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„E so rok író ja öröm mel ta pasz tal ta,
hogy a zá ró is ten tisz te let után 
nem csu pán Gá bor és Ju dit, 
az új ra egy más ra ta lált há zas pár
sze me csil lo gott…”
Egyedül megtartó szeretet f 6. oldal

„Sen ki se tart sa ma gát kü lönb nek jó le he tő sé gei,
csa lá di hát te re, is ko lá zott sá ga mi att mond juk
egy ci gány em ber nél. Meg té rés re, új já szü le tés re,
a szív meg tisz tu lá sá ra mind annyi unk nak
szüksé günk van.”

Az egyetlen menekülési út: Jézus f 4. oldal

Kettős aranyfonál f 4. oldal
Diakonissza-születésnapok f 6. oldal
Páskándi Géza emlékezete f 7. oldal
Kőszegen a négy elem f 8. oldal
Gyökérkezelés f 11. oldal
Webes címek az újságoldalakon f 15. oldal

„Meg cso dál hat juk Ba ra Mar git tisz ta egy sze rű sé gét,
ar ca ne mes szép sé gét, az alig lát ha tó rez dü lé se ket,
öröm és bá nat vég te len ki fe je zé se it. Ké sei el is me ré sét
– Kos suth-díj, Ma gyar Film szem le élet mű dí ja – 
a ré gi sze rény ség gel és bol dog ság gal vet te át.”

Jegyzetlapok f 7. oldal

g Ba kay Pé ter

A mai kor em be ré nek át ala ku ló ban
van a lé nyeg lá tá sa. Vál to zó ban az ér -
ték fo gal ma, az esz mény(ek) tár gya.
Így a lét hez, az élet tit ká hoz kö ze le -
dés is más. A szak ra li tás he lyé be a pro -
fa ni tás lép, a fenn költ ség he lyett az al -
pá ri ság,  a  ma gasz tos ság  he lyett  a
föld höz ra gadt ság ve szi át az ural mat. 
Nem az a kér dés – bár iz gal mas –,

hogy mind ez sod ró dás vagy irá nyí -
tott,  tu da tos ma ni pu lá ció ered mé -
nye-e, ha nem hogy fel is mer jük, el is -
mer jük-e  a  té nyét,  és  te he tünk-e,
aka runk-e el le ne fel lép ni, meg álljt pa -
ran csol va a si lá nyo so dás höm pöly gő
fo lya má nak.
A ma em be ré nek, ben ne a ma gyar -

ság nak egyik lé nye gi kér dé se az em -
be ri ség nem ze tek re ta go ló dá sá nak, il -
let ve a ta go ló dás fönn tar tan dó sá gá -
nak kér dé se. Úgy tű nik, meg ta lál ta -
tott a rés, ame lyen ke resz tül az egész
em be ri ség  egy ség be  tö mö rít he tő
(mert hát a ho mo gén massza min dig
egy sze rűb ben ke zel he tő, irá nyít ha tó,
hasz nál ha tó  a  he te ro gén nél),  egy -
ség be, amely fö lül ír min den nem zeti
ér zést, ha zá ért vál lalt ál do zat ho za talt
– és ez a fo gyasz tás. Egy re na gyobb
tö me gek  lesz nek  Fo gyasz tás or szág
pol gá rai, egy re töb ben hord ják bol -
dog-ká ba  át szel le mült ség gel  a  fo -
gyasz tás lán ca it, ame lyek nek nem is
tud ják, ki, mi van a má sik vé gén.
A cél már nem a vi lág nem zet kö -

zi vé,  ha nem  nem zet te len né té te le.
Hol van már Köl csey Pa ra ine si sé nek
emel ke dett szel le mi sé ge, an nak nem -
ze dék ről nem ze dék re tör té nő át adá -
sa,  hol  Vö rös mar ty Szó za tá nak –
„Itt él ned, hal nod kell” – már-már de -
ter mi nált el tö kélt sé ge?
Nem ze tünk sors for du ló hoz ér ke -

zett. Megint. Több ször meg tör tént ez
már tör té nel me fo lya mán. Hol kül ső,
hol bel ső el söp rő ve szély fe nye get te.
Ez utób bi cso port ba tar to zik az ön -
zés ből  fa ka dó  ön gyil kos  egy ké zés
vagy a gyil kos abor tusz en ge dé lye zé -
se, al kal ma zá sa. Aki pe dig az el ke rül -
he tet le nül  be kö vet ke ző  né pes ség -
csök ke nés elő re ve tí té sé vel föl emel te
sza vát mind ezek el len, az nem csu pán
mar gi na li zá ló dott  (pél dá ul  Fe ke te
Gyu la vagy evan gé li kus rész ről Schu -
lek Ti bor lel kész), ha nem sza vait ká -
ros ká ro gás nak bé lye gez ték. És lám…
Bár csak sze lí den és böl csen fo gad -

ná egy há zunk né pe, ami kor le írom:
je len le gi nem ze ti sors kér dé sünk a ci -
gány kér dés!
Itt már nincs he lye sem el hall ga -

tás nak, sem mel lé be szé lés nek, sem
ud va ri as mel lé né zés nek. Leg fő képp
nincs he lye a passzi vi tás nak. Le járt
az út ke res gé lés ide je is. In dul ni kell!
Év szá za dok óta – már a 15. szá zad -

tól!  –  együtt  élünk  a  ci gá nyok kal.
Amíg  lé lek szá muk  cse kély  volt,  a
több sé gi tár sa da lom meg le he tős tü -
re lem mel fo gad ta mar kán san el té rő
élet vi te lü ket,  ma ga tar tá su kat.  A
nagy  rit kán  ér ke ző  és  ha mar  to -
vább ál ló, né hány tyúk el tün te té sé vel

a  konflik tu so kat  le tu dó  ván dor ló
cso por tok in kább ku ri ó zu mot, mint
el vi sel he tet len ter het je len tet tek. A
le te le pe dő ci gá nyok kéz mű ves-fog -
lal ko zá sa ik nak  (ko vács,  tek nő vá jó,
ko sár fo nó  stb.)  kö szön he tő en  hi -
ány pót ló te vé keny sé gük kel ki fe je zet -
ten hasz nos tag jai vol tak a tár sa da -
lom nak.  A  szo ci a liz mus  ide jén  az
épít ke zé se ken, bá nyák ban, ter me lő -
szö vet ke ze tek ben ugyan mun ka le he -
tő sé get kap tak, de elég sé ges is ko láz -
ta tá suk,  tár sa dal mi  in teg rá ci ó juk
nem tör tént meg. 
A ki lenc ve nes évek től ránk sza kadt

vad ka pi ta liz mus  sem mit  nem  tu -
dott kez de ni a tel jes ség gel ki szol gál -
ta tott ci gány ság gal, vég képp pe ri fé -
ri á ra szo rul tak. Eh hez já rult a ko ráb -
bi  „ro man ti kus”  ko rok hoz  ké pest
le zaj lott dön tő vál to zás, amely alap -
ve tő en új re lá ci ó ba he lyez te a ci gány–
ma gyar együtt élést:  az el sze gé nye -
dett,  el le he tet le nü lő  ci gány ság  sok
eset ben an ti szo ci á lis ré tege nagy ra
nőtt, és egy re ro ha mo sab ban nő a lét -
szá ma/arány szá ma. Ez már ér zé ke -
nyen érin ti a több sé gi tár sa da lom tű -
rő ké pes sé gét, tár sa dal mi fe szült ség -
hez ve zet, és sú lyo san ki hat a tár sa -
dal mi lét min den te rü le té re (gaz da -
ság, ok ta tás, egész ség ügy stb.).
Az or szág (és ne vi gasz tal jon ben -

nün ket, hogy egész Kö zép-, Ke let- és
Dél-Eu ró pa or szá gai ha son ló ci pő ben
jár nak) ve szély ként és te her ként éli
meg  a  ci gány ság  je len lé tét,  pe dig
meg él het né aján dék ként, le he tő ség -
ként is! Eh hez a szem lé let vál tás hoz
és az eh hez tár su ló vál to zó gya kor -
lat hoz já rul hat nánk hoz zá mi, evan -
gé li ku sok. Min den adott sá gunk meg -
van hoz zá! Mint az evan gé li um né -
pé nek más dol gunk nem len ne, mint
evan gé li u mot hir det ni a sze gé nyek -
nek, sza ba du lást a fog lyok nak, a va -
kok nak  sze mük meg nyí lá sát,  va la -
mint gya ko rol ni az ir gal mas ság cse -
le ke de te it. 
Jé zus tól azt is ta nul tuk, hogy „sze -

resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat”
(aki rá adá sul olyan, mint te – igaz,
nem kül ső re, nem szo ká sa i ban, de is -
te ni te rem tett sé ge, Is ten előt ti ked -
ves sé ge ré vén). Egy há zunk né pé nek
je len tős ré sze tót és sváb ere de tű, így
kü lö nö sen  is  ér zé keny nek  kel le ne
len nie a ki sebb sé gi lét ből adó dó ne -
héz sé gek és az eb ből fa ka dó szép sé -
gek, gaz dag ság, gaz da gí tás irá nyá ban.
A ci gá nyok hoz ne künk, evan gé li -

ku sok nak is in dul nunk kell a ha zá ért,
a nem ze tért, de min de nek előtt Jé zus
kül dő sza vá nak en ge del mes ked ve a
ta nít vánnyá  té tel  ér de ké ben,  egy -
ben  az zal  a meg győ ző dés sel,  hogy
akik ad nak – jól meg te té zett mér ték -
kel  –,  azok  így  kap nak  vissza  is.
Akik  évek,  év ti ze dek  óta  ci gá nyok
közt szol gál nak, meg ta pasz tal ták Jé -
zus ezen sza va i nak igaz sá gát. Mert
Jé zus min den sza va igaz.
In dul ni kell!

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ci gány misszi ói re fe ren se

Sorsközösségben

A  fő szer ve ző nek,  La borczi Gé za
evan gé li kus  lel kész nek  vál to zat lan
szán dé ka,  hogy  a  sza bad egye te mi
prog ram so ro zat egy új tí pu sú ke resz -
tény ér tel mi ség for má ló dá sá nak az al -

kal ma  le gyen. A gon do san meg vá -
lasz tott, több ré te gű té mák ap ro pót
ad nak ar ra, hogy a sza bad egye te men
ke resz tény sé günk lé nye gé ről be szél -
get hes se nek a fi a ta lok. A meg hí vott

elő adók eh hez ad nak új is me re te ket,
új szem pon to kat.
A jú li us 22–28. kö zött meg ren de -

zett  24.  Nem zet kö zi  Öku me ni kus
Sza bad egye tem (NÖSZ) új vo ná sa,
hogy a szer ve zés be be kap cso ló dott az
Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um, így
a  ha gyo má nyos  kö zön ség  –  fő leg
er dé lyi és par ti umi hall ga tó ság – a
Ke resz tény  Ro ma  Szak kol lé gi u mi
Há ló zat ban az Eu ró pai Unió tá mo -
ga tá sá val ta nu ló if jú ság gal egé szült ki.
A Nem zet kö zi Öku me ni kus Sza -

bad egye tem idei té má ja így hang zott:
In teg rá ció vagy asszi mi lá ció – ben ne
vagy?
Az  egy he tes  prog ram so ro za ton

ha mar  nyil ván va ló vá  vált,  mi lyen
kö zel ről  érin tik  ezek  a  kér dé sek  a
hall ga tó sá got, csak hogy so kan más -
képp élik és íté lik meg az itt ho ni és
a ha tá ron tú li prob lé mát. 

IntegrácIóvagyasszImIlácIó–bennevagy?

Jó embernek lenni jó
Ökumenikus szabadegyetem Nyíregyházán

b Nem zet kö zi Öku me ni kus Sza bad egye tem ként él to vább az a nyá ri prog -
ram, me lyet 1989-ben ren dez tek meg elő ször a ti sza do bi And rássy-kas -
tély ban ha tá ron tú li és anya or szá gi fi a ta lok öku me ni kus tá bo ra ként.
Sőt az ak ko ri idők sza vá nak meg fe le lő en a nyu ga ti szór vány is kép vi -
sel tet te ma gát a ren dez vé nyen, a ki- és meg be szél ni va ló ap ro pót, a té -
mát pe dig év ről év re a Bib lia, egy-egy pél dá zat ad ta – de a hős idők ről
szól va nem sza bad meg fe led kez nünk a pusz ta együtt lét, a ta lál ko zás örö -
mé ről sem. Az idők vál to zá sa sok min dent ho zott ma gá val, sok jó, rend -
szer vál tás ko ri gon do lat halt el, ment ki a di vat ból vég képp. A ti sza do -
bi együtt lé tek je len tő sé ge azon ban nem csök kent, csak a hely színt adó
And rássy-kas tély nagy sza bá sú re konst ruk ci ó ja kény sze rí tet te ki a
vál to zást. Új he lyen, egy há zunk egyik nyír egy há zi in téz mé nyé ben, a Lu -
ther Már ton Kol lé gi um ban szer ve zik – most már há rom éve – az ese -
ményt. S ha már a sza bol csi me gye szék hely bel vá ro sá ba köl töz tek, a sza -
bad egye te mi el ne ve zés sel nyi tot tá tet ték a ní vós elő adá sok kal sű rűn tűz -
delt prog ra mot min den ér dek lő dő szá má ra.

f Folytatás az 5. oldalon

Az is ten há za fe lé kö ze le dőt Weö res
Sán dor is me rős ver sei fo gad ták. Né -
meth Gab ri el la elő adó mű vész  Jó bi
Ger gő gi tár kí sé re té vel ugyan is a száz
esz ten dő vel  ez előtt  szü le tett  köl tő
gye rek ver se i ből mon dott el és éne kelt

fél órá nyit – ki seb bek és na gyob bak
örö mé re – a temp lom kert ben. 
Az épü let be lé pők idén is a már

meg szo kott „han gu la ti ele mek kel” ta -
lál koz tak:  a  be já rat nál  ki ala kí tott
bü fé a szend vi cse ken és fris sí tő kön

kí vül  meg hitt  be szél ge té sek nek  is
ott ho na volt, a pa dok vé gé ben ap ró
mé cse sek vi lá gí tot tak, a negy ven egy
mé ter ma gas to rony ba ve ze tő csi ga -
lép cső  gon do lat ös vé nyét  Weö res
Sán dor lé lek be mar ko ló idé ze te i vel
kö vez ték ki. Ez út tal az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um ván dor ki ál lí tá sát
is  meg te kint het ték  az  ér dek lő dők.
Amíg pe dig a gye re kek az el ve szett
bá rányt ke res ték a pa dok kö zött, il -
let ve a temp lom kert előtt az asz falt -
ra raj zol tak, a fel nőt tek egy-egy igé -
ért dob hat tak cél ba.

Pusztaföldvári Öröm út
Egy éj sza ka a száz éves temp lom ban

b A hul ló va ko lat, a ha mis kás or go na és a kis lét szá mú gyü le ke zet el le -
né re öröm töl töt te be a pusz ta föld vá ri evan gé li kus temp lo mot jú li us
26-án. Ek kor ren dez ték ugyan is az idei nyitotttemploméjszakáját,
amely már a ha to dik a kü lön le ges temp lom es ték so rá ban az al föl di te -
le pü lé sen. A misszi ói bi zott ság ál tal tá mo ga tott prog ram fó ku szá ban
ez út tal az öröm volt. A té ma ak tu a li tá sát az is ad ta, hogy a gyü le ke -
zet idén ün nep li temp lo ma fel szen te lé sé nek szá za dik év for du ló ját.

f Folytatás a 3. oldalon
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A sze rel mes ma gyar sza vak ret te ne -
tes re me két Sza bó Lő rinc rót ta rím -
be  e  cím mel.  Nyil ván va ló vá  té ve,
aki sze ret: el ve szett. Aki sze ret, sző -
rös tül-bő rös tül azé, akit sze ret. Azé,
aki nek tel je sen oda ad ta ma gát. Aki
sze ret,  fel tét le nül bí zik ab ban, akit
sze ret. Aki sze ret, bol do gan hű ah -
hoz, akit sze ret. Aki sze ret, sze re tett -
je bi zal mát és hű sé gét vágy ja. De ép -
pen mert sze rel me fel tét len, ak kor is
sze ret, ha nem ta pasz tal ja meg sze -
rel me bi zal mát, sőt ak kor is sze re ti a
má si kat, ha az hűt len nek bi zo nyul.

***

Ab rám már rég óta szen ve dé lyes hal -
ló ja a Hang nak. Össze tar toz nak, job -
ban, mint Szá raj jal, asszo nyá val vagy
bár ki vel  atya fi sá ga  kö zül.  Bánt ja  az
elő vé te le zett jö vő: ke ser ve sen ke re sett
ja va i nak majd a nem tő le szár ma zott
Eli é zer lesz az örö kö se, a bé res fia, aki
ma ga is bé rért mun kál ko dik.
Nem így Ab rám. Őt nem a szer zés,

nem a va gyon iz gat ta. Len ni akart, sza -
ba don él ni, füg get le nül min den től, az
atyai ház tól és a fá ra ó tól, a ro kon ság -
tól és a meg él he té sü ket tő le vá ró cse -
lé de i től. Csak a Hang tól nem. Sze rel -
mes volt a Hang ba. A szó ló ba, aki nek
csak ő kel lett, a nagy apa, aki csu pán
azért lesz apá vá, hogy ez az ál la pot éle -
te nagy szé gye né vé és bot rá nyá vá vál -
jék: Jis ma el és Jicc hak, Ab rám fi ai ab -
ban  let tek  iga zán  test vé rek ké,  hogy
mind ket ten fé le lem mel és resz ke tés sel
te kin tet tek ap juk ra, aki nek min den ki -
nél job ban kel let tek, egyet ki vé ve. 
Az Egy, a meg szó lí tó és ki vá lasz -

tó Hang fe lül írt min dent. Apai ér zést,
em ber sé get, csa lád jo got. Fe lül írt, de
nem szün te tett meg.
A Szent írás ar ról ta nús ko dik, hogy

az em ber ezer nyi mó don él he ti éle tét,

hoz hat  tör vényt,  mű köd tet het  or -
szá got,  hi het  egy  vagy  több  is tent,
imád hat bál vá nyo kat, vagy el vet het
min dent, ami ki kez di ben ne a vi lág ra -
ci o ná lis  bir tok ba vé te lét.  Ab rám  is
egy volt az em be rek kö zül, akit nem
üd vös sé ge iz ga tott, ha nem va gyo ná -
nak  sor sa.  Elő re  szé gyell te  ma gát,
mi cso da gaz da ő, aki nem tud gon dos -
kod ni ál la ta i ról és pász to ra i ról. Mit ér
a gya kor la ti ész, ha nem győ zi le az
időt,  ha  nem  ké pes  elő vé te lez ni  a
szük ség sze rűt, leg alább szel le mi-ér -
zel mi mó don urá vá té ve ben nün ket a
min dig el hor do zan dó sors nak? Amit
ha nem ne künk, ak kor gyer me ke ink -
nek vagy uno ká ink nak kell ci pel ni ük. 
Ab rám, mint min den sza bad em -

ber – aki nem a má sét ra bol va, ha -
nem esze és szor gal ma ré vén gaz da -
go dott meg –, fe le lős. Te rem tett va -
la mit, ami ke ve sebb, mint ő. Jó kéz -
be he lyez he ti, mi előtt vég képp el tű -
nik a föld ről – ez min den.
Ab rá mot  még sem  va gyo ná nak

sor sa iz gat ja. Mi nek mind ez, ha ve -
le minden nek vé ge, ami ért a Hang
atyái ho ná ból el hí va kö ve té sé re bír -
ta,  sza ba don  és  ha tár ta lan kod va,
messze mind at tól, ami éle té nek gyer -
mek te len vol ta el le né re is ér tel met
adott vol na? 

