén ni szo -

kott, mi jó val töb bet kap tunk, mint ad -
ni tud tunk. Mert ta lál koz tunk olyan
mai ki rá lyok kal, akik a min den na pi
küz del me ik közt mél tó ság gal vi se lik
sor su kat, és tud nak győz ni, mi vel Is -
ten ki rá lyi pap sá gá hoz tar toz nak. Ta -

lál koz tunk olyan Czin ka Pan -
nák kal, akik nek a ke zé ben él ni
kezd a sí ró-ka ca gó he ge dű,
akik irigy lés re mél tó tisz te let -
tel be szél nek ci gány őse ik ről, a
tő lük ka pott lá tás, ha gyo má -
nyok meg őr zé sé ről, akik nek
Is ten be ve tett le tisz tult hi te
pél da ér té kű. Így aján dé ko zott
meg min ket Is ten Hu gyar At -
ti lá val, aki ra gyo gó sze mé lyi sé -
gé vel, ma gá val ra ga dó he ge dű -
já té ká val, Is ten re mu ta tá sá val
igaz szol gá ja az Úr nak.

Fel vi dé ki test vé re ink nek
ad jon az Is ten ki tar tást ma -
gyar sá guk meg őr zé sé hez és
nö vek vő hi tet, re mény sé get a
jö vő re néz ve! Erő sít se meg
őket, hogy jó úton jár nak,
ami kor meg nyit ják szí vü ket és
temp lom aj tó i kat a ci gá nyok
előtt; ne künk pe dig ad jon
nem lan ka dó ked vet az ot ta -

ni ak tá mo ga tá sá ra imád sá ga ink kal,
bár mi ne mű gya kor la ti se gít ség nyúj -
tá sunk kal. 

Oda lá to gat va pe dig ne le pőd jünk
meg, ha Má tyás ki rá lyok kal és Czin -
ka Pan nák kal ta lál ko zunk, akik től
töb bet kap ha tunk, mint amennyit mi
ad ha tunk ne kik.

g Ba kay Pé ter
or szá gos ci gány misszi ói re fe rens

MátyáskirályésczinkaPannafalujában
Ven dég ség ben sa jó gö mö ri evan gé li ku sok nál

Mint is me re tes, a Ke resz tény Ro ma
Szak kol lé gi u mi Há ló za tot a ha zai
tör té nel mi egy há zak és a kor mány
meg ál la po dá sa hív ta élet re a ro ma ki -
sebb ség tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak
elő moz dí tá sa ér de ké ben. A kez de mé -
nye zés ab ból a fel is me rés ből fa kadt,
hogy a ma gyar tár sa da lom fej lő dé sé -
hez hi ány zik az a szak ma i lag, mo rá -
li san, töb bes iden ti tá sá ban meg erő -
sö dött fi a tal ro ma ge ne rá ció, amely
ér ti a több sé gi tár sa da lom el vá rá sa it
és sa ját kö zös sé ge szük ség le te it is, és
tag jai el kö te le zett nek ér zik ma gu kat
a pár be széd és a kap cso lat po zi tív for -
má lá sa iránt.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház a Nyír egy há zán lét re ho zott fel -
ső ok ta tá si mű hellyel tel je sí ti vál la lá -
sát. Eh hez biz tos anya gi ala pot te -
remt, hogy az Evan gé li kus Ro ma
Szak kol lé gi um kép zé si prog ram ját
2013. feb ru ár 1-jé től az Eu ró pai Unió
is tá mo gat ja a Tár sa dal mi meg úju lás
ope ra tív prog ram ja ke re té ben.

Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi -
um cél ja, hogy hoz zá já rul jon a köz életi
fel adat vál la lás iránt el kö te le zett, ak -
tív tár sa dal mi pár be szé det foly ta tó, si -
ke res ma gyar (ci gány és nem ci gány)
ér tel mi sé gi ek for má lá sá hoz, akik a
szak mai ki vá ló sá got öt vö zik a tár sa -
dal mi és szo ci á lis kér dé sek irán ti ér -
zé keny ség gel, így küzd ve a ha zai ci -
gány sá got súj tó elő íté le tek el len.

Olyan – el ső sor ban ci gány/ro ma
szár ma zá sú – hall ga tó kat ke res nek,
akik fel ső ok ta tá si ta nul má nya ik el -
vég zé se mel lett azo no sul ni tud nak az
in téz mény ke resz tény ér ték rend jé vel,
vál lal ják a ci gány, va la mint ma gyar
iden ti tás ra épí tő ta nul má nyi, kul tu -
rá lis és kö zös sé gi prog ra mo kat fe le -
ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül. 