„Nincs mag vam, mert te nem ad -
tál ne kem” – mond ja Ab rám. Mi ér -
tel me volt ak kor e bo lon dos élet nek,
mely nek csak hasz nát örök li és ér té -
ke li a cse léd fia?
Sem mi. Sem mi több, mint az ég

csil la ga i nak. Eszünk és ke zünk mun -
ká já val a re ánk bí zot tak ja vát szol gál -
juk.  Ab rám  éle té nek  ér tel me  nem
mo rá lis ter mé sze tű, még csak esz té -
ti kai sem. Nem jó, és nem szép. In -
kább őrült. Föl néz a csil la gos ég re, s
el hi szi a Hang nak, hogy ne ki, a gyer -

mek te len nek  meg szá mol ha tat lan
utó da lesz. 
Ab rám  nem  az  eszé ben  bí zott,

azt csu pán hasz nál ta, akár csak kar -
ja ere jét, s így tud ta, mi az, amit ne -
ki kell el vé gez nie. Nem is esett két -
ség be, ve sze del mes hely ze tek ben jó -
zan  íté lő ké pes sé gé re  ha gyat koz va
dön tött, nem fut ko sott lá tók hoz, ál -
mo do zók hoz. So ha nem mo ra li zált,
de vál lal ta az éle tét, s tud ta, mit ér az.
Nem pél da kép, sem nép ve zér, még
csak pró fé ta sem. Ki er ke ga ard sú lyos
sza vá val:  a  hit  lo vag ja  ő.  Van nak
asszo nyai, ba rá tai s há za né pe, dol -
ga ren ge teg, még is min dig egye dül
van. Egye dül a Hang gal, a sen ki nek
sem be mu tat ha tó van-nal, akit Szá -
raj ki ne vet, s aki nem en ge di, hogy
Há gár és tő le va ló fia, Jis ma el el pusz -
tul jon. És Ab rám a Hang ban bí zik.
Csak a Hang ban bí zik. 
Az el múlt há rom ezer év ben meg -

szám lál ha tat lan sze mé lyes és kö zös -
sé gi  tra gé di át  élt  túl  Ab rám  hi te:
Egyip to mot,  Asszí ri át,  Ba bi lont  és
Ró mát, szen té lyek le rom bo lá sát és de -
por tá ci ó kat. Pusz tul nia ak kor kel lett
Ab rám fi a i nak, ha az el rej tőz kö dő Is -
ten he lyett a jól lát ha tó nem ze ti val -
lás bál vá nya it  imád ták. Ha olya nok
akar tak len ni, mint a töb bi nép, amely -
nek ki rá lya van, meg alap szer ző dé se
meg jus sa más né pek nek a ma ga ér -
de kei sze rint tör vényt és ha tárt szab -
ni. Ha a bi za lom ala pú lét re szó ló el -
hí vá su kat  a  má sik  fe let ti  ha ta lom
esz kö zé vé si lá nyí tot ták. És még így is,
még min dig hit ték, Ab rám fi ai ők.
Min den ki nek  jo ga  van  úgy  él ni,

ahogy  akar.  Jé zus  egy  szó val  sem
mond ja a fa ri ze u sok nak és az írás tu -
dók nak, hogy úgy gon dol kod ja nak,
bíz za nak és cse le ked je nek, mint ő.
Ezek tár sa sá gá ra ak kor sem vá gyott,

ha meg tér tek vol na. A gaz dag if jú tól
Ni ko dé mu sig  és  Si mon  fa ri ze u sig
min dent meg kap tak, tu dást, va gyont,
le he tő sé ge ket.  Ezek nek  már  nem
kel lett a Hang, még ha ben ne szó lalt
is meg, kit éle te hi te le sít. 
Ezek nek elég volt a tu dat: Ab rám

fi ai ők, s ahol a Hang nak kel lett vol -
na meg szó lal nia, oda a tör vény ke rült,
a sü ket re ci tá lás: ne ölj, ne lopj, ne kí -
vánd.  És  öl tek,  lop tak,  és  meg kí -
ván ták azt is, ami re sem mi szük sé gük
nem volt. Míg vé gül jöt tek a po gá -
nyok, a né pek és az ő egy há za ik, és
meg te rem ték a ször nye ket: a „né met
ke resz té nye ket” és a ma gyar val lást
kö ve tő ket, akik már nem csak az ab -
rá mi fi ú ság ból, az ígé ret örök sé gé ből
akar ták  ki zár ni  a  zsi dó kat,  ha nem
min de nü ket el vé ve le gyil kol ták őket. 
Így volt ez a ka to li kus Ma gyar or -

szá gon, Len gyel or szág ban és Auszt -
ri á ban, az or to dox Uk raj ná ban vagy
a  pro tes táns  Né met or szág ban.  A
soa,  az  eu ró pai  zsi dó ság  ki ir tá sa
nem Is ten aka ra ta volt, ha nem az eu -
ró pai nem zet ál la mok csőd je.
Nem ma radt más, mint Ab rám hi -

te, túl min den tör vé nyen és fa ji sá gon,
a  min den ko ri  sza bad ság gyű lö lők
bosszan tá sá ra. És az eu ró pai ke resz -
tény ség  agó ni á ja után  sem ma radt
meg más, csak Jé zus Krisz tus, a ná -
zá re ti. Aki ön ma gát Ab rám fi á nak te -
kin tet te (még ha kor tár sai kö zül oly
so kan meg kér dő je lez ték is ezt). Ké -
sei s szá mom ra a leg iga zabb, mo dern
és ha szon ta lan, bű nö sök és kis em be -
rek ba rát ja, gyó gyí tó és ül dö zött, a kí -
nok kín ját meg élt em ber. Ab rám és
Jé zus, apa és fia, mind ket ten hit tek a
Hang nak.  És  éle tü ket  ne ki  ad ták:
iga zak, egé szen.

g Do náth Lász ló
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Sem mi ért egé szen
avasárnapIgéje

b El ér kez tünk Mes si ás-so ro za -
tunk be fe je zé sé hez. Ma Georg
Friedrich Händel ora tó ri u má -
nak har ma dik ré szét hall gat juk
meg, gon dol juk vé gig (elem zé -
sünk ben új ra TalliánTibor rá di -
ós elő adá sá ra tá masz kod tunk).

Amint az el ső részt, a har ma di kat is
E-dúr  ária  kez di:  „Mert én tu dom,
hogy az én meg vál tóm él, és utol já ra
meg áll a por fö lött, s ha ez a bő röm
le fosz lik is, tes tem ben lá tom meg az
Is tent.” (Jób 19,25–26) „Ám de Krisz -
tus fel tá madt a ha lot tak kö zül, mint
az el huny tak zsen gé je.” (1Kor 15,20) A
hän de li dal lam- és har mó nia ve ze tés
is ko la pél dá ja ez, cso dá la tos nyu gal -
ma fény ben für dik. Ki fe je zi Jób ren -
dít he tet len  hi tét,  amely  az  Új szö -
vet ség ben bi zo nyos ság gá vá lik. A té -
tel  meg hall ga tá sa  gyó gyí tó  ere jű
szét szórt, nyug ta lan lel künk nek!
Egy hosszabb egy ség a ko rinthu si

le vél gon do la tát foly tat ja. Az ári á ra fe -
le lő kó rus té tel a ha lál-élet el len té tet
a tem pó és a mo tí vu mok vál ta ko zá -
sá val fes ti le (Gra ve – a-moll; Al leg -
ro – C-dúr; Gra ve – d-moll; Al leg ro
– d-moll és a-moll): „Mert em ber ál -
tal van a ha lál, em ber ál tal van a ha -
lot tak fel tá ma dá sa is. Mert aho gyan
Ádám ban mind nyá jan meg hal nak,
úgy a Krisz tus ban is mind nyá jan
élet re kel nek.” (1Kor 15,21–22)

„Íme, tit kot mon dok nek tek: nem
fo gunk ugyan mind nyá jan el huny ni,
de mind nyá jan el fo gunk vál toz -
ni. Hir te len, egy szem pil lan tás alatt,
az utol só har so na szó ra…” (1Kor 15,51–

52) – szól a basszus ac com pag na to.
Az an gol bib lia for dí tás nem har so nát,
ha nem trom bi tát ír, így ké zen fek vő,
hogy  Hän del  az  ABA  for má jú
basszus ári á ban  új ra  trom bi tát  al -
kal maz, a té tel ka rak te re pe dig ki rá -
lyi mél tó sá got su gá roz. A D-dúr fő -
rész: „…mert meg fog szó lal ni a har -
so na, és a ha lot tak fel tá mad nak ro -
mol ha tat lan ság ban, mi pe dig el vál -
to zunk.”A h-moll kö zép rész: „Mert e
rom lan dó test nek ro mol ha tat lan -
ság ba kell öl töz nie, és e ha lan dó nak
hal ha tat lan ság ba.” (1Kor  15,52–53)
Az ezt kö ve tő alt re ci ta ti vo, alt-te -

nor du ett és kó rus ko ro náz za meg azt
a  ko rinthu si  ige sza kaszt,  ame lyet
Hän del után egy jó év szá zad dal Jo han -
nes Brahms is  fon tos nak  tar tott  és
meg ze né sí tett. (A Né met re qui em ről
a kö vet ke ző he tek ben fo gunk szól ni.)

„…ak kor tel je sül be, ami meg van
ír va: »Tel jes a di a dal a ha lál fö -
lött!«” (1Kor 15,54) – kez di a re ci ta -
ti vo. Az Esz-dúr du ett kis mo tí vu -
mok ból össze ál ló té má ja azt az örö -
möt mu tat ja be, ami kor az em ber rá -
döb ben  a  meg vál tás  ke gyel mé re:
„»Ha lál, hol a te di a da lod? Ha lál, hol
a te ful lán kod?« A ha lál ful lánk ja a
bűn, a bűn ere je pe dig a tör vény.”
(1Kor  15,55–56)  Ugyan ezt  a  ze nei
anya got foly tat ja a kó rus is: „De há -
la az Is ten nek, aki a di a dalt ad ja ne -
künk a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál -
tal!” (1Kor 15,57)
A g-moll szop rán ária Pál apos tol

má sik  le ve lé nek  ver se it  szó lal tat ja
meg. „Ha Is ten ve lünk, ki le het el le -
nünk? (…) Ki vá dol ná Is ten vá lasz tot -
ta it? Is ten (az), aki meg iga zít. Ki ítél -
ne kár ho zat ra? A meg halt, sőt fel tá -

madt Jé zus Krisz tus, aki az Is ten
jobb ján van, és ese de zik is ér tünk?”
(Róm 8,31.33–34) Ez a té tel – a na -
gyon  tá vo li  hang nem  el le né re  –  a
har ma dik  részt  nyi tó  E-dúr  ária
párd arab ja: ugyan az a nyu godt, mély
bi za lom és hit a fel tá madt Krisz tus -
ban. A té ma mo tí vu mai ugyan úgy a
hár mas hang zat  fo ka it  jár ják  vé gig,
csak for dí tott irány ban; mint ha egy
kép  szim met ri kus  ke re tét  lát nánk,
mely ma gá ban fog lal ja és elénk tár -
ja a köz pon ti üze ne tet.
És va ló ban, ezek után már csak a

több sza kasz ból ál ló be fe je zés kö vet -
ke zik.
A má so dik  részt  zá ró Hal le lu ja

nem hasz nál ta el, nem me rí tet te ki
az uj jon gó öröm tar ta lé ka it. A hän -
de li kvart té mát még egy szer hall hat -
juk a mennyei se re ge ket meg szó lal -
ta tó D-dúr zá ró kó rus ban: „Mél tó a
meg öle tett Bá rány, aki vé re ál tal
meg vál tott min ket Is ten nek, hogy
övé le gyen az erő és a gaz dag ság, a
böl cses ség és a ha ta lom, a tisz tes ség,
a di cső ség és az ál dás!”A két tag ból
ál ló, A-dúr ba is ki té rő ak kor di kus in -
dí tás után moz gal mas imi tá ci ós rész
kö vet ke zik: „A ki rá lyi szé ken ülőé és
a Bá rá nyé az ál dás és a tisz tes ség, a
di cső ség és a ha ta lom örök kön-örök -
ké!” (Jel 5,12–14; ki bő vít ve és ki ha gyá -
sok kal.) Vé gül az Ámenmeg ze né sí -
té se hul lám zó té má jú, nagy sza bá sú
fú gá val te tő zi be a mű vet. Kó rus alig -
ha jut hat kö ze lebb ah hoz, hogy em -
be ri esz kö zök kel meg szó lal tas sa, le -
fes se és kö zénk hoz za azt a ra gyo -
gást, ame lyet Já nos apos tol fan tá zi -
á ja köz ve tít a mennyei el ra gad ta tás
bi ro dal má ból.

Nem könnyű a Mes si ástúgy be mu -
tat ni, hogy a cse lek ményt, a ze nei for -
mát kö vet jük; a mű nek az a lé nye ge,
hogy új ra meg új ra hir des se az Úr győ -
zel mét, nagy sá gát, di cső sé gét. Min den
más csak epi zód, még ha nagy sza bá -
sú  is.  Ezért  a  dra ma tur gia  erő sen
sta ti kus; nem le het ta gad ni a Mes si -
ás egy faj ta mo nu men tá lis egy han gú -
sá gát.  Hän del  drá mai  ora tó ri u mai
kö zött vál to za to sabb is, szí ne sebb is,
gaz da gabb is van. Az el múlt év szá za -
dok kö zön sé gé ből azon ban ép pen e
nagy sze rű  mo no tó nia  vál tot ta  ki  a
Mes si ás egye dül ál ló sze re te tét.
Most, hogy le zá rul a so ro zat, ér -

de mes az ora tó ri um ról szó ló öt cik -
ket fo lya ma tá ban új ra el ol vas ni. Re -
mél jük, mi nél töb ben el jut nak odá -
ig, hogy meg is hall gat ják a mű vet, hi -
szen egy elem zés so ha nem tud ja iga -
zán vissza ad ni a ze ne va rá zsát.
Ha va la ki nek nincs ott hon le me -

ze,  új ra  ja va sol juk,  hogy  ke res se  a
http://www.you tu be.com ol dalt  (a
mi ked ven cünk a Gab ri eli Con sort &
Players és Pa ul McC re esh fel vé te le).
A cikk író-ro vat ve ze tő meg kö szö -

ni az öt let adó nak, hogy az ed di gi ek -
hez ké pest más né ző pont ból fog lal -
koz ha tott  ez zel  a  kom po zí ci ó val:
nem el ső sor ban a ze ne fe lől kö ze lít -
ve (mint mu zsi kus ként ed dig min den
al ka lom mal), ha nem a bib li ai szö ve -
gek mon da ni va ló já ra össz pon to sít va.
Iga zi ige hir de tés volt – bár csak mi -
nél töb bek hez el jut na a hang ja!

g Dr. Ecse di Zsu zsa

„Ha Is ten ve lünk, ki le het el le nünk?”

Urunk, Is te nünk! Kö nyö rülj raj tunk,
hogy ne fé lel mek és bi zony ta lan ság ve -
gyen  erőt  raj tunk,  ami kor  a  jö vő re
gon do lunk! Add, hogy őszin te hit tel
rád bíz zuk egész éle tün ket! Te több -
ször is pró bá ra tet tél már min ket, és
mind annyi szor  bi zo nyí tot tad,  hogy
aki ben ned bí zik, nem szé gye nül meg.
Mu tasd meg a he lyes utat, és ha le tér -
tünk róla, ké rünk, ve zess vissza, hogy
tisz ta szív vel szol gál junk ne ked!
Kö szön jük, hogy pró fé tá id, szol gá -

id és leg fő kép pen egy szü lött Fi ad ál -
tal  ki je len tet ted  aka ra to dat.  Hadd
érez zük meg dor gá ló sza va i don ke -
resz tül is atyai sze re te te det, hi szen
min dig a ja vun kat mun ká lod. Ezért
ké rünk: adj hal ló fü let, en ge del mes
szí vet, őszin te jó aka ra tot mind annyi -
unk nak,  hogy  sza va id  meg hall ga -
tás ra ta lál ja nak.
Adj ha zánk nak bé kes sé get és jó elő -

me ne telt, hogy bol do gan és biz ton ság -
ban  él hes sünk  csa lá dunk  kö ré ben!
Adj bölcs és fe le lős dön tést min den
szin ten, hogy mind annyi an érez hes -
sük ol tal ma zó és ve ze tő ke ze det!
Le gyen ál dá sod azok kal, akik még

úton  van nak,  pi hen nek,  hogy  erőt
gyűjt se nek a rá juk vá ró mun ká hoz! Se -
gítsd meg a be te ge ket, a gyen gé ket és
sze gé nye ket, hogy min dig le gyen mel -
let tük va la ki, aki gyó gyít ja, bá to rít ja,
vi gasz tal ja és se gí ti őket a te ne ved ben!
Ments meg, Urunk, a gő gös el bi za -

ko dott ság tól,  és  adj  őszin te  lel ket,
amely  min den  kö rül mé nyek  kö zött
ben ned bí zik! Ké rünk, ta níts min ket
igaz és élő hit tel szol gál ni azon a he lyen,
aho vá ál lí tot tál!
Se gíts, hogy bölcs elő re lá tás sal ké -

szül jünk az előt tünk ál ló fel ada tok ra
és ki hí vá sok ra! Ta níts meg há lát ad ni
az el ért ered mé nye kért, a min den na -
pi ke nyé rért, csa lá dun kért, sze ret te in -
kért! Add Szent lel ke det, hogy ő ve zes -
sen a he lyes úton, és éle tünk jó gyü -
möl csö ket te rem jen!
Urunk! Te tud tunk ra adod, hogy

előbb-utóbb szá mot kell ad nunk hi -
tünk ről és cse le ke de te ink ről. Se gíts
min ket, hogy fel ké szül jünk er re a ta -
lál ko zás ra,  és  ide jé ben  ko mo lyan
ve gyük üze ne te det!
Jé zus Krisz tus ér de mé ért ké rünk:

bo csásd meg vét ke in ket és mu lasz tá -
sa in kat, és hall gasd meg imád sá gun -
kat. Ámen.