A szak kol lé gi u mi prog ra mok egy
ré sze kö te le ző, más ré sze ön kén tes,
il let ve sza ba don vá laszt ha tó. A kép -
zé si prog ram há rom mo dul kö ré
szer ve ző dik. 

A spi ri tu á lis mo dul a kö zös sé gi és
gyü le ke ze ti al kal mak mel lett a ke -
resz tény ség tör té ne tét és lé nye gét tár -
ja fel a hall ga tók előtt, egy há zi és teo -
ló gi ai jár tas sá gu kat hi va tott se gí te ni. 

A köz is me re ti mo dul be lé pő az ér -
tel mi ség, a szel le mi elit vi lá gá ba,
mul ti kul tu rá lis, szo cio ló gi ai is me -
re tek kel szol gál, és hoz zá se gít az
ide gen nyel vi tu dás fej lesz té sé hez. 

A kul tu rá lis mo dul ci gány nép is -
me re tet, ki sebb ség vé del mi, esély -
egyen lő sé gi ele me ket tar tal maz, leg -
fon to sabb ré sze a fi a ta lok ket tős
iden ti tá sá nak meg erő sí té se. 

Szakkollégiumi kö te le zett sé ge ik
mel lett a fel ső fo kú ta nul má nyok -
kal kap cso la tos egyéb el vá rá sok nak
is meg kell fe lel ni ük, ami nem kis ki -
hí vást je lent a leg hát rá nyo sabb hely -
ze tű ro ma fi a ta lok nak. Akik be jut nak
a szak kol lé gi um ba, azok a sze mély -
re szó ló men to ri és tuto ri se gít ség
mel lett anya gi tá mo ga tást is kap nak
cél ja ik el éré sé hez. En nek össze ge a
ta nul má nyi elő me ne tel től, a szo ci á -
lis rá szo rult ság tól és a kö zös ség ér -
de ké ben tett erő fe szí té sek től függ. A
szak kol lé gis ták a Nyír egy há zi Fő is -
ko la kol lé gi u má ban kap nak el he -
lye zést.

A fel vé te li bi zott ság ez út tal is
más fél-két ol da las esszét vár a je lent -
ke zők től. Té má ja vá laszt ha tó: vagy az
asszi mi lá cióról-in teg rá ció ról, vagy
a Bib lia egy ige ver sé ről: „Nem szol gál -
hat tok Is ten nek és a mam mon nak”
(Lk 16,13), vagy ar ról kell szól nia,
hogy mi a je len té se ma a be csü let nek
és a bi za lom nak. 

A kép zés ről és a je lent ke zés to váb -
bi fel té te le i ről a szak kol lé gi um hon -
lap ján rész le tes in for má ci ók ol vas -
ha tók, és a szük sé ges űr lap is le tölt -
he tő (me ersz.hu). Az Evan gé li kus
Ro ma Szak kol lé gi um ba a 2013/14-es
tan év el ső fél évé re is húsz hall ga tót
vesz nek fel.

g (ve si)

felvételiaroma
szakkollégiumba

b Köz zé tet te fel vé te li fel hí vá sát az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um. A
Nyír egy há zi Fő is ko la cam pu sán 2011 óta mű kö dő in téz mény be au gusz -
tus 15-ig vár ják azok je lent ke zé sét, akik szep tem ber től a sza bol csi me -
gye szék hely va la me lyik fel ső ok ta tá si in téz mé nyé nek hall ga tói lesz nek.

egye te mi kol lé gi u mi ne ve lő ta ná ri ál lás
A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány (MP TA) bu da pes ti egye -
te mi szak kol lé gi u má ba ke res dip lo más, agi lis, pro tes táns val lá sú, ren -
de zett gyü le ke ze ti hát tér rel ren del ke ző, meg bíz ha tó sze mélyt ne ve lő ta -
ná ri mun ka kör be bent la kás sal.