Oratio
œcumenica

cantate

„Ez okoz za az egész sé ges em be ri én -
nek és a jó zan ér te lem nek a leg na gyobb
meg üt kö zést  és  meg bot rán ko zást,
hogy  az  Is ten  ké nye-ked ve  sze rint
em be re ket  hagy  cser ben,  ke mé nyít
meg, dönt kár ho zat ba (mint ha örö me
tel nék az em be ri bű nö kön és az örök -
ké va ló kí no kon), aki nek nagy ir gal mát
és jó sá gát ugyan ak kor min de nütt hir -
de tik. Igaz ság ta lan nak, ki bír ha tat lan -
nak, sőt bor zal mas nak tű nik Is ten ről
így gon dol kod nunk. Ezen bi zony év -
szá za dok óta sok nagy em ber meg üt -
kö zött már! Ki nek ne lett vol na et től
nagy bosszú sá ga? Én ma gam is nem -
egy szer  a  két ség be esés  leg mé lyé ig
meg bot rán koz tam  eb ben,  s  bi zony
azt  kí ván tam,  bár csak  so ha sem  te -
rem tet tem vol na em ber ré! Ez ak kor
tör tént, mi előtt még fel is mer tem vol -
na, mi lyen üd vös ez a két ség be esés, és
mennyi re kö zel van a ke gye lem hez!” 
d Lu ther Már ton: A szol gai aka rat
(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, Welt ler

Ödön, Welt ler Sán dor for dí tá sa)

semperreformanda
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Idén, a re for má ció és to le ran cia évé -
ben kü lö nö sen sok írás je le nik meg
a to le ran cia té ma kö ré ben. Íz lel get jük,
bon col gat juk, ke res sük a szó he lyes
ér tel mét.  Mert  ta pasz tal juk,  hogy
ez a ki fe je zés egy fe lől ko moly ér ték
ki fe je ző je, ugyan ak kor fél re ér tel me -
zett for má já ban hely te len vi sel ke dé -
sek ta ka ró ja, a min den mind egy fel -
fo gás ideo ló gi á já nak egyik kulcs fo gal -
ma is le het. 
Ez utób bi ve szély re hív ta fel a fi -

gyel met  az  Evan gé li kus Élet múlt
he ti (jú li us 28-i) szá má nak 13. ol da -
lán Szi las At ti la nyu gal ma zott lel ké -
szünk a To le ran cia az egy ház ban? cí -
mű cik ké ben. 
A cikk ne kem an nak el le né re na -

gyon tet szett, hogy bi zo nyos ál lí tá sa -
i val nem ér tek egyet. Tet szett, mert
pro vo ka tív és el gon dol kod ta tó. Tet -
szett,  mert  bát ran  vi tá ba  szállt  a
könnyed  és  üres  to le ran cia szó la -
mok kal,  fel hív va  a  fi gyel met  ar ra,
hogy a to le ran cia lep le alá nem le het
min dent  be tol ni.  Bib li ai  pél dák kal
mu ta tott rá ar ra, hogy sem Is ten, sem
Jé zus  nem  to le rált  min dent,  sőt  a
szer ző az utol só  íté let re uta ló  igék
kap csán szel le me sen a „zé ró to le ran -
cia” fo gal mát is hasz nál ta. 
A jó cik kek dol goz nak az em ber -

ben. Szi las At ti la cik ke dol go zik ben -
nem,  ami óta  el ol vas tam.  Azt  hi -

szem, ér tem, mit akar mon da ni azok -
kal a mon da tok kal, hogy „Jah ve nem
volt to le ráns”, hogy „Jé zus sem volt
to le ráns”, és hogy „Én sem le he tek to -
le ráns”… A bib li ai tü kör ben vi lá go san
lát szik, hogy volt, ami Jah ve és Jé zus
szá má ra el fo gad ha tat lan volt. A kö -
vet kez te tés is he lyes, hogy amit Is ten
vagy Jé zus nem to le rált, azt mi sem
he lye sel het jük! Igen, ez rend ben van
így, ez zel egyet le het ér te ni.
Szi las At ti la ál lí tá sai ugyan ak kor

kér dé se ket is fel vet nek ben nem. Cik -
ké ben ugyan is a to le ran cia szó je len -
té sé nek fó ku szát más ho va he lyez te,
mint aho gyan azt ál ta lá no san hasz -
nál ják, és aho gyan én is hasz ná lom.
Et től lett cik ke olyan fi gye lem fel hí -
vó an  pro vo ka tív,  de  vé le mé nyem
sze rint fél re ér té sek re is ala pot adó. 
A  prob lé ma  ak kor  mutatkozik

meg, ha a cikk ben hasz nált ál lí tá sok
má sik ol da lát is meg vizs gál juk. Tény,
hogy Jah ve nem to le rált min dent. Eb -
ből az kö vet ke zik, amit a cikk meg -
ál la pít,  hogy  Jah ve  nem  to le ráns?
Sze rin tem nem. Sze rin tem in kább az,
hogy az egész sé ges to le ran ci á nak is
van nak ha tá rai. 
Is ten ről  ne kem  so ha nem  ju tott

eszem be, hogy in to le ráns len ne. Er -
ről a cikk sem győ zött meg. Is ten nek
jo gos ha rag ja és né ha szi go rú bün te -
té se mel lett is csak cso dál ni tu dom

tü rel mét, aho gyan né pe fo lya ma tos
hi tet len sé ge és hűt len sé ge el le né re is
hű sé ges, és sze re tet tel kí sé ri min den -
ko ri né pét. „Az Úr, az Úr ir gal mas és
ke gyel mes Is ten! Tü rel me hosszú, sze -
re te te és hű sé ge nagy.” (2Móz 34,6) 
Tű nő döm azon is: Jé zus in to le ráns

lett vol na? Jé zus kö ve tő i nek in to le -
ran ci á já ra sok kal könnyeb ben ta lá lok
pél dá kat akár a bib li ai tör té ne tek ben,
akár az egy ház tör té nel mé ben, de az
egy há zi  élet  min den nap ja i ban  is,
mint a Mes te ré ben…
Ott van pél dá ul az a tör té net, ami -

kor Jé zus ta nít vá nya i val együtt Sa má -
ri án akart át ha lad ni, és nem fo gad ták
be őket. A ta nít vá nyok ha rag ra lob -
ban tak, és tü zet kér tek vol na a fa lu -
ra. Jé zus azon ban meg dor gál ta őket:
„Nem tud já tok, mi lyen lé lek van ben -
ne tek, mert az Em ber fia nem azért jött,
hogy az em be rek éle tét el ve szít se, ha -
nem hogy meg ment se.” (Lk 9,54) Ki volt
itt a to le ráns, és ki az in to le ráns? 
Mind há rom szi nop ti kus evan gé -

li um meg őriz te a hold kó ros fiú meg -
gyó gyí tá sá nak tör té ne tét, amely ben
Jé zus el mond ja ezt a mon da tot: „Ó,
hi tet len és el fa jult nem ze dék, med dig
le szek még ve le tek? Med dig szen ved -
lek ti te ket?” (Mt 17,17; Mk 9,19 és Lk
9,41) Ez a kor tár sa kat, ta nít vá nyo kat
el tű rő, el szen ve dő sze re tet nem to -
le ran cia? 

A há zas ság tö rő asszony meg men -
té sé nek tör té ne tét (Jn 8,1–11) is ér de -
mes vé gig gon dol ni a to le ran cia kér -
dé se fe lől. Eb ben a tör té net ben a tör -
vény szi go rá val le súj ta ni aka rók kép -
vi se lik a zé ró to le ran ci át, nem Jé zus.
Ép pen ezért ér de mes fel fi gyel ni Jé zus
re a gá lá sá ra. Ab ban a ki éle zett hely -
zet ben, amely ben ta lán ép pen Jé zus
to le ran cia szint jét tesz tel ték, ő csen -
de sen uj já val írt a föld re, majd ami -
kor to vább fag gat ták, fel egye ne se dett,
és ennyit mon dott: „Aki bűn te len kö -
zü le tek, az ves sen rá elő ször kö vet.”
Nem iga zol ta vissza ko rá nak in to -

le ráns  tör vény ér tel me zé sét.  Jé zus
eb ben a tör té net ben sem he lye sel te
a bűnt, de a vér szag ra éhes ítél ke zést,
a zé ró to le ran ci át sem. A há zas ság -
tö rő asszonyt meg men tet te a ha lál -
tól, de ez zel a tet tel nem le ga li zál ta
a há zas ság tö rést. Ugyan ak kor azt is
vi lá gos sá  tet te,  hogy  a  bűn  el le ni
harc ról egé szen más el kép ze lé se van,
mint  a  ko ra be li  fa ri ze u sok nak.  A
bűnt nem a bű nö sök kel együtt akar -
ta ki ta ka rí ta ni. 
Sza bad fel fe dez nünk eb ben egy év -

szá za dok kal ko ráb ban le írt ószö vet -
sé gi gon do lat be tel je sí té sét is, ame -
lyet Ezé ki el tol má cso lá sá ban is mer -
he tünk, és amely Jah ve lé nyét mu tat -
ja be: „Hi szen nem kí vá nom a bű nös
em ber ha lá lát – így szól az én Uram,

az Úr –, ha nem azt, hogy meg tér jen
út já ról, és él jen.” (Ez 18,23)
Gyak ran  el tű nő döm azon,  Jé zus

ho gyan tud ta el vi sel ni azt a sok os -
to ba sá got, rö vid lá tó sze re tet len sé get,
amellyel föl di éle té ben ta lál ko zott, a
szű kebb csa lád já tól ta nít vá nya in és
a fa ri ze u so kon át a fő pa pig, aki ki hall -
gat ta, vagy ép pen az ak ko ri vi lág ha -
ta lom he lyi ve ze tő jé ig, Pi lá tu sig. El -
tűr te,  el vi sel te,  el szen ved te  őket.
Nem for dult vissza, ha nem el ment a
ke resz tig.
Mert az ő to le ran ci á ja sze re tet ala -

pú volt.

Ha Is ten és Jé zus in to le ráns len ne… égtájoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Az év egyik leg me le gebb nap ján,
jú li us 28-án, va sár nap dél után
in dult út já ra LászlóLajosGer-
gely a pest szent lő rin ci evan gé li -
kus temp lom ból egy olyan gyü -
le ke ze tet épí te ni, amely ben év -
ti ze dek óta nincs hely ben la kó
lel kész. 

Kü lön le ges gra fi ka dí szí tet te Lász ló
La jos Ger gely or di ná ci ós meg hí vó -
ját. Se re di uk Pé ter, a Pi linsz ky Já nos

ver ses kö te te it  il luszt rá ló  gra fi kus -
mű vész a fris sen szen telt lel ki pász -
tor  ro ko na ként  aján lot ta  fel  az  égi
fény ből töl te ke ző szí vet for má ló mű -
vét a vá lasz tott igé hez: „Add ne kem

a szí ve det, fi am, és tartsd sze med előtt
uta i mat!” (Péld 23,26)
Az  or di ná ció  szol gá la tát  vég ző

Gáncs Pé ter el nök-püs pök  ige hir -
de té sé nek kö zép pont já ban az öröm
állt, ahogy azt a La jos ál tal vá lasz tott
igét meg elő ző vers ben is ol vas hat juk:
„Örül jön apád és anyád, vi gad jon, aki
szült té ged!” (Péld 23,25) Lász ló La -
jos  Ger gellyel  szem mel  lát ha tó lag
együtt  örül nek  szü lei  –  édes ap ja
kór há zi ke ze lé se mi att csak lé lek ben
le he tett  je len – és  tá gabb csa lád ja,
kül dő gyü le ke ze tei és az őt hí vo ga tó

ki csiny,  de  an nál  lel ke sebb  fo ga dó
gyü le ke ze tek. 
Iga zán ben ső sé ges han gu la tú al ka -

lom volt ez a szin te tel je sen meg telt
pest szent lő rin ci temp lom ban. A püs -

pök Pi linsz ky Já nos nak Se re di uk Pé -
ter hez a gra fi kák lát tán írt gon do la ta it
tol má csol ta út ra va ló ul, La jos ne vét be -
he lyet te sít ve a meg szó lí tás ba: „Ked -
ves  La jos!  Meg nyi lat koz ni,  azt  hi -
szem, meg hí vást je lent. Ahogy be szél -
ni, iga zán be szél ni hall ga tást, meg hall -
ga tást. Rö vi den nyi tott sá got. Te is me -
red ezt a be szé det és ezt a hall ga tást,
amely több, mint mi va gyunk.”
Az or di nált  lel készt  kö szön töt te

Győ ri Gá bor es pe res, Ra dos né Len -
gyel An na egy ház ke rü le ti, Kri zsán
Zol tán egy ház me gyei és Ná ná si Jó -
zsef gyü le ke ze ti  fel ügye lő, Né meth
Mi hálymag ló di és Ho mo ki Pál solt -
vad ker ti lel kész, va la mint az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem ré szé -
ről dr. Ko rá nyi And rás do cens. 
Aho gyan Gáncs Pé ter nek az Evan -

gé li kus Élet elő ző szá má ban meg je lent
írá sá ban  ol vas ha tó  („Kon zí li um” a
Pus kin ut cá ban, 3.  o.),  kü lön le ges
„kon zí li um” ült össze nem rég a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá ban,
hogy a meg fe le lő mó don elő ké szít se
ezt a vár ha tó an nem könnyű utat. A
bó csai és a táz lá ri evan gé li ku sok 1975
óta tar tó lel ki fo gyó kú rá já nak vet vé -
get a he lyi ek el ha tá ro zá sa, hogy új ból
hely ben la kó lel kész gon doz za a két ki -
csiny gyü le ke ze tet. A fel adat a fris sen
or di nált  Lász ló  La jos  Ger gely re  –
ahogy ő fo gal ma zott, „a lő rin ci ol tár -
kép leg ki sebb bá rá nyá ra” – vár.

g Kiss Ta más
For rás: Evan gé li kus.hu

Csa lá di as han gu lat ban in dult 
a legkisebb bá rány 

Fel szen tel ték a le en dő új bó csa–táz lá ri lel készt
A pusz ta föld vá ri Bú za vi rág nép dal -
kör es ti ál dást és imád sá got éne kelt.
A Ze ne ba rát Fe le ba rá tok tag jai – a té -
má hoz hű en – az örö möt, még hoz -
zá a hús vé tot kö ve tő örö möt éne kel -
ték meg, mű so ruk so rán Öröm utat
épí tet tek szim bo li kus tár gyak ból.
Az es te nyolc óra kor kez dő dő is -

ten tisz te le ten  dr. Var ga Gyön gyi
egye te mi  do cens  tol má csol ta  az
öröm hírt.  Ige hir de té sé ben  be mu -
tat ta: Jé zus asz talához te le ped ve ho -
gyan jut ha tunk el a tapasz talat tól a
magasz talásig. Egy rö vid or go na ze -
nés  me di tá ció  a  csil la gok  meg te -
rem té sé től a bet le he mi csil lag cso dá -
já ig ve zet te az es te gyü le ke ze tét. 
Már  tíz  óra  is  el múlt,  ami kor  a

temp lom ban film ve tí tés kez dő dött,
míg az épü let előtt a Bib lia né pé nek
tán ca it  is mer het te  meg  a  nyi tott
temp lom  gyü le ke ze te.  Éj fél  után  a
leg to vább ma ra dók halk gi tár ze né vel
és imád ság gal ad tak há lát a tar tal mas
es té ért.
Mint Lász ló né Há zi Mag dol ná tól,

a gyü le ke zet lel ké szé től meg tud tuk,
a prog ram mal már öt év vel ez előtt is
az  volt  a  cél juk,  hogy  olya nok  is
meg ta lál ják  az  utat  a  temp lom ba,
akik nem lá to gat ják a gyü le ke zet al -
kal ma it. Úgy tű nik, a tö rek vés ez út -
tal sem ma radt ered mény nél kül: az
Öröm úton több új em ber is be té vedt
ezen a pén tek es tén Is ten pusz ta föld -
vá ri  há zá ba,  ahon nan  az tán  sen ki
sem ment ha za öröm hír nél kül.

g L. J. Cs.

Pusztaföldvári Öröm út
Egy éj sza ka a száz éves temp lom ban

Lász ló La jos Ger gely 1986. ok tó ber 1-jén szü le tett Bu -
da pes ten, evan gé li kus csa lád ban, egye dü li gyer mek ként.
A fa so ri evan gé li kus temp lom ban ré sze sült a ke reszt -
ség ben. 
Ta nul má nya it a bu da pes ti Ju li an na Re for má tus Ál -

ta lá nos Is ko lá ban kezd te, majd az ötö dik osz tály tól a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban foly tat -
ta. 2005-ben érett sé gi zett, és a si ke res fel vé te li után még
ab ban az év ben meg kezd te ta nul má nya it az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem teo ló gus-lel kész sza kán. 

Az egye te mi évek alatt egy sze mesz tert Jo en su u ban
(Finn or szág) töl tött. 2012-ben a gya kor la ti évét Né meth
Mi hály mag ló di  lel kész mel lett  vé gez te. Dip lo má ját
2013. jú ni us 21-én ve het te kéz be.
A gyü le ke ze ti élet be már vi szony lag ko rán be kap cso -

ló dott, kez det ben a fa so ri gyü le ke zet ben – mint kis hit -
ta nos  –,  majd  ti zen éves ként  Pest szent lő rin cen.  Itt
kon fir mált 2000 pün kösd jén. Ké sőb bi éle té re nagy ha -
tást gya ko rolt mind az, amit eb ben a kö zös ség ben le -
he tő sé ge volt át él ni.
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b Idén Bé kés me gyé ben, a Bé kés -
csa bá tól alig tíz ki lo mé ter re fek -
vő Te lek ge ren dá son ren dez te
meg jú li us 18–22. kö zött a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház a Közösasztal el ne ve zé sű tá -
bort. Részt ve vői el ső sor ban
azok ról a te le pü lé sek ről ér kez -
tek, me lyek nek az evan gé li kus
gyü le ke ze te i ben ci gá nyok kö -
zött fo lyik misszió.

A mint egy fél száz főt szám lá ló tá bor -
ba te hát a Tol na me gyei Sár szent lő -
rinc ről,  a  sza bol csi  Nyír te lek–Gö -
rög szál lás ról, a Bé kés me gyei Oros há -
zá hoz tar to zó Szen te tor nyá ról ci gány
hí vek lá to gat tak el lel ké sze ik kel, to váb -
bá olya nok is Győr kö ze lé ből, Rép ce -
lak ról, il let ve Szol nok mel lől, akik a
szük ség sze rű sé gét  és  idő sze rű sé gét
meg lát va  most  is mer ked nek  a  ci -
gány misszi ós mun ká val – mond ta el
a hely szí nen az Evan gé li kus Élet nek
Ba kay Pé ter, egy há zunk or szá gos ci -
gány misszi ói re fe ren se, a fő szer ve ző. 
Az öt na pos együtt lét so rán a lel -

ki táp lá lé kot a Má té evan gé li u ma 5.
fe je ze té ben ol vas ha tó bol dog mon dá -
sok ad ták, me lyek nek min dig ak tu -
á lis sza va it ez út tal a ci gány ság sa já -
tos élet vi te lé hez, gon dol ko dá sá hoz,
gond ja i hoz il lesz tet ték az ige hir de tők. 
Az ir gal mas ság ról szól va pél dá ul

az öku me niz mus je gyé ben meg hí vott
Var ga Mi hály, a Ma gyar Pün kös di
Egy ház  or szá gos  ci gány misszi ó já -
nak ige hir de tő mun ka tár sa ar ról
be szélt, hogy a jé zu si sze re tet ir -
gal mas szí vet ered mé nyez, és ez
ir gal mas  cse le ke de te ket  szül,
ame lye ket  Is ten vár kö ve tő i től. 
A  ci gány  ige hir de tő  a  min -

den na pok ban gyü le ke zet plán tá -
ló szol gá la tot foly tat Bé kés me -
gyé ben,  el ső sor ban  tisz tán  ci -
gány  ka riz ma ti kus  ke resz tyén
kö zös sé gek ben. 
Var ga Mi hály mel lett szin tén a

pün kös di egy ház or szá gos ci gány -
misszi ó já tól  ér ke zett  a  te lek ge -
ren dá si misszi ói köz pont ba Sur -
man Lász ló, e szer ve zet egyik ve -
ze tő mun ka tár sa és La ka tos Gyu -
la,aki a mé dia mun ká ban dol go zik.
Hi te les  elő adá suk ban  a  ci gány–
ma gyar együtt élés te rén szer zett
ta pasz ta la ta ik ról szá mol tak be.