A je lent ke zé se ket – szak mai ön élet rajz kí sé re té ben – az aláb bi cím -
re vár juk: MP TA, 1121 Bu da pest, Eöt vös út 35. vagy tit karsag@mp ta.hu
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VASÁRNAP

5.55 / Duna World
Hagyaték
A Szentírás magyarul – 
A vizsolyi Biblia küldetése
7.50 / Duna Tv
Elfeledett magyar irodalom
(ismeretterjesztő műsor)
Szenczi Molnár Albert
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / M1
Evangélikus magazin
10.05 / M1
Mai hitvallások
Szeverényi János evangélikus
országos missziói lelkész

HÉTFŐ

13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
17.50 / M1
15. FINA 
vizes-világbajnokság 2013
Úszás, döntők
21.05 / Duna Tv
Másik Magyarország
(magyar dokumentumfilm)
21.40 / Duna World
Oldás és kötés
(magyar játékfilm, 1963) (90’)
22.05 / Bartók rádió
Dzsesszfesztiválok
Debreceni Dzsessznapok 2012
22.55 / M1
Aranyfeszt
Nyári fesztiválajánló
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

KEDD

5.25 / M1
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
9.15 / M1
Balatoni nyár (magazinműsor)
13.30 / Nemzetiségi rádió
Nemzetiségek zenéje
Válogatás a Vujicsics
együttes repertoárjából
19.40 / Kossuth rádió
Balaton
Az Alma együttes zenél
19.55 / Duna Tv
A világörökség kincsei
(német ismeretterjesztő sorozat)
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.15 / Duna Tv
A nejem és a feleségem
(olasz tévéfilm, 2010) (99’)

SZERDA

13.00 / Duna World
Református ifjúsági műsor
13.10 / Duna World
Evangélikus magazin
13.15 / Pax Tv
Szebik Imre püspök
(portréfilm)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
18.35 / Bartók rádió
Alekszandr Puskin versei
21.20 / Duna Tv
Szabadság
(francia játékfilm, 2009) (106’)
22.55 / HBO
Kismadarak
(amerikai filmdráma, 2011) (92’)
23.05 / Duna Tv
Az élet egy napban
(angol–amerikai
dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

8.35 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
Balaton Gőzhajózási
Társaság
9.15 / M1
Balatoni nyár 
(magazinműsor)
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne: André Isoir orgonál
13.00 / Duna World
Élő egyház
(vallási híradó)
13.25 / M1
Vízi túra
(életmódmagazin)
17.50 / M1
15. FINA 
vizes-világbajnokság 2013
Úszás, döntők
22.40 / Duna Tv
Gyermekkorok
(francia játékfilm, 2007)
(80’)

PÉNTEK

11.25 / Agnus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
18.50 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
19.55 / Duna World
Hogy volt!?...
Kubik Anna felvételeiből
21.00 / M1
Egri csillagok
(magyar történelmi film, 1968)
(66’ + 79’)
21.15 / Duna Tv
Macska és az egerek
(francia tévéfilm, 2010) (98’)
22.00 / Bartók rádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
23.45 / Duna Tv
Vers
Weöres Sándor: Fuga

SZOMBAT

8.45 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
12.40 / M1
Másfél millió lépés 
Magyarországon – 32 év múlva
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
19.30 / Kossuth rádió
Szegény Dzsoni és Árnika
Lázár Ervin mesejátéka
folytatásokban
21.15 / Duna Tv
A rejtelmes sziget
(francia–olasz–spanyol
tévéfilm, 1973) (120’)
21.35 / M1
15. FINA 
vizes-világbajnokság 2013
Férfivízilabda, döntő

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.25 / M1
A Biblia a magyar
képzőművészetben
Munkácsy Mihály: Ecce homo
11.10 / M1
A Korál-sziget együttes
13.03 / Petőfi rádió
Harmincak társasága – 
EU TOP 30
22.00 / Duna Tv
Édes Anna
(magyar játékfilm, 1958) (84’)

VaSárnaPTóLVaSárnaPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 28-ától augusztus 4-éig

va sár nap (jú li us 28.)
Sza ba dí tá sod ra vá rok, Uram! 1Móz 49,18 (Zsid 9,28; Mt 25,14–30; Fil 3,7–
11/12–14/; Zsolt 14) Só haj tás, hit val lás, kö nyör gés ez Já kób aj ká ról, aki bú -
csú zik, ál dást mond, össze gez. A lé nyeg: nem ön ma gá ban, nem a csa lád já -
ban, ha nem egyes-egye dül Is ten ben bi za ko dik. Mi is sze re tünk ar ra gon dol -
ni, hogy baj ese té re van anya gi tar ta lé kunk, élet biz to sí tá sunk, van nak ro ko -
na ink. Az után az élet hoz va la mit, és rá döb be nünk: nincs sem mink, ha nincs
mé lyen Is ten ben gyö ke re ző hi tünk. Ha em ber be (bank ba, biz to sí tás ba) vet -
jük bi zal mun kat, ha más em ber ke zé be tesszük a jö vőn ket, a bol do gu lá sun -
kat, a sor sun kat, bár mi lyen jó, sze re tett sze mély le gyen is, ke ser ve sen csa -
lód ha tunk. Még édes anyánk is el megy egy szer, és nem tud ja to vább fog ni a
ke zün ket – de a sza ba dí tó Is ten ve lünk van és ma rad mind örök ké. 