***

– A Kö zös asz tal tá bo ro kat jó
né hány év vel ez előtt Sze ve ré nyi Já nos
evan gé li kus or szá gos misszi ói lel kész
in dí tot ta  út já ra.  Éven te  más-más
he lyen tart ják meg, el ső sor ban azo -
kon  a  te le pü lé se ken,  ahol  a  he lyi
evan gé li kus lel kész misszi ós mun kát
kez dett a ci gány ság kö ré ben. Je len -

leg hat ilyen gyü le ke zet van – mond -
ta el Ba kay Pé ter. 
Te lek ge ren dá son ugyan nem fo lyik

cél zot tan ci gá nyok kö zött mun ka, de
azért hoz ták ide a tá bort, mert a kö -
ze li Bé kés csa bán a lel ké szek le he tő -
sé get  biz to sí tot tak  ar ra,  hogy  az
egyik is ten tisz te le ten meg mu tas sák
ma gu kat a ci gány hí vek. 
A Kö zös asz tal tá bor ba olya no kat is

vár nak, akik el len ér zés sel vi sel tet nek
a ci gány ság iránt, és olyan ci gá nyo kat
is,  akik nek  el len ér zé se ik  van nak  a
ma gyar ság gal szem ben, fe szült sé get ta -
pasz tal nak a min den na pi ci gány–ma -
gyar együtt élés ben. A cél az, hogy ér -
ve i ket üt köz tes sék, és vé gül Krisz tus
min den kit el fo ga dó sze re te té ben el fo -
gad ják, sze ret ni tud ják egy mást. 

A tá bo ro zók részt vet tek, sőt szol -
gál tak a jú li us 21-i, va sár na pi is ten -
tisz te le ten a bé kés csa bai Nagy temp -
lom ban. Is ten igé jét Zsar nai Krisz ti -
án, a  Haj dú-Sza bol csi  Egy ház me -
gye es pe re se hir det te a tisz ta szí vű ség -
ről Mt 5,8 ver se alap ján. Be val lot tan

ta bu dön tö ge tő pré di ká ci ó já ban ki tért
ar ra,  hogy  egyet len me ne kü lé si  út
van min den ki – ma gyar, tót, ci gány,
fe hér,  fe ke te  vagy  sár ga  bőr szí nű
em ber – szá má ra: Jé zus Krisz tus. 
– Sen ki se tart sa ma gát kü lönb nek

jó le he tő sé gei, csa lá di hát te re, is ko -
lá zott sá ga  mi att  mond juk  egy  ci -
gány  em ber nél.  Meg té rés re,  új já -
szü le tés re,  a  szív  meg tisz tu lá sá ra
mind annyi unk nak szük sé günk van –
in tett az es pe res.
A min den ér te lem ben for ma bon -

tó is ten tisz te le ten di cső í tő éne kek kel
és  bi zony ság té te lek kel  szol gál tak  a
te lek ge ren dá si  Kö zös asz tal tá bor
részt ve vői. A gö rög szál lá si Ró zsa Sán -
dor, a sár szent lő rin ci Sza bó And rás -
né, Ma ri és a nyír te le ki Mo csár Ká roly -

né, Ka ti ar ról be szélt, hogy a meg -
té ré sük kel el kez dő dött új éle tük -
ben, amely az előtt üres és szennyes
volt, mi lyen vál to zá so kon men tek
ke resz tül. Dol goz ni kezd tek, töb -
be ket szo ci á lis te rü let re, gyer me -
kek és idős el eset tek kö zé ve ze tett
az Úr, foly tat ták ré gen fél be ha gyott
ta nul má nya i kat,  negy ven-öt ven
éves fej jel vág tak be le az érett sé gi
bi zo nyít vány meg szer zé sé be, ez zel
is  pél dát  ad va  gyer me ke ik nek,
kör nye ze tük nek. 
Éle tük ki egyen sú lyo zott és bol -

dog lett. Nem a kö rül mé nye ik ja -
vul tak meg, ha nem az élet szem lé -
le tük vál to zott meg gyö ke re sen.
Élet meg úju lá suk azok nak az evan -
gé li kus lel ké szek nek is kö szön he -
tő, akik kö re ik ben szol gál nak.
Bé kés csa ba pa ti nás, mo nu men -

tá lis temp lo má ban ko ráb ban ci gány
szol gá lat te vők  nem igen  ju tot tak
szó hoz. A jú li us 21-i is ten tisz te let

gesz tu sa is ré sze volt a ci gány–ma gyar
kö ze le dés nek,  egy ben  bi zo nyí té ka,
hogy  no ha  evan gé li kus  egy há zunk -
ban ko ráb ban nem volt ha gyo má nya a
ci gá nyok kö zött vég zett mun ká nak, a
kor sza va im már mást dik tál. 

g Szeg fű Ka ta lin

Az egyetlen menekülési út: Jézus

– Mi a leg főbb ta nul sá ga a ci gá -
nyok kö zött vég zett dia kó ni ai gya kor -
la tá nak?
– Az, hogy a ci gány misszió te rü le -

tén csak a ki tar tó és hosszú tá vú mun -
ka hoz hat ered ményt. Szá mom ra na -
gyon ins pi rá ló volt Ba kay Pé ter tö ret -
len  lel ke se dé se,  tü rel me. Volt,  hogy
nem áll tam a hely zet ma gas la tán egy
adott szi tu á ci ó ban, min den kon cep ci -
óm dől ni lát szott – ilyen kor ő min dig
sze re tet tel ren det te rem tett. A leg fon -
to sabb a sze mé lyes, bi zal mi kap cso lat
ki ala kí tá sa. Csak ilyen hoz zá ál lás sal le -
het a ro ma misszi ó ba be le vág ni.
– A ne héz sé gek el le né re lát ha tó lag

ins pi rá ló a fel adat az Ön szá má ra.
– Nem úgy men tem a gya kor lat ra,

mint egy „szo ci o tu ris ta”. Il let ve rá kel -
lett jön nöm, hogy nem ez a do log lé -
nye ge.  Se  a  szo ci á lis  hely zet,  se  a
párt po li ti ka, se sem mi lyen stra té gia
vagy el mé let nem szá mít, ha az em ber
be ke rül egy ilyen kö zeg be. Ar cok tűn -
nek föl, csa lá dok éle te raj zo ló dik ki. Az
em be ri kap cso la to kon van a hang súly. 
– Mi volt ed dig a leg meg ra ga dóbb él -

mé nye a ci gány ság gal kap cso lat ban?
– Sok meg döb ben tő fel is me ré sem,

ta pasz ta la tom volt, az egyik leg szebb
a be ások és a lo vá ri ci gá nyok élet mód -
já nak, szo ká sa i nak, vi lá gá nak a mé -
lyebb meg is me ré se. Ke ve sen tud ják,
hogy a ci gány sá gon be lül ez a két cso -
port va ló já ban olyan, mint két kü lön
nép cso port, mind nyelv hasz ná la tu kat,
mind ha gyo má nya i kat te kint ve. 
A be ás nyel vet be szé lők le te le pe -

dett, tu laj don kép pen a pa rasz ti hoz ha -
son ló, föld mű ve lő élet mó dot foly ta -
tó em be rek, míg a lo vá ri nyel vet be -
szé lők ke res ke dő ként vá sár ról vá sár -
ra jár tak. Eb ből kö vet ke ző en a két cso -
port egé szen más fé le ér té ke ket tart
előbb re va ló nak. A misszi ói mun ká -
ban is fi gye lem be kel le ne ven ni ezt a
nagy kü lönb sé get, nem le het össze ha -
son lí ta ni ugyan is a két fé le kul tú rát,
nem le het össze mos ni őket. 
Ne kem a 2009-ben Bé ren, a Cser -

hát lá bá nál tar tott Kö zös asz tal kon fe -
ren cia  is  nagy  len dü le tet  adott.  Ez
volt az az él mény, amely nek ha tá sá ra
ne ki kezd tem a ku ta tás nak, be le ás tam
ma gam a té má ba, pá lyá za tok ról, prog -
ra mok ról tu da ko zód tam, ér dek lőd ni
kezd tem a ci gá nyok kö zött vé gez he tő
mun ka in téz mé nye sült for mái iránt is. 

– Mi a vé le mé nye a kor mány ro -
ma stra té gi á já ról?

– Nem ré gi ben je lent meg – egyéb -
ként  egy sé ge sen  min den  eu ró pai
uni ós or szág ban, hisz ez uni ós prog -
ram – a stra té gia rész le tes szak ér tői
vé le mé nye zé se.  Ezt  igen  hasz nos -
nak gon do lom. Kell a kri ti ka, ön ma -
gunk fe lül bí rá lá sa, így le het csak fej -
lőd ni. (A do ku men tum hoz zá fér he -
tő az in ter ne ten: goo.gl/FwLQ2D)

– Mi fé le ro ma misszi ós ter vek kör -
vo na la zód nak Jó zsef vá ros ban?
– Azt le het mon da ni, Jó zsef vá ros

az uni ós be fek te té sek jó vol tá ból fej -
lő dés nek in dult. Meg je lent sok kö zös -
ség épí tő,  a  he lyi  iden ti tást  erő sí tő
prog ram is. E cél ból jött lét re pél dá -
ul 2008-ban a Kesz tyű gyár Kö zös sé -
gi Ház a Mag dol na-ne gyed ben. 
A  Kesz tyű gyár ban  már  egy  éve

tar tunk  fog lal ko zá so kat  he ti  rend -
sze res ség gel ro ma gye re kek nek a re -
for má tus test vé rek kel együtt mű köd -
ve. Da ni Esz ter, a Re for má tus Zsi nati
Misszi ói Iro da 2012-ben ki ne ve zett ve -
ze tő je, a re for má tus misszi ói mun ka
ko or di ná to ra be vont a jó zsef vá ro si ci -
gány misszi ós kez de mé nye zé sé be. Ta -
valy Dort mund ban, egy misszi ós kon -
fe ren ci án ta lál koz tunk. Ha mar meg -
ta lál tuk a kö zös han got.
A jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le -

ke zet új já szü le tő ben le vő, nö ve ke dő
kis kö zös ség. Nem va la mi fé le gitt egy -
le tet, ha nem va ló ban együtt mű kö dő,
el kö te le zett csa pa tot sze ret nénk lét -
re hoz ni gyü le ke ze ti ta gok be vo ná sá -
val.  Ez  sa ját  kö zös sé ge ink  épü lé se
szem pont já ból is na gyon fon tos. Az
egyik alap kö ve a ro ma misszi ós mun -
ká nak vé le mé nyem sze rint az ön kén -
te sek há ló za tá nak meg szer ve zé se. 
– A szün idő ben ugyan ez a pro jekt

is szü ne tel, de mi vár ha tó szep tem -
ber től?
–  A  Sa lét rom  ut cai  re for má tus

gyü le ke zet tel  együtt mű kö dés ben
sze ret nénk vé gez ni a ke rü let ben a ro -
ma misszi ót.  A  La ka tos  Meny hért
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban,
il let ve a Lo son ci Té ri Ál ta lá nos Is ko -
lá ban ked den ként hit tan órát fo gunk
tar ta ni. Re mé nye ink sze rint a gyer -
me ke ken ke resz tül meg le het szó lí -
ta ni a szü lő ket is, el le het őket hív ni
pél dá ul a ha vi rend sze res ség gel tar -
tott gyü le ke ze ti dél utá nok ra. Mun -
kánk el ső idő sza ká ban nem a szá mok
szá mí ta nak, nem ezek kel mér he tő a
ha té kony ság – itt a je len lét a fon tos. 

g Ki nyik Ani ta

g Ba kay Pé ter 

Két hete a bé kés csa bai Nagy temp -
lom  ódon  fa lai  közt  szol gál tak  a
Kö zös asz tal ci gány tá bor részt ve vői
a va sár na pi is ten tisz te le ten. Az al ka -
lom előtt a szol gá ló lel kész fél re vont,
és meg kér dez te, mi ként szo kás fel -
ol da ni az éle sen meg kü lön böz te tő ci -
gány–ma gyar meg ne ve zést. 
A  tó tok  ál tal  épí tett  ha tal mas

temp lom ban, ahol még ma is hang -
zik  az  ősök  nyel vén  ige hir de tés,
ének, nem volt ne héz a vá lasz: ha
bát ran,  min den  görcs,  bán tás  és
bán tó dás nél kül hasz nál juk a  tót–
ma gyar  „meg kü lön böz te tést”,  ak -

kor így kell ten nünk a ci gá nyok kal is.
És ami kor ez ál ta lá nos sá vá lik, ak kor
mond hat juk el, hogy meg ér kez tünk:
be fo gad tuk őket, és be fo ga dot tá vál -
tak – le he tő sé get kap tak, és él tek a
le he tő ség gel. Szép sé ges, Is ten től ka -
pott fel adat ez mind két fél szá má ra.
Tel je sí té se nem le he tet len…
Messzi re  ra gyog  a  leg na gyobb

ma gyar or szá gi  ci gány  fes tő,  Péli
Ta más üze ne te a ket tős arany fo nál -
ból egy más ba font, hom lo kán dí -
szel gő arany pánt ról, amely oly éke -
sen szim bo li zál ja az egy más mel lett
jól meg fé rő ci gány és ma gyar iden -
ti tást. 
De em lít he tem a dok to ri já ra ké -

szü lő ci gány köl tő, hit val ló ke resz -

tény ba rá tom pél dá ját, aki Er dély -
ből  ha za tér ve  lel ke sen  új sá gol ta,
hogy ott él te át iga zán ma gyar sá gát. 
És mond hat nám a nyolc osz tályt

vég zett ci gány  asszony tör té ne tét is,
aki né hány hó nap pal ez előtt egy né -
met evan gé li kus kül dött ség előtt –
szá mom ra is meg le pő for du lat ként
– ar ról tett bi zony sá got, hogy so ká -
ig ide gen nek érez te ma gát eb ben a
ha zá ban, de a bib lia órák rend sze res
lá to ga tó ja ként, Is ten igé jé nek gyó gyí -
tó su gár zá sá ban, Is ten ren de ző mun -
ká já nak  kö vet kez mé nye ként  most
már  ott hon  ér zi  ma gát,  mert  ci -
gány sá ga mel lett ma gyar is. 
És a pél dák nak itt nem kell, nem

sza bad vé get ér ni ük…

Ket tős arany fo nál

A kö zös asz tal tól 
az asz tal kö zös sé gig

In ter jú Ro mán né Bol ba Már ta 
jó zsef vá ro si evan gé li kus lel késszel

b BakayPéter ci gány misszi ói re fe rens vi gyá zó sze me i től kí sér ve kezd te
meg a ro mák kal és a ro ma üggyel va ló fog lal ko zást a Bu da pest-Jó zsef -
vá ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség be osz tott lel ké sze, RománnéBolbaMár-
ta. Dia kó ni ai gya kor la tát Sár szent lő rin cen töl töt te öt hé ten át. Az ott
szer zett ta pasz ta la tok még in kább fel éb resz tet ték ben ne a té ma irán ti el -
mé le ti ér dek lő dé sen túl a ten ni vá gyást is. Ma már a gya kor lat ban igyek -
szik hasz no sí ta ni a ta nul má nyo kon, kon fe ren ci á kon szer zett tu dá sát. 

Énekszolgálat Bakay Péter gitárkíséretével
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Ki sebb ség ben él a ro má ni ai ma gyar
csak úgy, mint a ha zai ci gány ság, ám
míg a ha tá ron tú li ma gya rok szám -
ki ve tett sé ge mély sé ges meg in dult sá -
got vált ki az anya or szá gi ma gya rok -
ból, a ha zai ci gány ság sa nya rú hely -
ze tét  ma ga  tart ja  fenn.  A  NÖSZ
prog ram ja  pe dig  ar ra  vi lá gí tott  rá,
hogy min den ki sebb ség nek az adott
több sé gi  tár sa da lom  ré szé ről  va ló
el uta sí tá sa egy tő ről fa kad: a cso port -
nor ma  el ve ti  a  más sá got,  és  csak
ne he zen ve szi ma gá nak a meg is me -
rés fá rad sá gát…

feketebárányok
vagyfehérhollók?
Az em ber kö zös sé gi lény, és alap ve -
tő en azon igyek szik, hogy har mó ni -
á ban lé tez zen a cso port já val, a tár sa -
da lom ki sebb-na gyobb kö zös sé ge i vel.
Köz ben pe dig in di vi du um, egy sze ri
és meg is mé tel he tet len, az zal az ele -
mi igénnyel, hogy fel tét le nül kü lön -
böz ni sze ret ne min den ki más tól. 
Sze ren csés eset ben fel nőtt ko runk -

ra ké pe sek va gyunk egyen súlyt  te -
rem te ni, a kö zös sé gi nor mák meg -
szab ják a ke re te ket. Aki po zi tív irány -
ban tér el a több ség től, fe hér hol ló -
nak  szá mít  a  ma ga  ki vá ló sá gá val,
míg a ne ga tív ba tar tók fe ke te bá rá -
nyok lesz nek. 

Sar ka di Nagy Szil via, a jó hí rű, fő -
ként „fe hér hol ló” ta nu ló kat be fo ga -
dó fő vá ro si Rad nó ti Mik lós Gim ná -
zi um is ko la pszi cho ló gu sa épp a la bi -
lis ke re tek ben lát ja az egyik ma gya -

rá za tát  an nak,  mi ért  olyan  ne héz
ma nap ság az el iga zo dás, az al kal maz -
ko dás. 
A fő vá ros XI II. ke rü le té ben, ki zá -

ró lag ro ma gye re ke ket ok ta tó ál ta -
lá nos is ko lá ban, va la mint a bor so -
di ap ró fal vak kö ze gé ben is jár tas sá -
got szer zett szak em ber ar ra is rá irá -
nyí tot ta  a  részt ve vők  fi gyel mét,
hogy pél dá ul a köz ne ve lé si tör vény
hány fé le szak ki fe je zés sel ír ja kö rül
a  más sá got:  hát rá nyos  hely ze tű,
hal mo zot tan  hát rá nyos  hely ze tű,
sa já tos ne ve lé si igé nyű, ve szé lyez te -
tett – ha össze ad juk, ők je len tik a
több sé get…
Nap ja ink ban – a gaz da sá gi vál ság

okoz ta ki szol gál ta tott ság ban, a nagy -
fo kú el sze gé nye dés ben – fo ko zot tan
vá gyunk az össze tar to zás ér zé sé nek
meg élé sé re, mi köz ben egy re nő a tü -
rel met len ség. Sar ka di Nagy Szil via
kér dé sei se gí tet tek an nak fel is me ré -

sé ben, hogy a más ság el fo ga dá sá val
a több sé gi tár sa da lom tag jai nyer nek,
gaz da god nak:  jó  em ber nek  len ni
ugyan is jó.

Üvegplafonésdetektívtükör
Irigy ke dő elő íté let? Sőt van meg ve -
tő, gon dos ko dó, ra jon gó elő íté let is.
Így osz tá lyoz ta Hü se La jos, a Deb re -
ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu -
do má nyi Cent ru má nak ta ná ra azt a
je len sé get, amely egyéb ként a tár sa -
da lom ban va ló el iga zo dá sunk meg -
könnyí té sét len ne hi va tott szol gál ni.
Szék – ha lát tam egyet, lé nye gé ben
min det is me rem, még sem sü ti rám
sen ki, hogy elő íté le tes len nék az ülő -
bú to rok kal szem ben. Me rő ben más
vi szont a hely zet, ha em ber tár sa in -
kat  ka te go ri zál juk  vélt  vagy  va lós
tu laj don sá ga ik alap ján, rend re asze -
rint ítél kez ve, hogy sa ját tár sa dal mi
po zí ci ónk hoz  ké pest  mi re  szá mí -
tunk tő lük. 
A ko or di ná ta-rend szer víz szin tes

ten ge lyén a ver sen gés vagy együtt mű -
kö dés, vagy is a köl csö nös füg gés re -
lá ci ó ja sze re pel, a füg gő le ge sen pe dig
az ala cso nyabb és ma ga sabb stá tust
áb rá zol ta a ku ta tó. Azok iránt ér zünk
irigy ke dő elő íté le tet, akik ná lunk ma -
ga sabb stá tus ban van nak ugyan, de
ver sen günk ve lük, pél dá ul a mun ka -
erő pi a con. Meg ve tő jel le gű lesz az elő -
íté let azok kal szem ben, akik ről úgy
gon dol juk,  alat tunk  van nak.  Az
együtt mű kö dés  me ze jé be  ér ve  vi -
szont  az  elő íté le tünk  gon dos ko dó,
pa ter na lis ta szí ne ze tet kap – pél dá -
ul a fo gya ték kal élők höz va ló vi szo -

nyu lás kor.  És  ra jon gó elő íté le tet  is
érez he tünk: azok iránt, akik ma ga san
fö löt tünk he lyez ked nek el… 
Az  üveg pla fon szót  ko ráb ban  a

nők kar ri er jé vel kap cso lat ban hasz -
nál ták a szo cio ló gi á ban: így ne vez -
ték azt a je len sé get, hogy a ver seny -
szfé rá ban a nők nem emel ked het tek
egy bi zo nyos szint fö lé a mun ka he -
lyi hi e rar chi á ban. Hü se La jos ki ter -
jesz tet te  az  üveg pla fon  fo ga lom
hasz ná la tát a ki sebb sé gek re vo nat -
koz tat va:  az  elő íté le tes  em ber úgy
gon dol ja,  az  ál ta la  meg ve tett  ki -
sebb ség hez tar to zók ne vé gez ze nek
az  övé nél  ma ga sabb  tár sa dal mi
presz tízst adó mun kát. En nek alap -
ján te hát a ta ka rí tó ro ma el fo gad ha -
tó, a ro ma rend őr vagy ta nár azon -
ban nem. Az üveg pla font min den ki
sze re ti ma ga alatt el he lyez ni. 
A de tek tív tü kör ként le írt je len ség

ha son ló an fáj dal mas fel is me ré sek re

kész tet te a NÖSZ hall ga tó sá gát. A
ro ma  szak kol lé gi um ban  is  ta ní tó
elő adó  sa ját  ku ta tá si  ered mé nyei
sze rint  a  ma gyar  kö zép osz tály beli
szü lők úgy vé lik, hogy a ha zai is ko -
la túl sok le xi ká lis is me re tet kö ve tel,
túl gyors a tem pó, csak bi zo nyos ké -
pes sé ge ket  és  kom pe ten ci á kat  is -
mer el. Ami kor vi szont az in ter jú –
lát szó lag új fe je zet hez ér kez ve – a ro -
mák ról val lott vé le mé nye ket kezd te
fel tár ni, az ala nyok úgy ta lál ták: a ci -
gány gye re kek azért si ker te le nek az
is ko lá ban, mert pél dá ul túl las sú ak,
és in tel lek tu suk alap ján al kal mat la -
nok ar ra, hogy meg fe lel je nek a kö ve -
tel mé nyek nek.
Az elő adó ar ra hív ta fel a hall ga -

tó ság fi gyel mét, hogy ala nyai me net
köz ben sem döb ben tek rá, hogy ket -
tős mér cét al kal maz nak: iga zuk biz -
tos  tu da tá ban  bé lye gez ték  meg  a
meg ve tett ki sebb ség tag ja it olyas mi -
ért, amit sa ját gye re kük re vo nat koz -
tat va a rend szer hi bá já nak lát nak.
Mi le het az elő íté le tek fel szá mo lá -

sá nak mód ja? – fo gal ma zó dott meg
a leg fon to sabb kér dés. A szak em ber
sze rint a leg ha té ko nyabb fegy ver az
in kon zisz tens in for má ció. Min den
in teg rá ci ós prog ram ban, fel zár kóz -
ta tá si kí sér let ben kö vet ke ze te sen a
„nem várt” fej le mé nyek kom mu ni ká -
lá sa hoz hat hosszabb tá von vál to zást.
Egyéb ként pe dig csak az együtt mű -
kö dés től  re mél he tünk  for du la tot:
egyen lő fel adat- és fe le lős ség meg osz -
tás mun ká ban, ta nu lás ban, s ezt ter -
mé sze te sen azo nos  ju tal ma zás nak,
el is me rés nek kell kö vet nie.

eUfóriavagyeUfóbia?
Ha az Eu ró pai Unió fel bom la na – há -
bo rú len ne. Nem azon nal, de előbb-
utóbb bi zo nyo san – je len tet te ki dr.
Tóth Nor bert nem zet kö zi  jo gász,  a
Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem -
zet kö zi In té ze té nek ta ná ra a NÖSZ
ne gye dik  nap ján.  A  negy ven ki lenc
or szá got ma gá ban fog la ló öreg kon -
ti nen sen, ahol több mint fél mil li árd
em ber él, az unió je len ti a bé ke leg főbb
ga ran ci á ját. A sok te kin tet ben mu tat -
ko zó  vál ság je lek  ugyan ak kor  nem
hagy nak két sé get afe lől, hogy va ló szí -
nű leg vál toz tat ni kell a konst ruk ci ón.
Ám az új szer ző dés ki ér le lé sét ne he -
zí ti, hogy a pol gá rok egyik or szág ban
sem mu tat nak kü lö nö sebb ér dek lő -
dést a kö zös EU-ügyek iránt. 
Tóth Nor bert rá mu ta tott: no ha az

unió alap szer ző dés ében nem sze re pel
a ke resz tény ség re vo nat ko zó uta lás 
– amit so kan ne hez mé nyez nek is –,

az Eu ró pai Unió alap ér té kei egy ér tel -
mű en ke resz tény ér té kek: az em be -
rek kö zöt ti egyen lő ség, a ve lünk szü -
le tett és el ide ge nít he tet len em be ri jo -
gok és a to le ran cia. Nem lé nyeg te len
kö rül mény,  hogy  a  té má nak  egy
egész he tet szá nó, át la go san mint egy
hat van  ér dek lő dőt  von zó  ren dez -
vény so ro za tot is az EU fi nan szí ro zá -
sa tet te le he tő vé…
A  nem zet kö zi  jog gal  fog lal ko zó

szak em ber saj ná la tos nak tart ja, hogy
az Eu ró pai Uni ó nak nincs ki sebb sé -
gi po li ti ká ja, no ha becs lé sek sze rint
az uniós pol gá rok tíz-ti zen öt szá za -
lé ka ki sebb ség ben él. A nem zet kö zi
jog sza bá lyok ki sebb sé gek re vo nat ko -
zó  jog anya gát  ugyan ak kor  az  unió
irány adó nak te kin ti a vi tás kér dé sek
meg íté lé se kor.

befogadéskitaszítavilág
György Pé ter író, esz té ta, az Eöt vös
Lo ránd  Tu do mány egye tem  pro -
fesszo ra  csü tör tö kön  az  Ál lat kert
Ko lozs vá ron – Kép zelt Er dély cí mű
leg újabb  mű vét  mu tat ta  be,  majd
más nap elő adást tar tott a 20. szá zad
konflik tu sa i ról. A sza bad egye tem ről,
a ro ma in teg rá ci ó ról, a fő is ko lás ro -
ma fi a ta lok ról szól va így nyi lat ko zott: 
–  Na gyon  sze ren csés nek  ér zem

ma gam, hogy im már har ma dik al ka -
lom mal le he tek itt. Akik itt van nak,
hí vő em be rek, akik akar nak csi nál ni
va la mit. Nem a ha ta lom mal akar nak
fog lal koz ni, ha nem ten ni sze ret né -
nek. An nál fon to sab bat nem is me rek,
mint a szo li da ri tás gya kor la tát, gya -
kor lá sát. Mert ha a mo dern egy ház

le tesz  ar ról,  hogy  a  sze gé nyek kel
együtt  lé tez zen, és  tö rőd jön ve lük,
an nak va ló ban ré mes kö vet kez mé -
nyei lesz nek.
Nagy ha tás sal volt a hall ga tó ság -

ra  Ku ti Klá ra kul túr ant ro po ló gus
elő adá sa.  A  Vi lá gok har ca cí mű
prog ram ban el hang zott: kü lön bö ző
kul tú rák ta lál ko zá sa min dig em be rek

érint ke zé se ré vén jön lét re, a kér dés
pe dig az, hogy ilyen kor va ló ban a kul -
tú rák konf ron tá lód nak-e, vagy a kü -
lön bö ző sze mé lyi sé gek. 
Az egész he ti prog ram so rán be -

járt gon do lat me ne tet Ko rá nyi And -
rás egy ház tör té nész elő adá sa zár ta.
A vi lág né ze tek össze csa pá sát fel vá -
zol va az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem do cen se po li ti kai ideo ló gi -
ák ra irá nyí tot ta a hall ga tó ság fi gyel -
mét, majd a ki mon dat la nul is leg fon -
to sabb nak szá mí tó kér dés meg vá la -
szo lá sa kö vet ke zett: „A má sik em ber
azért van az éle tem ben, mert nél kü -
le  nincs  esé lyem  üd vö zül ni.  Nem
csak ar ról van szó, hogy hit kell az üd -
vös ség hez.  Ha  be zár kó zom  a  szo -
bám ba,  és  na gyon  hi szek,  az  még
nem biz tos, hogy az üd vös ség út ja,
mert el mé let ben sze ret ni nem le het,
az csak em be ri ta lál ko zá sok ban, kö -
zös sé gek ben va ló sul hat meg” – fo gal -
ma zott az elő adó. Te hát ke resz tény -
ként ab ba kell hagy nunk a har cot. 

folk-dzsesszésmoldvaitáncház
A sza bad egye tem prog ram já ban ez -
út tal sem csak elő adá sok sze re pel tek.
Ket tő is be mu tat ko zott a Ke resz tény
Ro ma Szak kol lé gi u mi Há ló zat tag in -
téz mé nyei kö zül: a ka to li kus fenn tar -
tá sú sze ge di és az evan gé li kus nyír -
egy há zi. 
Meg is mer het ték a részt ve vők az L.

Ri tók Nó ra ne vé vel fém jel zett Igaz -
gyöngy Ala pít vány te vé keny sé gét, a
kéz mű ves Szu no (je len té se  ro ma ni
nyel ven:  „álom”)  ter mé kek mö gött
rej lő in teg rá ci ós mun kát. Nagy si ke -
rű kon cer tet adott a Be li bu ba folk-
dzsessz együt tes, mű so rát fer ge te ges
mold vai tánc ház kö vet te. 
Rá dió tör té ne ti ki ál lí tás nyílt, mű -

kö dött a teo ló gi ai és iro dal mi cso -
port. Idén is ala kult drá ma pe da gó -
giai cso port – Csat lós Ló ránt nagy -
vá ra di szín mű vész irá nyí tá sá val szín -
pad ké pes  pro duk ci ó ig  ju tot tak  –,
aho gyan a mé dia cso port is kis film -
mel je lent ke zett az ese mény zá rá sa -
kor – el ké szí té sé ben Le Ma ri et ta és
Ba log Zsolt se gí tett. Ál ta luk kap cso -
ló dott  be  a  NÖSZ  a  Not in Our
Town (Ná lunk az tán nem!) el ne ve zé -
sű ame ri kai kez de mé nye zés be, mely -
nek lé nye ge a he lyi kö zös sé gek meg -
erő sí té se,  hogy  ké pe sek  le gye nek
bár mi faj ta ki re kesz tés sel szem ben ál -
lást fog lal ni és meg vé de ni a gyű lö let -
bűn cse lek mé nyek po ten ci á lis ál do -
za ta it a mé dia, a he lyi ön kor mány -
za ti, il let ve a lel ki ve ze tők ak tív köz -
re mű kö dé sé vel.  En nek  ap ro pó ján
pén te ken dél után szim bo li kus szte -

reo tí pia-el en ge dést tar tot tak a Lu -
ther-kol lé gi um ud va rán: a részt ve vők
pa pír ra ve tet tek egy-egy olyan ese -
tet,  ami kor  fáj dal mas ki re kesz tést,
elő íté le ten  ala pu ló  bán tást  kel lett
el szen ved ni ük, mind ezt az zal a cél -
lal, hogy a sok fá jó em lék fel ol dód -
jon, ki mo sód jon. 

g Veszp ré mi Er zsé bet

In teg rá ció vagy asszi mi lá ció – ben ne vagy?
f Folytatás az 1. oldalról

Bemutatkozik a roma szakkollégium

Folk-dzsessz koncert
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fébé-konferenciapiliscsabán
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.

személyeséletünkjövője
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. 

Igehirdetések
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)

fórumbeszélgetések–azutolsóidőkjeleimt24alapján
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)

Jú li us utol só hét vé gé jén, a szo ká sos Fé -
bé-össze jö ve te lün kön meg ün ne pel tük
két ked ves, idős di a ko nissza test vér
szü le tés nap ját: Ma jor Er zsé bet jú li us
28-án volt ki lenc ven-, Endre ffy Má ria
pe dig jú li us 29-én ki lenc ven hét éves.
Mind ket tő jü ket  az  Út mu ta tó heti
igé jé vel kö szön töt te Gert rud He ub le -
in né met or szá gi di a ko nissza fő nök -
asszony  ne vé ben  is  e  so rok  író ja:
„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)

Az ün nep lés áhí tat tal, kö zös ének -
lés sel, Túr me zei Er zsé bet és Pecz nyik
Pál ver se i nek fel ol va sá sá val kez dő -
dött, majd az ilyen kor el ma rad ha tat -
lan szü le tés na pi tor tá zás sal foly ta -
tó dott. A dél után igen jó han gu lat -
ban telt el. 
Urunk nak  le gyen  há la  az  igen

szép ma gas kort meg élt drá ga test vé -
rek szol gá ló éle té ért, és az ő ál dá sa kí -
sér je to vább őket ez után is.

g Gö rög Zol tán né
Fé bé-fő nök asszony

Di a ko nissza test vé rek
szü le tés na pi kö szön té se

A kon fe ren ci án részt ve vő el vált fe -
le ség, Ju dit sze mén lát ha tó volt a vál -
to zás. Az ér ke zés kor még meg tört te -
kin te te  hir te len  ki gyúlt,  csil lo gás -
sal, re mény ség gel telt meg. S így
tör tént a na gyob bik gyer me ké vel
is, aki más nap reg gel már bol do -
gan  sak ko zott  édes ap já val, Gá -
bor ral a fo lyo só kis asz tal ká já nál.
Sze mé ből su gár zott az öröm, hi -
szen új ra egy csa lád le het nek. 
Az  egye dül ál ló-kon fe ren ci ák

tör té ne té ben elő ször esett meg,
hogy el vált szü lők is mét egy más -
ra ta lál tak. Ter mé sze te sen Gá bor
és  Ju dit  is  tisz tá ban  van  az zal,
hogy az új ra kez dés sem lesz egy -
sze rű. „Ez még csak a start volt”
– mond ták mind ket ten. De gya -
kor ló ke resz té nyek ként arról sem
hall gat tak, hogy dön té sü ket nem
let tek  vol na  ké pe sek  egye dül
meg hoz ni.  Is ten  fel té tel  nél kü li
sze re te te  ad  erőt  ne kik,  hogy
meg tud ják bo csá ta ni az egy má -
son ütött se be ket, a köl csö nös sé -
rel me ket.
Az ő sze mé lyes tör té ne tük így

lett  bi zo nyí té ka  an nak,  ami ről  az
idei kon fe ren cia szólt. A hét fo lya mán
Pál apos tol rö vid mon da ta ke rült az
elő adá sok és be szél ge té sek fó ku szá -
ba: „…a leg na gyobb a sze re tet.”
Dél előt tön ként a gyer me kek és a

fel nőt tek kü lön prog ra mo kon vet tek
részt. A ki csi nyek kel Grend orf-Ba -
logh Me lin da lel kész nő is mer te tett
meg bib li ai tör té ne te ket. Na o mi és
Ruth, An na, Lá zár és test vé rei pél dá -

ján ke resz tül igye ke zett be mu tat ni,
hogy mit je lent a sze re tet meg élé se.
Az ap rób bak kal Ak ker mann Fe renc -
né, „Git ti né ni” győ ri óvó nő és Bre -

bovsz ky Klá ra fog lal ko zott rop pant
ta lá lé kony ság gal. 
A fel nőt tek ne ves elő adó kat hall -

gat hat tak meg. 
Pa ta ky Al bert, a Ma gyar Pün kös -

di Egy ház el nö ke ar ra a pro vo ka tí van
fel tett  kér dés re  ke res te  a  vá laszt,
hogy min dig sze ret he tő-e az Is ten.
Szel le me sen tá lalt, sze ré nyen fo gal -
ma zott, még is na gyon mély mon dan -
dó ja sok olyan részt ve vő szá má ra je -

len tett vi gasz ta lást és bá to rí tást, akit
a kö zel múlt ban gyász vagy más, em -
be ri ér te lem mel fel fog ha tat lan vesz -
te ség ért. 