Hét fő (jú li us 29.)
Mert nincs olyan rej tett do log, amely nap vi lág ra ne ke rül ne, és nincs olyan ti -
tok, amely ki ne tu dód na, és is mert té ne vál na. Lk 8,17 (1Móz 3,8b; 1Kir 3,16–
28; Ap Csel 26,1–23) A bul vár la pok az ol va só ik nak is fi zet nek az olyan fo tó -
kért, ame lye ken is mert em be rek ti los ban jár nak, kí nos hely zet ben lát ha tók:
til tott he lyen par kol nak, it ta sak, nem a há zas tár suk kal an da log nak. A mo -
bil lal ké szí tett fo tók és az in ter net vi lá gá ban min den ilyes mi azon nal ki de -
rül het. Ez még sem tart vissza sen kit at tól, hogy ti los ban jár jon… Is ten tör -
vé nyét is na pon ta meg szeg jük, pe dig tud juk, Atyánk azt is lát ja, mi van a szí -
vünk ben. Hol a hi ba? A hí vő em ber tud ja, hogy Is ten va la mennyi tör vé nye,
pa ran cso la ta jó, ér te van, és meg tar tá sa örö möt, bé kés éle tet ered mé nyez. Aki
ezt ta gad ja, az nem is me ri Is tent és azt a sze re te tet, amellyel éle tün ket ve zér -
li. Nyu ga lom mal álom ra haj ta ni a fe jün ket – tud juk, mi lyen is te ni ál dás ez? 

Kedd (jú li us 30.)
Ne ve szít sé tek el te hát bi zal ma to kat, amely nek nagy ju tal ma van. Zsid 10,35
(Dán 6,24b; Ez 3,16–21; Ap Csel 26,24–32) Ju ta lom. Bű vös szó… Mi lyen nagy
örö möt sze rez a ju ta lom a jól vég zett mun kánk után! Van, aki egész éle tén
át nem kap ef fé le ju tal mat, és et től szí vé ben meg ke se re dik, hi va tá sá ban el -
fá sul. Is te nünk nél sem mi fé le tel je sít mény re, cse le ke det re nincs szük ség, hogy
meg kap juk tő le azt a ju tal mat, ame lyet ké szí tett szá munk ra: a bűn bo csá na -
tot és örök éle tet. „Csak” hit re és fel té tel nél kü li bi za lom ra! Az Atya nem a
vi lág ál tal „jók nak” ti tu lált em be rek nek ad ja aján dé ka it, ha nem min den ki -
nek, aki le te szi ke zé be éle tét, és hoz zá tér. Olyan bű nö sö ket ju tal maz, mint
én, és mint te, ked ves Ol va só.

szer da (jú li us 31.)
A Krisz tus lak jék szí ve tek ben a hit ál tal, és le gye tek a sze re tet ben meg gyö ke -
rez ve és meg ala poz va. Ef 3,17 (5Móz 13,7.9a; Mt 19,/4–7/8–12/13–15/; Ap Csel
27,1–12) Gyö ke re és alap ja éle tünk nek az a sze re tet le gyen, ame lyet nap mint
nap meg ka punk Krisz tus tól. Ame lyet so ha el ven ni nem le het tő lünk, és amely
meg tart a jó zan úton ak kor is, ami kor az éle tünk bol dog és si ke res, de ak -
kor is, ami kor baj, bá nat, gyász, be teg ség jön. 

Csü tör tök (au gusz tus 1.)
Krisz tus ha tal mas kö zöt te tek. 2Kor 13,3c (4Móz 14,17; Ef 5,15–20; Ap Csel 27,13–
44) Ha Pál apos tol so ra it ol va som, s köz ben éle té nek té nye i re gon do lok, min -
dig új ra erőt nye rek be lő le. A Saul ból lett Pál meg té ré se után már min dig
lát ta ezt a ha tal mas Krisz tust, akit eb ben az igé ben is hir det. Ki le het al kal -
mas esz köz? Pál nak még erőt len sé gét is fel hasz nál ta az Úr, és ő szen ve dé -
sei kö ze pet te is ké pes volt evan gé li u mot hir det ni és há lát ad ni. „Lát juk” ezt
a ha tal mas Krisz tust? Ele gen dő időt töl tünk „négy szem közt”, sze mé lye sen,
a ma gunk csend jé ben Jé zus sal? Ha még nem, tö re ked jünk rá! Ha tal mas a mi
éle tünk ben is, en ged jük, hogy for mál jon, ve zes sen, hogy ál dá sos esz kö zei le -
hes sünk mi is! 