Sa lyá mosy Évá nak, a Du na Te le -
ví zió nyu gal ma zott szer kesz tő jé nek
si ke rült na gyon ügye sen be von nia a
gyer me ke ket bi zony ság té te le il luszt -
rá lá sá ba. Dra ma tur gi ai ele me ket fel -
hasz nál va ér tet te meg a ki csik kel és
a  fel nőt tek kel  is,  hogy  mi ért  van
szük sé ge az em ber nek az Is ten or szá -
ga mel let ti dön tés re. 
A ki in du ló pont ja per sze min den

be szél ge tés nek, elő adás nak az a nagy -
sze rű üze net le he tett, hogy előbb
Is ten dön tött az em ber mel lett. A
hét so rán sok szor el hang zott Já -
nos evan gé lis ta val lo má sa ar ról,
hogy  mi  csu pán  azért  tu dunk
sze ret ni, mert ő (Krisz tus) előbb
sze re tett min ket. Ezt a gon do la -
tot erő sí tet ték, ma gya ráz ták bib -
lia ta nul má nyok ban a kon fe ren cia
lel ké szi  ve ze tői: Tú ri Krisz ti na,
Grend orf Pé ter és Cson ka Zsu -
zsan na. Szu nyogh Il di kóma gyar -
ta nár  pe dig  köl tők  val lo má sa it
tol má csol ta az utol só tel jes nap
dél előtt jén. 
A Krisz tus tól kap ha tó sze re te -

tet  ér zé kel het ték  a  részt ve vők
nem csak  a  víz par ton,  aho gyan
egy más ra oda fi gyel tek szü lők és
gyer me kek,  ha nem  a  fi a ta lok
szol gá la ta in  ke resz tül  is,  akik
ma guk ra  vál lal ták  a  vi dám  esti
prog ra mok és az el gon dol kod ta -
tó „csend sé ta” elő ké szí té sét. 
A hét so rán egy re töb bet meg érez -

tek a részt ve vők az es ti áhí ta to kat in -
dí tó if jú sá gi ének va ló ság tar tal má ból:
„Sze ret ni nem pusz ta szó, a sze re tet
élő va ló.”
E so rok író ja öröm mel ta pasz tal -

ta,  hogy  a  zá ró  is ten tisz te let  után
nem csu pán Gá bor és Ju dit, az új ra
egy más ra ta lált há zas pár sze me csil -
lo gott…

g B. Pin tér Már ta

Egye dül meg tar tó sze re tet
Be szá mo ló az egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á já ról

meghívóökumenikusünnepiistentiszteletre
„Az igaz sá gos ság fel ma gasz tal ja a né pet, a bűn pe dig gya lá za tuk ra van
a nem ze tek nek.” (Péld 14,34)
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa ne vé ben tisz te let -

tel jes sze re tet tel meg hív juk au gusz tus 19-én, hét főn 18 órá ra a Bu dai Re -
for má tus Egy ház köz ség temp lo má ba (1011 Bu da pest, Szi lá gyi De zső tér
3.) az ál la mi ün ne pünk elő es té jén öku me ni kus kö zös ség ben meg ren de -
zen dő ün ne pi is ten tisz te let re.

Ste in bach Jó zsef el nök, dr. Fischl Vil mos fő tit kár

b So kak szá má ra cseng is me rő sen az egyedülállószülőkésgyermeke-
ikkonferenciája el ne ve zés. Nem cso da, hi szen Rév fü lö pön jú li us 22–
28. kö zött már ti zen ötö dik al ka lom mal ren dez ték meg, sőt a tör té -
ne te egy év vel ko rább ra nyú lik vissza: a leg el ső re még 1997-ben az
al ber ti gyü le ke zet ven dég há zá ban ke rült sor. A Rév fü löp höz kö tő -
dő sze rény ju bi le um ün ne pi meg le pe tést tar to ga tott. Pén te ken es te
ugyan is vá rat la nul fel buk kant egy édes apa, aki há rom év kü lön élés
után úgy dön tött, vissza tér csa lád já hoz…
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Széll Kál mán tér.Ko ra reg gel, in dul
az em ber pi ac, a lo pott dol gok áru sí -
tá sa. Nyit nak a bü fék, a köny ves bó -
dék. A pusz tu ló, pisz kos be ton ál lo más
mö gött haj lék ta la nok kec me reg nek,
né há nyan  az  ut cai  fény ké pe ző fül -
ké ben ta lál tak me ne dé ket. A sze me -
tes kon té ne rek du gig te le van nak, a
har ma dik mel lett üres  ás vány vi zes
pa lackok. 
Min den ki si et a met ró ba. Az ap -

ró kocs ma már han gos: hi deg volt az
éj sza ka, fogy a pá lin ka és az uni cum.
Sok az idős em ber, a bot la do zó fér -
fi. A sze gény ség olyan nagy és mély,
hogy nem le het be szél ni ró la. Sze gé -
nyek, mint a tö rött ka vics. Ke mé nyek
a szen ve dés től, mint az el do bott kő.

***

Bach-hét. Hall ga tom a Bar tók rá di -
ót, az em lé ke zést a De ák té ri nagy -
temp lom  so ro za tá ra.  A  di csé ret
hang ján  szól,  hogy  ti zen négy  éve
lé te zik, anya gi ne héz sé gek el le né re is
szín vo na las. Ta lán ezért van, hogy telt
ház előtt zaj la nak a hang ver se nyek. 

Meg em lí tet tem min dig Kamp Sa -
la mon kar nagy és a Lu the rá nia ének -
kar ál do zat vál la lá sát. Most a kan tá -
ták új és új ré te ge le pett meg, föl zen -
gő ere je. A Du Frie de fürst, Herr Jesu
Ch rist in dí tá sa iga zi re mek lés, dal lam
és szö veg tö ké le tes egy sé ge. Szin te
ver seng nek a han gok: „Uram Jé zus,
bé ke Fe je del me, / Igaz em ber és igaz
Is ten, / Ha lál ban és élet ben / Ha tal -
mas se gí tőnk vagy. / A te ne ved ben
egye dül Atyád hoz ki ál tunk.” 

J. S. Bach evan gé li u mi  mű vész
volt, és be tel je sí tet te kül de té sét: Is -
ten  di cső sé gé re  al kot ni.  Szen ve dő
volt  és  föl eme lő.  Örök  gyó gyí tó.
Üze ne te át ível év szá za do kon, és ma
is  a  leg mo der nebb  szer ző.  A  ze ne
nyel vén fe lel kér dé se ink re, s ahogy Pi -
linsz ky ír ta: „Mű ve i ben mint ha Is ten
szív ve ré sét hal la nánk.”

***

Üze net. A csa lád ké ré sé re én is ott
va gyok egy web ol da lon. Bol dog le he -
tek, sok új ba rát sze gő dik mel lém. Ol -
va sók és tisz te lők. Ré gi, el ve szett nek
hitt is me rő sök tűn nek föl a fe le dés
ho má lyá ból. De  a  jó mel lett  egy re
sza po rod nak a meg hök ken tő dol gok. 
Teg nap ké ső es te S. O. S. fel hí vást

fe de zek föl: „Ha ma gyar vagy, állj kö -
zénk!” Elő ző nap a ma gá nyo sok klub -
ja ér te sí tett, hogy be vá lo gat tak a ve -
ze tő ség be.  Gon dol tam,  vissza üze -
nek, hogy hál’ Is ten nek, nem va gyok
egye dül,  ag gó dó  em be rek  vesz nek
kö rül, de vé gül le mond tam szán dé -
kom ról. Né hány óra múl va egy fe nye -
ge tő  sor:  „Küsz ködj  ma gá nyo san.
Dö gölj  meg!”  Eb ben  ma rad tunk.
Aho gyan ed dig is, te szem a dol gom,
kín lód va és re mény ked ve.

***

Ter mé szet gyó gyász. Né zem es te a
te le ví zi ót, a stú dió idős ven dé gét. A
nyolc van négy éves fér fi a gyógy fü vek
leg na gyobb ha zai mes te re. Ré gi ja vas -
asszony őse i ről be szél, ap já ról, akit
szin tén több fa lu be csült tu dá sá ért.
Las san mond ja a ne ve ket, is mer te ti a
Bükk lej tő in és a kert jé ben ta lál ha tó
egy sze rű nö vé nye ket. Bár mi lyen hi -
he tet len, de pon to san ada gol va cso -
dák ra ké pe sek. 
De nem csak eze kért ér de mes ki -

moz dul ni, jár ni az er dő ket, a me ző -
ket,  pa ta kok  men tén  bo lyon ga ni.
Ap ró szép sé ge kért. „He gyi zer ge vi -
rág: olyan, mint ha föl di nap len ne.
Gi lisz ta űző  va rá dics:  sű rű  ko szo -
rú val a fe jén; ha va si ge reb csin: li la
fész ket emel ma gá nak, vár ja a zú gó
mé he ket… Cam pa nu la  glo me ra ta,
Ve ro ni ka offi cin a lis:  für tök ben  ra -
gyo gó,  li lás fe hér  szív vi rá gok”  –
mond ja csen de sen, és oda va rá zsol
ben nün ket  a ho mály ban ka nyar gó
ös vé nyek re.

***

Ha lott a jár dán. Me gyek a met ró -
hoz, a kis ut ca vé gén a for ró be ton -
jár dán  fek szik  egy  em ber.  Em lék -
szem, pár év vel ez előtt va la ki meg -
állt, és meg néz te: él-e? Ta valy két fi -
a tal fa alá húz ta a szét ve tett láb bal,
ájul tan ki nyú ló fér fit. Most tel jes a
kö zöm bös ség, van, aki rá lép, van, aki
pró bál ja ar rébb rúg ni, má sok bosz-
szan kod nak, hogy mi at ta nem ér ték
el a rozs dás sze rel vényt. Ru há ja ron -
gyos, ci pő je lu kas. Úgy he ver az út
mel lett,  mint  el ta po sott  gyí kok  a
kö ze li park ban.

***

Irány tű. Böj te Csa ba fe ren ces szer -
ze test jó lát ni, jó hall gat ni egy sze rű
és bölcs sza va it. Ré gi föl jegy zé se i met
ol va som, fo tó so ro za tát né zem. Mint
min dig,  most  is  hét-nyolc  gye rek
ve szi kör be: ket tő az ölé ben, egy a

vál lán, szép ar cú kis lány, nagy sze mű
fi úcs ka fi gye li. 
„Gye re kek kö zött élek – mond ja

mo so lyog va  –,  őket  hal lom  egész
nap. Ne kik pré di ká lok, pon to san tu -
dom, mi kor un ják a szö ve ge met. Ha
elő ve szik a mo bi lo kat, meg in dul az
sms-kül dés, ak kor nem érin tet tem
meg a szí vü ket.” 
Mit tesz ilyen kor? És ha fel nőt tek -

kel  ta lál ko zik? Nin cse nek elő re ki -
gon dolt  vá la szai,  az  élet  fö lül ír ja  a
hét köz na po kat  és  az  ün ne pe ket.
„Nem a múlt idé zé se a fel ada tom –
mond ja  a  könyv be mu ta tón.  –  Is -
ten nek min den al ka lom mal meg kell
szü let nie.” 
Kö zö sen idéz zük meg a ré gi év szá -

za do kat a je len se gít sé gé vel. A vé gén
csen de sed jünk el, for dul junk be fe lé,
in dul junk el a ma gunk pusz ta sá gán
a ta lál ko zás re mé nyé ben.

***

Ál mok, ter vek.Még sze ret nék köny -
vet ír ni szü lő vá ro som ról, Vá sár hely -
ről. A sze gény ség ről és a kis cso dák -
ról. A má ig nem szű nő fé le lem ről, ba -
rá tok  áru lá sá ról.  Kü lö nös  vá ros:
szent és át ko zott. Kör ben ha tal mas
ta nya vi lág gal, amely nek a na gyobb
ré szét az öt ve nes évek ben el pusz tí -
tot ták.  Nyolc  ki lo mé ter re  a  Holt-
Ti sza om ló part já val, vén fűz fá i val. A
le me nő nap be ara nyoz za  a  tá jat,  a
nagy égi ga lamb dúc ra: a hold ra kü -
lö nös ma da rak száll nak.

***

Lo pott kin csek.A teg nap es ti tár sa -
ság ban az öreg fes tő től ér de kes dol -
go kat hal lot tam. Kö zel szá za dik évé -
hez  min dent  lá tott,  ami  a  tá voli
múlt ban tör tént. Most ép pen a Sá ros -
pa tak ról  el ra bolt  ré gi  köny vek ről
me sélt. 

A vi zso lyi Bib lia el ső ki adá sa vé let -
le nül ma radt itt hon. A könyv tá ro sok
szin te kö nyö rög tek az orosz ka to ná -
nak, hogy ezt az egyet ne vi gyék el.

Nem akart meg eny hül ni, föl szállt a
hosszú sze rel vény re, és ma ga mel lé,
a nyir kos szal má ra dob ta az ér té kes
kin cset. Már in dí tot ták a te her vo na -
tot, mi kor föl mu tat tak két pá lin kás -
üve get. „Vod ka! Vod ka!” – ki a bált az
idős res ta u rá tor. 
És cso dák cso dá ja, Szer gejmeg eny -

hült,  gyor san  ki kap ta  ke zé ből  az
üve get, sá ros csiz má já val pe dig le rúg -
ta a ko pott kö te tet. So ká ig ke res te a
kis csa pat a töl tés ol da lán a ko ra al -
ko nyat ban.

***

Ér sek új vár. Öre gek pa nasz kod nak:
„Az új pap szlo vák em ber. Nem tud
ma gya rul.” Dől be lő lük a ke se rű ség:
egy-két mon da tot ér te nek a a pré di -
ká ci ó ból.  Több ször  el za var ták  in -
nen az asszo nyo kat: ha nem tet szik,
men je nek  el  Ma gyar or szág ra!  És
min dig hoz zá tet ték: har minc-negy -
ven év múl va nem lesz itt ma gyar szó. 
Sír  az  idős  há zas pár,  el-el akad  a

hang juk. „Ta lán igaz lesz a jós lat, az
uno kák  már  nem  be szé lik  a  nyel -
vün ket.” Zo kog to vább a fe ke te fej ken -
dős ma mi ka: amíg volt is ko la, vi dám
gye re kek, a temp lom ban ma gyar pap,
ad dig a re mény él tet te őket. De most
min dent el ve szett nek hisz nek. Hosszú
csend után így bú csú zik: „Mágá nem
tud ja, mi lyen faaj dalom ez!”

***

Sta tisz ti ka. Szo mo rú an ol va som a
rö vid új ság hírt: száz kö zép is ko lás ból
öt  tud ta,  mit  je lent  ka rá csony  és
hús vét. Val lá si ün nep: Jé zus szü le té -
se és föl tá ma dá sa. A leg több azt hit -
te, hogy az egyik a ka rá csony fa előtti
aján dé ko zás, a má sik meg azért van,
mert a ter mé szet szép meg úju lá sát
köl ni vel kell kö szön te ni. 
Mi lyen jó, hogy nem kér dez ték a

szü lő ket, a han gos ta ná ro kat. Nem
kér tek egy Ká ro li for dí tot ta Bib li át.
Eh hez már csak az er dé lyi pré di ká -
tor ke se rű sé ge hi ány zik: a ke resz té -
nyek  húsz  szá za lé ka  val lá sos.  Tíz
szá za lé ka jár va sár nap temp lom ba.
(A töb bit csak meg ke resz tel ték.) 
Nem hi szek a ke rek szá mok nak, a

ki nyi lat koz ta tás nak. És nem is cso dál -
ko zom. Mi ért len ne más képp? Ha ko -
pott tri kó ban, strand pa pucs ban és rá -
gó gu mi val ron ta nak be a ma gya rok
Is ten há zá ba, han gos kod nak Eu ró pa
fő vá ro sa i ban. Az el múlt öt ven év ezt
tet te: a lé lek rom bo lást. Ta lán őszin -
tén szem be kel le ne néz ni ez zel és új -
ra kez de ni a krisz tu si gya kor la tot.

***

Gyors ét te rem.Új és tisz ta, az Ipar -
mű vé sze ti Mú ze um kö ze lé ben. Bő
vá lasz ték, ízes éte lek; vá ra ko zom a
ba rá tom ra. Mel let tem há rom fi a tal -
em ber,  egyik  sem  több, mint  har -
minc-har minc öt éves. Fi nom, drá ga

öl töny ben  be szél get nek,  ta lán  if jú
ban ká rok le het nek. Az új, fel tö rek vő
ve ze tő ré teg. Ki mér tek, szak bar bá -
rok, hu mor ta la nok.
„Ta más nem jön vissza. A má so dik

in fark tus el vi szi!” – mond ja a ma gas
sző ke. Még né hány hó nap, és ő lesz
az  el nök.  Az  ar ca  rez ze nés te len,
moz du la ta gé pi es. 
Mo bil lal  a  ke zük ben  ebé del nek.

Nem  go nosz ság  van  ben nük,  csak
„egész sé ges” kar ri e riz mus. Az öre gek
csak út ban van nak, baj van ve lük. És fé -
le lem is meg csil lan a sze mük ben, hogy
el vesz tik ál lá su kat, s ak kor meg ter ve -
zett jö vő jük – nagy ház, drá ga au tó,
ame ri kai utak, min den – össze om lik.

***

Ba ra Mar git 85. Nemrégiben a rá dió
és a te le ví zió szép mű so rok kal kö -
szön töt te nagy szí nész nőn ket. Kár,
hogy nem lát hat tuk leg alább kis idő -
re, sú lyos be teg sé ge rég óta nem en -
ge di,  hogy  hall juk  ked ves  sza va it,
idéz ze szü lő föld jét, so ha nem szű nő
hon vá gyát a gyö nyö rű er dé lyi tá jak
után. Meg szok hat ta, hi szen alap ta lan
és rossz in du la tú vá dak mi att csil lag -
ként  föl su ha nó  pá lyá ja  ket té tört.
1977-ben vég leg vissza vo nult. 

A  kö zön ség  azon ban  meg őriz te
em lé ke ze té ben, és a ma gyar film mű -
vé szet arany köny vé ben is ott van nak
a Ház a szik lák alatt, a Pa csir ta, az
Arany sár kány fe led he tet len ké pei. A
Ba ka ru há ban fá jó-szép bú csú ja. A
Hu nyady Sán dor no vel lá já ból 1957-
ben ké szült film drá ma fi nom szö vé -
se re mek mű. Dar vas Iván já té ka ki -
vé te les  ala kí tás.  Meg cso dál hat juk
Ba ra Mar git tisz ta egy sze rű sé gét, ar -
ca ne mes szép sé gét, az alig lát ha tó
rez dü lé se ket, öröm és bá nat vég te len
ki fe je zé se it. Ké sei el is me ré sét – Kos -
suth-díj, Ma gyar Film szem le élet mű -
dí ja – a ré gi sze rény ség gel és bol dog -
ság gal vet te át.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok 
Nap ló, 2013

Az  el ső  ta lál ko zást  idé zem:  ma gas
volt, vál lig érő, sö tét haj jal úgy né zett
ki,  mint  a  fi a tal  Rá kó czi fe je de lem.
Arany ősz volt, 1974 ok tó be re. Nem ré -
gen te le pült át Ma gyar or szág ra, hosszú
ví vó dás után dön tött úgy, hogy ott hagy -
ja a ha lá lig sze re tett Er dély föld jét.