pén tek (au gusz tus 2.)
Én, az Úr va gyok a sző lő őri ző je, mind un ta lan ön töz ge tem. Éj jel-nap pal őr -
zöm, hogy sen ki ne bánt has sa. Ézs 27,3 (1Thessz 5,23; Jn 19,9–16a; Ap Csel 28,1–
16) A sző lőt szám ta lan be teg ség, kór oko zó, kár te vő tá mad hat ja meg. Né me -
lyik től el sor vad, ki pusz tul az egész nö vény. A má sik alat to mo san tá mad: rü -
gyet, haj tást, le ve let, majd a vé gén für töt ron gál. Eb ben az igé ben köz vet le -
nül az Úr szól hoz zánk. Ő ma ga őriz. A leg fon to sabb ját nem bíz za más ra!
Ol tal má ban biz ton ság ban va gyunk, sen ki és sem mi nem ve het ki az ő ke -
zé ből. 

szom bat (au gusz tus 3.)
Med dig vo na kodsz még meg aláz kod ni előt tem? 2Móz 10,3b (Lk 18,14b; Lk
12,42–48; Ap Csel 28,17–31) A tíz csa pás kö ze pet te hang zik el ez a kér dés;
Mó zes és Áron szól így a fá ra ó hoz. Ol vas tam pár fi gye lem re mél tó mon da -
tot a na pok ban, amely el gon dol koz ta tott, ez az ige most eze ket idéz te fel ben -
nem: „A tör té ne lem pul zu sa las sú. Az em ber órák ban mé ri az időt, míg a tör -
té ne lem nem ze dé kek ben. Van, ami kor a tör té ne lem pul zu sa gyor sabb, van,
ami kor az em ber egy nap alatt éve ket öreg szik.” Nép és em ber sor sa szo ro -
san össze függ az zal, hogy tisz te li-e az Is tent, meg tart ja-e tör vé nyét, hi á ba
akar ja el hi tet ni az el len ke ző jét a sá tán. Ha nem aláz zuk meg ma gun kat Is -
ten előtt, s nem té rünk meg, el ve szünk. S el vész nép, nem ze dék, bi ro da lom,
ki rály ság, ha ta lom, egyén, csa lád ott, ahol nem a min den ha tó Is ten az Úr. 

g Kő há ti Do rottya
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

HÍREK, HIRDETÉSEK

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

* * *

Gya kor lat tal, ta pasz ta lat tal 54 éves
öz vegy asszony idős gon do zást, ház -
ve ze tést, ta ka rí tást vál lal ott la kás sal
is. Tel.: 70/260-0472.

APRÓHIRDETÉSEK

GyÁSZ HÍR
„Ke zed re bí zom lel ke met, te vál tasz meg en ge met, 

oh, Uram, hű sé ges Is ten.” (Zsolt 31,6)
Fá jó szív vel, de Is ten vi gasz ta ló sze re te té ben meg erő söd ve tu dat juk, hogy
Soly már Pé ter nyu gal ma zott evan gé li kus lel készt éle té nek 73. évé ben, jú -
li us 18-án rö vid szen ve dés után ha za hív ta Te rem tő Ura.

Jú li us 27-én, szom ba ton 17 óra kor ve szünk bú csút tő le a csö mö ri evan -
gé li kus temp lom ban, majd vég ső nyug he lyé re kí sér jük a csö mö ri evan -
gé li kus te me tő be.

A gyá szo ló csa lád

Meg hí vó lel kész szen te lés re
„Add ne kem a szí ve det, fi am, és tartsd sze med előtt uta i mat!” (Péld 23,26)
Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li us 28-án, va sár nap 16 óra kor a pest -
szent lő rin ci evan gé li kus temp lom ban (1183 Bu da pest, Kos suth La jos tér 3.)
Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé szen tel.

Sze re tet tel vá rom Önt és ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re
és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Lász ló La jos Ger gely

Július 22-én hajnalban 2890 grammal, 54 centiméterrel megszületett Milán,
Vass Viktória és Wal kó Csaba első gyer me ke. A kisfiú és édesanyja egészséges.