Pás kán di Gé za 1933-ban szü le tett
Szat már he gyen. A ko lozs vá ri egye te -
men jo got ta nult; 1949-től kü lön bö -
ző la pok mun ka tár sa. 1957-ben bör -
tön be ke rült a Nem ze ti dal föl ol va sá -
sá ért. 1963-tól könyv rak tá ri mun kás,
majd a Kri ter ion Ki adó lek to ra. 
No vel lái, re gé nyei, drá mái, esszéi az

avant gárd kí sér le te it mu tat ják. Gro -
teszk lá tás mód ja még a gye re kek nek írt
mun ká i ban is tet ten ér he tő. Ver se it leg -
több ször meg szá moz ta, így tu laj don -

kép pen re gény nek is ér tel mez het jük
őket: egy in du lat, lá to más le írá sá nak. 
Az iga zi ver ses kö te tet épp olyan iz -

ga lom mal  le het  ol vas ni,  mint  egy
bűn ügyi  re gényt.  Ab ban  a  tet test
fog ják meg, a lí rai gyűj te mé nyek ben
a lé lek leg mé lyét ér jük tet ten.
Nem té ve dek, ha azt ál lí tom: Pás -

kán di Gé za táp lá ló for rá sa a szat már -
né me ti, a ko lozs vá ri táj volt. Er dély
ne héz tör té nel me, a ki sebb sé gi lét. Itt,
Bu da pes ten nem ta lál ta erős épí tő -
kö ve it,  a  ma gas  iz zást,  gon do la ti
tisz ta sá got nem tud ta el ér ni. Egye dül

a drá mái vi as kod tak si ker rel, győz ték
le a min dent föl fa ló idő sár kányt. 
Pás kán di a lét kér dé se ket vizs gá ló

ab szurd hí ve, hő sei fegy ver te le nül áll -
nak sor suk ke reszt út ján, vá lasz ta ni,
dön te ni ne he zen tud nak, vagy nem
is ada tik meg ne kik a dön tés, ilyen -
kor a se gít sé gül hí vott Is ten fe je zi be
a seb ző tör té ne te ket. 
A fi a ta lon el kez dett Er dé lyi trip ti -

chont be fe jez te. Be is mu tat ták, nagy
szín há zak ban zeng tek ve re tes, köl tői
pár be szé dei. A hár mas for ma fő alak -
jai: Dá vid Fe renc (Ven dég ség), Apá czai

Cse re Já nos (Tor nyot vá lasz tok), Pé chi
Si mon (Sze kér től el fu tott lo vak).
A Ven dég ség sze rint 1578-ban Bá -

tho ry Kris tóf fe je de lem meg hív ja Er -
dély be So ci ni Fa us to olasz szár ma zá -
sú uni tá ri ust, akit Dá vid Fe renc há -
zá ba  szál lá sol nak el, nyil ván azért,
hogy meg fi gyel je a ven dég lá tót. 
A  tör té nel mi  hű ség hez  nem  ra -

gasz ko dott a szer ző, el ső sor ban a hu -
ma nis ta püs pök nek, a haj lít ha tat lan
hit val ló nak  akart  em lé ket  ál lí ta ni.
A több mint negy ven éve írt da rab
ele ven és gon do lat éb resz tő, mint a

leg több Pás kán di-mű. Mai, za jos vi -
lá gunk ban  oda fi gyel he tünk  Dá vid
Fe renc  da rab  vé gi  bú csú sza va i ra:
„Me gyek. De előbb be fe jez zük zsol -
tá ra in kat. A hall ga tást. En ged jé tek
meg, hogy be fe jez zük Is ten egyet len
zsol tá rát: a hall ga tást. (So ci no fe lé.)
So ci no, éne kel jük – a csen det!”
Kis sé  csa ló dot tan  lá tom,  hogy  a

Nem ze ti Szín ház új ve ze té se is meg fe -
led ke zett a sok szí nű kró ni kás ról. Je les
írónk ez év má ju sá ban lett vol na nyolc -
van éves, és már 1995 óta nincs kö zöt -
tünk.  Pás kán di  Gé za  da rab jai  nem
ön cé lú, cél ta lan já té kok. Bölcs tu dás,
amely  egy ér tel mű vé  te szi  üze ne tét:
„Az  em ber nek  kül ső-bel ső  kor lá ta it
le küzd ve föl kell nő nie esz mé nye i hez!”

g – Feny ve si –

Fegyvertelenül a keresztúton
Pás kán di Gé za em lé ke ze te

Johann Sebastian Bach

A vizsolyi Biblia egy példányának
cím lapja

Bara Margit a Film Színház Muzsika
1968/41. számának címlapján
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A tűz kö ré gyűl tek az idei or szá gos
evan gé li kus ha gyo mány őr ző és kéz -
mű ves tá bor  részt ve vői.  Kő sze gen
jú ni us 30. és jú li us 6. kö zött ugyan -
is a ki emelt té ma a tűz mint ke resz -
tény szim bó lum volt. 
A „vi lág vi lá gos sá gá nak” ke re sé sé -

re in dul tak Ko vács Ka ta lin ötöd éves
teo ló gus hall ga tó ve ze té sé vel a zö mé -
ben al só ta go za tos fi úk és kö zép is ko -
lás lá nyok – pél dá ul a kre a tív es ti la -
bi rin tus me di tá ci ó al kal má val. A tá bor
ve ze tő je évek óta Mar ton né Né me thy
Már ti; ő  a  kéz mű ves-fog lal ko zá so -
kat  tar tot ta  a  gye re kek nek:  bar ká -
csol tak, gyön gyöt fűz tek, gyer tyát ön -
töt tek, mé cses tar tót fes tet tek… 
Az elő ző évek tá bo ra i hoz ké pest a

részt ve vők ke ve seb ben (ti zen ki len -
cen) vol tak, ez azon ban nem a tá bo -
ri prog ra mok sok szí nű sé gén vagy a
gye re kek-fi a ta lok – kéz zel is fog ha -
tó – krea ti vi tá sán mú lott. Hisz hol
má sutt tud ná nak az evan gé li kus if -
jak  szak ér tő től  mé zes ka lács-sü té si
trük kö ket el les ni vagy az év gyű rűk
meg mun ká lá sá nak mű vé sze tét  egy
iga zi fa fa ra gó ke ze alatt ta nul ni?
Ta lán a tűz lo bo gá sá nak ké pe le beg -

het ne a tá bort ke vés sé hir de tők előtt is,
mi vel hogy ele mi igény le het egy ilyen
kéz ügyes sé get,  kre a ti vi tást  fej lesz tő
egy he tes  együtt lét re  egy há zunk ban!
Hi szen min den új mé cses tar tó el ké -
szül té vel ta lán kis sé vi lá go sabb lesz…

g�KA

Kő sze gen a négy elem

Elő ször is meg ta pasz tal hat tuk, hogy mi -
lyen kü lön le ges dol got is je lent kö zös -
ség ben len ni (és nem csak a szá mí tó -
gép kép er nyő je előtt ül ni…), új ba rá to -
kat sze rez ni, so kat ne vet ni, éne kel ni, ját -
sza ni. Er re volt bő ven le he tő ség, hi szen
ti zen há rom  gyü le ke zet ből  össze sen
hat van há rom fi a tal és hat ve ze tő vett
részt a tá bor ban. Olya nok, akik kre a -
tí vak (pél dá ul ön fel ál do zó mó don se -
gí tik a Mi ku lást, hogy az még nyá ron
is el jut has son a fi a ta lok hoz…), vi dá mak,
han go sak (na gyon!), te le van nak ener -
gi á val (dom bon fel fe lé is rol le rez nek) és
élet kedv vel – meg ta lán egy kis pi masz -
ság gal is. Olyan fi a ta lok, akik az egy ház
jö vő jét je len tik és je lent he tik. 
És jó volt ezt lát ni, és jó volt meg -

ta pasz tal ni,  hogy  van  jö vőnk,  van
után pót lás! Igaz, né ha még nem si -
ke rült el ke rül ni a csú nya ki fe je zé se -
ket, vagy nem si ke rült ide jé ben meg -
ér kez ni  a prog ra mok ra, de  egy kis
gug go lás  min dent  meg ol dott!  És
ahogy a Pré di ká tor köny vé ben is ol -
vas hat juk – amely a tá bor igei ve zér -
fo na lát ké pez te –, minden nek ren -
delt-meg sza bott ide je van. A tá bor -
nak és az on nan va ló ha za té rés nek
is… Na meg per sze az em lé kek fel -
dol go zá sá nak és a vissza em lé ke zés -
nek. Lás suk né hány részt ve vő ét.
„Fer ge te ges, szu per tá bor, a vi lág

leg jobb tá bo ra, új ba rá tok, új dol gok!
Imád tam! (Li li)
„Szá mom ra az egész tá bor jó volt,

nincs ben ne leg jobb pil la nat, hisz ez
a hét volt a leg jobb!” (La ci)
„Ne kem a »pony va csú szás« (nem

tu dom  a  ne vét)  tet szett  a  leg job -
ban,  meg  a  strand,  a  tá bor tűz,  a
hely szín, a szu per kö zös ség, az áhí -
ta tok (ki vé ve, ami kor hosszú ra fog -
ták), a ka ra o ke est… ma gya rul min -
den!” (Dó ra)
„Na gyon  jó  volt!!!  A  ka ja  fi nom

volt, a prog ra mok jók vol tak… Össze -
fog lal va  az  egé szet:  jö vő re  ta lál ko -
zunk!” (Ani kó)
„Na gyon él mény dús és ne ve tés sel te -

li tá bor volt, ezért is ne héz a sok em -
lék ből ki vá lasz ta ni, hogy me lyik volt a
leg vic ce sebb  és  a  leg jobb.  (…)  Na -
gyon vic ces volt az is, ami kor a tá bor -
tűz  után  két  kis  ba rát nőm mel  úgy
gon dol tuk, hogy mi lyen jó len ne, ha
kint alud nánk a tram bu lin ban, és on -
nan fi gyel tük la pul va a kert ben tör té -
nő ese mé nye ket. Na gyon tet szet tek a
prog ra mok: a slip n’ slide, a tá bor tűz,
a gug go lá sok és a cso port be szél ge té -
sek, az éne kek. Na gyon jó, hogy új ba -
rá to kat is mer het tem meg.” (Bar bi)
„A vi lág leg jobb tá bo ra, min den -

kit ké rek, hogy le gye nek ott jö vő re,
mert  sze ret nék  ve le tek  ta lál koz ni
új ra!” (Bá lint)
„Jó volt új em be re ket meg is mer ni!

Fő  jel lem ző  a  tá bor ban:  ha  ké sel  a
prog ra mok ról: 50 gug go lás. Ked ven -
cem a slip n’ slide volt, bár egy-két kék-
zöld fol tot is sze rez tünk. Na gyon jó tá -
bor volt, az biz tos, hogy jö vő re is je -
lent kez ni  fo gok! ☺”  (And rea, Pi lis)

g Csadó Ba lázs tá bor ve ze tő
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Hétfő
A mai na pon kez de tét vet te a 3. hit -
tan tá bor!  Mi u tán  meg ér kez tünk,
le men tünk a temp lom ba reg ge li áhí -
tat ra. Éne kel tünk, Ber na dett né ni gi -
tá ro zott,  és  már is  egy  gyö nyö rű
áhí tat  ré sze sei  le het tünk.  Ber na -
dett né ni el me sélt ne künk egy tör -

té ne tet (Jó zsef tör té ne te ke rült elő).
(…) 
Ez után  olyan  já té ko kat  ját szot -

tunk, hogy egy mást job ban meg is -
mer jük. A já ték után sza ba don vá -
lasz tott  prog ra mok ban  ve het tünk
részt: ping pon goz hat tunk, rol le roz -
hat tunk, ug ró is ko láz tunk, tol las lab -

dáz tunk, tram bu li noz tunk, és vé gül
a ki seb bek ho mo koz hat tak. 
A já ték után gyön gyöt fűz het tünk,

ami ből ki rak hat tuk a ne vün ket. Ez után
egy na gyon fi nom ebéd ben volt  ré -
szünk. Ebéd után a reg ge li tör té net ből
fel ada to kat  ol dot tunk  meg,  az után
ba rac kot és al mát uzson náz tunk. És
vé gül min den nagy gye rek meg ír ta a
cso dás fo gal ma zá sát, és a ki csik ked -
vük re le raj zol ták. (Ka ta, 11 éves)

Kedd
Át men tünk a temp lom ba áhí tat ra, ott
éne kel tünk és ze nél tünk. (…) Meg -
néz tük Jó zsef éle tét ké pek ben, utá na
fel men tünk a Te le ház ud va rá ra, ott
tán col tunk és ba rac kot et tünk. Utá -
na né me tez tünk, és jött az ebéd. Az
ebéd tár ko nyos ra gu le ves volt és pa -
la csin ta! (Vik tor, 9 éves)

csütörtök
Meg ér kez tem a 4. nap ra,  ami  szá -
mom ra a leg iz gal ma sabb.
A leg jobb ba rá tom av val fo ga dott,

hogy légy szí ves jöj jek el Ke sző hi deg -
kút ra. 30 per cen át kö nyör gött. A vé -
gén  azt  mond tam  nagy  ne he zen,
hogy igen. Ami kor fel fog ta, hogy el -
jö vök, ak kor fel ug rott, és már ment
is a ma mám hoz, hogy jö he tek-e. És
kész  cso da,  el en ge dett!  Anyu kám
ke vés bé, de el en ge dett. 
Na, ugor junk a té má ról! Dél előtt ját -

szot tunk egy ki csit, de már kez dő dött

az áhí tat, ott éne kel tünk, mint min den -
nap. A vé gén el mond tunk egy imát.
Az tán foly tat tuk Jó zsef tör té ne tét ké -
pek ben. Ebé del tünk, az ebéd frank furti
le ves és piz zás, il let ve ka ka ós csi ga volt.
Az tán ha za men tem, össze pa kol tam, és
fel ül tem a vo nat ra. Nem so ká ra meg -
ér kez tünk  Ke sző hi deg kút ra,  és  ott
ját szot tunk. (Bá lint, 9 éves)

péntek
Ma van az 5. nap. Ami kor reg gel ki -
néz tünk  az  ab la kon,  egy  gyö nyö rű
nap sü té ses reg gelt lát tunk. (…) Reg -
ge li után a he lyi evan gé li kus temp -
lom ba men tünk egy cso dá la tos reg -
ge li áhítat ra. A szé pen szó ló áhí tat ról
vissza jöt tünk  a  szál lás ra,  és  a  na -
gyok se gí tet tek ebé det főz ni, míg a ki -
csik né me tez tek Ma ri ka né ni vel. A
fin csi ebéd után csen des pi he nő volt,
utá na kéz mű ves ked tünk. Az tán ró kát
va dász tunk (cu kor ka ke re sés volt az
ud va ron), és tán col tunk. A mu lat ság
után sza lon nát sü töt tünk, azt kö ve -
tő en fü röd tünk és ker ti mo ziz tunk. A
mo zi után min den ki le fe küdt el len -
ke zés  nél kül.  Szá mom ra  ez  a  nap
arany kin cset ért! (Re be ka, 8 éves)

szombat
Ma egy ki csit ne he zen éb red tünk, de
a temp lom ban már min den ki szé pen
éne kelt. Saj nos 3 tár sunk nak ma ha za
kel lett men nie, könnyes bú csút vet tünk. 
Dél után so kat kéz mű ves ked tünk

és bú jócs káz tunk a nagy ud va ron. Va -
cso ra után már nagy volt az iz ga lom
az  éj sza kai  aka dály ver seny  mi att.
Ami kor be sö té te dett, együtt in dul -
tunk, Ber na dett né ni már elő re el rej -
tet te a fel ada to kat. Sze ren csé re meg
tud tuk  fej te ni  a  fel ad vá nyo kat,  és
min det meg ta lál tuk! Na gyon iz gal -
mas volt a sö tét ben men ni, de min -
den ki nél volt elem lám pa. Ta más ka
le ej tet te Zo li lám pá ját, ami el tö rött. 
Ta lál koz tunk 2 bir ká val is, na gyon

meg ijed tünk, de nem bán tot tak. A for -
rás nál le má sol tuk az em lék kő fel ira tát.
Mi kor vissza ér tünk, a tá bor ban is sö -
tét volt, mert Ma ri ka né ni és Ber na dett
né ni el búj tak, de hu hog tak, és meg ta -
lál tuk őket, igaz, ki csit meg ijed tünk.

vasárnap
Reg ge li  után  gyor san  össze cso ma -
gol tunk  és  ki ta ka rí tot tunk, mert  10
óra kor kez dő dött a szép is ten tisz te let,
ami re né hány szü lő is el jött. El éne kel -
tük a tá bor ban ta nult éne ke ket, a né -
met éne ke ket is. Ber na dett né ni Jó zsef -
ről és Is ten ter vé ről be szélt. A vé gén
min den ki vá laszt ha tott egy-egy ka vi -
csot, amit elő ző nap Do mi ék gyűj töt -
tek, és az a fel irat ke rült rá: „Is ten nek
ter ve van”, a má sik ol da lá ra: „Ve led”. Ezt
min den ki  ha za vi het te  em lék be.  Is -
ten tisz te let  után  el bú csúz tunk  Ke -
sző hi deg kút tól és egy más tól. 

g Össze ál lí tot ta:
Schal ler Ber na dett

Tá bo ri tánc, tol las lab da és tram bu lin 
b Idén elő ször együtt ki csik és na gyok. A vár al jai hit ta no sok jú li us 8-

tól 14-ig vol tak együtt ré szint az ott ho ni nap kö zi tá bor ban, ré szint Ke -
sző hi deg kú ton. Tá bo ri fo ga dal muk, hogy nap ról nap ra meg ír ják él -
mé nye i ket. A kis fo gal ma zá sok az tán be ke rül nek a kö zös tá bo ri nap -
ló ba, amely nek rész le te it most meg oszt juk Ol va só ink kal. A gye re kek
Vár al já ról 11-én, a tá bor ne gye dik nap ján vo nat tal men tek Ke sző hi -
deg kút ra, egy fes tői kis tol nai hely ség be, a né hai LacknerAladár fa -
lu já ba, ahol a volt es pe res öz ve gye fo gad ta őket. An nak ide jén Lack -
ner es pe res öt le te volt az it te ni tá bo roz ta tás. A kör nyék cso dás, van
csör ge de ző pa tak s for rás – er ről kap ta ne vét Ke sző hi deg kút. 
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b Fel fris sü lés?! Pár nap pal a tá bor után, ami kor fá rad tan ülök az asz -
tal nál, fel te szem ma gam nak a kér dést, hogy va jon a tá bor mot tó já nak
meg fe le lő en tény leg fel fris sü lést je len tett-e az el múlt hét. És bár sa -
jog a tes tem, és van raj tam né hány kék-zöld folt, még is úgy ér zem, hogy
felfrissültem!Tes ti leg és lel ki leg egy aránt, hi szen nem akár mi lyen él -
mé nyek ben le he tett ré szünk jú li us 1–7. kö zött Bán kon, az észa ki ke -
rü le ti kon fir man dus- és if jú sá gi tá bor ban.
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– Ho gyan ke rült a tá bo roz ta tás és
az if jú sá gi osz tály von zás kör ze té be?
– Ti zen hat éve sen kezd tem el tá bo -

roz tat ni a bé kés csa bai gyü le ke zet tag -
ja ként. Az el ső tá bo rom nagy ha tás sal
volt rám, utána tud tam, hogy gye re -
kek kel sze ret nék fog lal koz ni. Az óta is
min den év ben mi ni mum két tá bor ban
ve szek részt, de in kább egy re töb ben.
A teo ló gi ai évek ide jén is vol tam tá bo ri
se gí tő csa pat tag ja – töb bek kö zött –
Te lek ge ren dá son,  a  bé kés csa ba-er -
zsé bet he lyi nap kö zis tá bor ban, va la -
mint  Ba la ton szár szón  is  sze rez tem
ta pasz ta la to kat az ott nya ra lók gyer -
me ke i nek fog lal koz ta tá sa köz ben.

– Ez a ti zen he te dik or szá gos evan gé -
li kus gye rek tá bor, te hát mond hat juk,
hogy ko moly ha gyo má nya van. Mennyi -
ben kö ve tik a ko ráb bi évek gya kor la tát
a szer ve zők, il let ve mi az, ami az utób -
bi évek ben újí tás nak szá mít?
– Én ta valy vol tam elő ször eb ben az

or szá gos tá bor ban se gí tő ként. Bib li ai
fog lal ko zá sok, lel ki tar ta lom, ének lés
és sok kéz mű ves ke dés vár ja év ről év -
re a tá bo ro zó kat. Ezt a hár mast mi is
pró bál tuk meg őriz ni. Min den olyan
kö zös sé gi prog ra mot, amely for mál -
ja a gye re ke ket, igyek szünk be ven ni a
re per to ár ba. 

– Mi volt az idei té ma? Mi kö ré
fűz ték fel a tá bo roz ta tók a lel ki al kal -
ma kat?
– A té ma az or szá gos tá bo rok ban

min dig adott. Idén a „Min den lé lek di -
csér je az Urat!” (Zsolt 150,6) fel szó lí tás
kö ré szer vez tük a báb fesz ti vált, az or -
szá gos hit tan ver senyt is, és ter mé sze -
te sen nyá ri gyer mek tá bo run kat is. A
hét so rán elő ke rült a na i ni if jú fel tá -
masz tá sá nak tör té ne te, fog lal koz tunk

Dá vid dal, aki a ze ne ál tal gyó gyí tot ta
meg Saul ki rályt, vagy lát hat ták a gye -
re kek, hogy mi lyen uta sí tá so kat ka pott
a nép Je ri kó fa la i nak le om lasz tá sá ra.

– Ho gyan ké szül tek a szer ve zők er -
re a hét re?
– Jó kis ve ze tői csa pat jött össze. He -

ten vol tunk. Há rom lel kész nő: Chi kán
Ka ta lin Du na ke szi ről,  Zsu gyel-Kle -
no vics Ka ta lin Bánk ról  és  Lá zár né
Skor ka Ka ta lin Me ző be rény ből. Raj -
tuk  kí vül  egy  ta pasz talt  pe da gó gus
Iva nics né Hu gyecz Má ria sze mé lyé ben
és egy fér fi se gí tő, Pet ri Dá vid, a du na -
ke szi gyü le ke zet kán to ra. Az if jú sá gi
osz tály ról Csiz ma dia Nó ra Szél ró zsa-
ko or di ná tor  volt  a  csa pat  osz lo pos
tag ja, il let ve ma gam is a tá bo roz ta tók
kö zött vol tam. Még a ta vasszal össze -
ül tünk,  hogy  meg be szél jük,  mi lyen
bib li ai tör té ne te ket ve szünk elő. Nagy -
já ból össze ál lí tot tunk egy na pi ren det,
szét osz tot tuk  a  fel ada to kat:  ki  tart
áhí ta tot, ki es ti prog ra mot, ki mi lyen

ener gi á kat tud moz gó sí ta ni er re az al -
ka lom ra.
– Jól együtt tud tak mű köd ni? Mi en -

nek a tit ka?
– A  tá bor ban  ér de kes  volt,  hogy

mind a he ten más fé le egyé ni sé gek va -
gyunk, és min dent más képp ma gya rá -
zunk vagy élünk meg. Én pél dá ul már
az el ső na pon elő ad tam a „mu must”, le -
szö gez tem: nincs ká rom ko dás, nincs
mo bil te le fo ná lás, de ez zel nem is volt
ba junk.  Kell,  hogy  le gye nek  sza bá -
lyok, ame lyek a gye re kek ér de ke it szol -
gál ják. Sze rin tem e nél kül a sze re tet tel -
jes szi gor nél kül nem mű kö dik a do log. 
An nak el le né re, hogy más fé lék va -

gyunk, még is úgy ér zem, egy vo na lon
mo zog tunk. Ez ta lán az egy hé ten át
min den reg gel hét kor hő si e sen meg -
tar tott el csen de se dés nek is kö szön he -
tő. Egy-egy ilyen együtt lét után már
össze kap cso lód va,  egy  csa pat ként,
egy len dü let tel éb resz tet tük a gye re -
ke ket  gi tár pen ge tés sel,  ének szó val,
reg ge li tor ná val.
Mind egyi kün ket más képp sze ret -

tek meg a gye re kek, mind egyi künk -
től ha za vit tek va la mit: egy gon do la -
tot, egy mo solyt, egy di csé re tet… És
per sze  mi  is  job ban  meg is mer tü k
egy mást. A tá bor vé gé re már ba rát sá -
gok is ki ala kul tak. 
– Mi lyen arány ban van nak az elő -

re meg ter ve zett és a spon tán prog ra mok
egy ilyen tá bo ri hét so rán?
– Min den ki tud ja, aki tá bort szer -

vez, hogy a gye re kek a pre cí zen meg -
ter ve zett prog ra mo kat rend sze re sen és
kí mé let le nül  át ír ják.  (Ne vet.) Az  ő
igé nye i ket is fi gye lem be kell ven ni. Eb -
ben a tá bor ban pél dá ul kény te le nek
vol tunk  el tér ni  kis sé  a  ter ve zet től,
mert már az el ső nap lát tuk, a gye re -
kek nek  a  ter ve zett nél  sok kal  több
moz gás ra van szük sé gük. És per sze ők
a leg fon to sab bak. Min den ilyen tí pu -
sú vál to zás, vál toz ta tás csa pat füg gő.
Mert  min dig  más fé le  az  össze té tel,
más fé lék az igé nyek, ké pes sé gek.
– Nem prob lé más ennyi fé le kor cso -

port tal együtt dol goz ni?
– Én  ezt  ki fe je zet ten hasz nos nak

gon do lom. A ki csi meg ta nul a na gyok -
hoz al kal maz kod ni, a nagy meg ta nul

vi gyáz ni és oda fi gyel ni a ki sebb re, ez -
zel fe le lős ség vál la lás ra szok tat hat juk
őket. Per sze a szer ve zés ben, pél dá ul a
fel ada tok ki osz tá sa so rán oda kell fi -
gyel ni a kor kü lönb ség re, hi szen nem
ad hat juk ugyan azt a fel ada tot egy hat-
meg egy ti zen négy éves nek. A kor cso -
por tos fog lal ko zá sok épp ezt a nagy
„sza ka dé kot” pró bál ják át hi dal ni. Ki -
sebb cso port ban egyéb ként is job ban
le het  egy más ra  fi gyel ni,  könnyebb
meg nyil vá nul ni, össze dol goz ni. 
– Ho gyan ala kult a tá bo ri na pi rend?
– A reg ge li után rend ra kás, szo ba -

vi zit volt, majd ki lenc től áhí ta tot tar tot -
tak a lel ké szek. Utá na rög tön kor cso -

por tos fog lal ko zás kö vet ke zett, mind -
egyi ket egy-egy se gí tő ve zet te. Ebé dig
te hát nem volt idő az „el ka ná szo dás ra”.
A dél utá ni sza bad idő ben gyak ran át -
men tek a na gyob bak fo ciz ni a szem köz -
ti pá lyá ra egyet len fér fi se gí tőnk dísz -
kí sé re té ben.  Igen  nép sze rű  volt  to -
váb bá a tram bu lin, öt per ces tur nu sok -
ban zaj lott a mó ka, ter mé sze te sen ál -
ta lunk fel ügyel ve az ext rém ug rá ló kat. 
Ezen kí vül hoz tunk egy cso mó tár -

sas já té kot is a ke vés bé sajt ku ka cok nak. 
Dél után  a  kü lön bö ző  szer ve zett

kö zös sé gi prog ra mok zaj lot tak, pél dá -
ul  ki rán du lás,  kéz mű ves ke dés;  fes -
tet tünk fa ke resz tet, ne me zel tünk vi -
rá got, lab dát, mo bil to kot, és hang szert
is  ké szí tet tünk,  va la mint  volt  még
tánc- és ének ta nu lás, stran do lás. 
Az es ték is kö zös ség ben zaj lot tak,

me se né zés, sok ének lés, ve tél ke dő, Ki
mit tud? szí ne sí tet te a prog ra mot. Az
es ti áhí ta tok után a lám pa ol tás tíz óra -
kor volt, fél ti zen egy kor – el mé le ti leg
– már alud tak, mint a bun da.

– Több tá bor ról ol vas ha tó a GYIO
hon lap ján, hogy „ér dek lő dés hi á nyá ban
el ma rad”. Va jon mi nek tud ha tó be az
ér dek lő dés hi á nya? Ho gyan akar ezen
vál toz tat ni az if jú sá gi osz tály?
– Ta lán nem az én fel ada tom ezt

meg vá la szol ni, hisz au gusz tus vé gé ig
van szer ző dé sem az or szá gos iro dá val,
az tán ha za köl tö zöm, és hit tant fo gok
ta ní ta ni… 
A nyu ga ti ke rü le ti kon fir man dus tá -

bor már nem az el ső al ka lom mal ma -
rad el. Azt hi szem, azért nincs rá olyan
nagy igény, mert azon a tá jé kon tart ják
mind az evan gé li kus kéz mű ves-, mind
a ze nei tá bort. És per sze a csa lá dok ál -
ta lá nos  anya gi  hely ze te  is  köz re ját -
szik. Egy gyer mek a mai anya gi le he tő -
sé gek mel lett egy nyár alatt ál ta lá ban
csak egy tá bor ba tud el men ni, ennyit
tud nak fi nan szí roz ni a szü lők. Ha kör -
be né zünk, azt lát hat juk, hogy egy át -
la gos,  egy he tes  tá bor  har minc-har -
minc öt ezer fo rint ba ke rül. Mi igye kez -

tünk ezt az össze get a le het sé ges mi -
ni mum ra csök ken te ni, így ti zen négy -
ezer  fo rin tot  kér tünk  gye re ken ként. 
A  töb bit  tá mo ga tá sok ból,  pá lyá zati
pénz ből rak tuk hoz zá.
– Nap ja ink gye re kei, az „Y ge ne rá -

ci ós” gye re kek fi gyel mé nek le kö té se bi -
zo nyá ra nem könnyű fel adat. Vagy ez
csu pán ne ga tív szte reo tí pia?
– Nem gon do lom, hogy szte reo tí -

pia.  Ez zel  va ló ban  na gyon  ko moly
gon dok van nak. Le kell köt nünk a gye -
re ke ket, és ez nagy fo kú kre a ti vi tást és
ru gal mas sá got igé nyel. Pél dá ul a mo -
bil te le fo nok el len min dig szi go rú an fel -
lé pünk, adott eset ben el is ko boz zuk

őket. Egy idő után per sze rá jön nek a
gye re kek, hogy nem is hi ány zik ne kik
az a  „kü tyü”. Egyéb iránt azt val lom,
hogy ugyan azok kal a dol gok kal ma is
le le het köt ni a gye re ke ket, amik kel an -
nak ide jén ben nün ket, csak meg kell
mu tat nunk ne kik a szép sé gü ket. Ezek
időt ál ló dol gok.

– Mi Lip ták Ka ta sze mé lyes hit val -
lá sa a jó tá bo roz ta tás ról, a jó kö zös -
ség ről?
– Azt gon do lom, ah hoz, hogy egy tá -

bor ban jól érez zék ma gu kat a gye re kek,
a gye rek köz pon tú ság a leg fon to sabb,
ezért a gye rek köz pon tú áhí ta tok val lói
és gya kor lói vol tunk. Be kell von ni a
gye re ke ket, hogy tud ja nak kap cso lód -
ni az adott kér dés hez, té má hoz. Pél dá -
ul na gyon tet szett ne kik a nyi tó áhí ta -
ton, hogy min den fé le stí lu sú mai ze ne
kö zül vá lo gat hat tak, és hall gat hat tak be -
le, így lát hat ták, mennyi fé le mó don le -
het sé ges az Is tent di cső í te ni. Ugyan ilyen
si ke res volt a tíz lep rás meg gyó gyí tá sa
tör té ne té nek fel dol go zá sa, amit a sze -
rep lők élet re kel té sé vel és meg szó lal ta -
tá sá val ért el Zsu gyel-Kle no vics Ka ta -
lin.  Én  pél dá ul  „ex lep rás”  sze re pet
kap tam… Ha son ló an lel ke sen ké szí tet -
ték csa pa tok ban a szö vet ség lá dá ját: fúr -
tak, fa rag tak, szí nez tek – ben ne vol tak,
és ez ál tal a te vé keny ség ál tal ők is „szö -
vet ség be” ke rül tek egy más sal.
Úgy ér zem, a tá bor cí mé hez hű en va -

ló ban di cső í tet tük az Urat ez alatt az egy
hét alatt. Nem csak imád ság gal, ha nem
ének kel, tánc cal egy aránt – mert hogy
szám ta lan mód ja van az öröm hír meg -
élé sé nek, és leg in ten zí veb ben kö zös ség -
ben va ló sít ha tó meg. A jó kö zös ség is -
mér ve  a  sze re tet tel jes  együtt lét,  és
ahol ez meg van, ott az Is ten is je len van.

g�Kinyik Anita 

A tá bor ról össze fog la lót lát hat nak 
a Ma gyar Te le ví zió 1-es csa tor ná ján,
az Öröm hír cí mű mű sor ban au gusz -
tus 25-én. 

Is ten di csé ret a gyer mek tá bor ban
In ter jú Lip ták Ka ta gyer mek re fe rens sel, tá bo roz ta tó val

b Negy ven há rom gye rek. Hét se gí tő. Hét él mény dús nap. „Di csér jé tek
az Urat!” fel szó lí tás sal, il let ve lel ke sí tő fel ki ál tás sal vár ta a tá bo ro zó -
kat jú li us 14-étől 20-áig a ti zen he te dik or szá gos gye rmek tá bor, ame -
lyet egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya (GYIO) szer ve zett. A pi -
lis csa bai Bé thel misszi ói köz pont ott ho nos „he gyi bá zis nak” bi zo nyult
a hat–ti zen négy éves kor osz tály szá má ra. LiptákKatalinGabriellát,
a GYIO mun ka tár sát és a tá bor szer ve ző jét, egy ben egyik ve ze tő jét kér -
dez tem az elő mun ká la tok ról, il let ve az utó rez gé sek ről, no és az
evan gé li kus if jú ság te rel ge té sé vel kap cso la tos to váb bi ter vek ről. 

A r I á C I ó K
Szerkesztette: Kinyik Anita
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„De most így szól az Úr, a te te rem tőd,
Já kób, a te for má lód, Iz rá el: Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot -
ta lak, enyém vagy! Ha ví zen kelsz át,
én ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok
nem so dor nak el. Ha tűz ben jársz, nem
per zse lődsz meg, a láng nem éget
meg. Mert én, az Úr, va gyok a te Is te -
ned, Iz rá el Szent je, a te sza ba dí tód!
Kár pót lá sul adom ér ted Egyip to mot,
Eti ó pi át és Sze bát adom he lyet ted. Mi -
vel drá gá nak tar ta lak, és be cses nek,
mi vel sze ret lek, azért em be re ket adok
he lyet ted, éle te dért nem ze te ket. Ne
félj, mert én ve led va gyok! Nap ke let -
ről vissza ho zom gyer me ke i det, és nap -
nyu gat ról össze gyűj te lek. Ezt mon -
dom észak nak: Add ide! – és dél nek:
Ne tartsd fog va! Hozd ide fi a i mat a
messze ség ből, le á nya i mat a föld vé gé -
ről, min den kit, akit ne vem ről ne vez -
nek, akit di cső ség re te rem tet tem, for -
mál tam és al kot tam.” (Ézs 43,1–7)

Ked ves Test vé rek!
1980  ősze  volt.  Ve gyes  ér zé sek kel
fog lal tam el azt a ti zen há rom négy zet -
mé tert, amely majd jó ide ig ott ho no -
mul szol gál. A ház nak, amely be be köl -
töz tem, sok ilyen szo bá ja volt: ágy, író -
asz tal, köny ves polc, szek rény – für dő -
szo ba a fo lyo són. Mind ez egy ál ta lán
nem volt olyan rossz, mert az em ber
nem kü lö nül he tett el. Vé gig ugyan -
olyan szo bák vol tak, és mint ha mar ki -
de rült, ugyan úgy fi a ta lok lak tak ben -
nük,  aki ket  szin tén  fur csa  ér zé sek
ke rí tet tek ha tal muk ba. 
Mind nyá jan ak kor kezd tük teo ló gi -

ai ta nul má nya in kat. A há zat, amely -
be be köl töz tünk, Mei ser-ház nak hív -
ták  [Hans Mei ser ba jor  püs pök ről
(1881–1956)], és Ne u en dett el sa u ban az
Au gus ta na Hoch schu le [a ba jor egy -
ház nak az Ágos tai hit val lás ról el ne ve -
zett lel kész kép ző egye te me] cam pu -
sán volt.

Nem az okoz ta ben sőnk ben a fur -
csa  ér zést,  hogy  ha ma ro san  el kez -
dőd nek a nyelv órák, vagy hogy messze
vol tunk az ott ho nunk tól. Sok kal in -
kább  az  nyug ta la ní tott  ben nün ket,
hogy a töb bi ek annyi ra má sok vol tak. 
Egyi kük a sváb pi e tiz mus ból jött,

és min dent pon to san tu dott. A ta nul -
má nyok a hit pró ba té te lét je len tik.
Csak is  gyor san  és  le he tő leg  a  hit
ká ro so dá sa nél kül kell le tud ni őket. 
Egy má sikuk vá la szo kat ke re sett.

A fi lo zó fia mi att kez dett el ta nul ni. A
hit, az egy ház és a gyü le ke zet nem ér -
de kel te. 
Megint má si kuk ép pen ak kor tért

át ró mai ka to li kus ból. Teo ló gi át akart
ta nul ni, és majd va la mi kor sok gye -
rek kel lak ni egy pa ró ki án. 
De volt még egy, a köz vet len szom -

szé dom. Azt ál lí tot ta, hogy ő men no -
ni ta  [a  fríz Men no Si mons (1496–
1561) ál tal ala pí tott ana bap tis ta kö zös -
ség tag ja], de nem ra gá lyos.
Igen, volt mi től fél ni. Én még is csak

egy ér tel mű fe le ke ze ti vi szo nyok kö -
zül jöt tem. Aho vá is ko lá ba jár tam, ott
pro tes tán sok  vol tak.  Az,  hogy  én
tu laj don kép pen lu the ri irá nyult sá gú
va gyok, csak ta nul má nya im alatt tu -
da to sult ben nem. Alig vet tünk tu do -
mást ar ról a ke vés ka to li kus ról, akik -
nek la kó he lye men an nak ide jén hit -
tan óra  alatt  el  kel lett  hagy ni uk  a
ter met. És az, hogy még egy bap tis -
ta is volt, már csak lap szé li jegy zet.
És ak kor Ne u en dett el sa u ban ez a

hely zet. Azt gon dol tam, hogy itt de -
rék  pro tes tán sok  ta nul nak.  Még is
va la ki  egy szer  azt  mond ta,  hogy
csak evan gé li ku sok já rul hat nak az úr -
va cso rá hoz, re for má tu sok vagy uni -
ál tak  sem mi  eset re  sem.  Az  egyik
pro fesszor elő adá sa alatt di á kok kis
cso port ja gyűlt össze a ká pol ná ban,
és azért imád koz tak, ne hogy a pro -
fesszor  el té rít se  hall ga tó it  az  igaz
hit től. Az után ez a  szom széd, ez a
men no ni ta – ret te ne tes volt!
De nem so ká ra az öku me né ba rá ta -

i nak  kö ré ben  ta lál tam  ma gam.  A
szom szé dom vitt el ide. Ka taszt ró fa: ott
va la ki, aki úgy né zett ki, mint a ker tész
– ké sőbb ki de rült, hogy a fő könyv tá -
ros dr. Krä mer –, me sélt a ré gi ke le ti
egy há zak ról, ame lyek már a har ma dik
szá zad ban  gyü le ke ze te ket  ala pí tot -
tak In di á ban és Kí ná ban. 
Majd az öku me ni kus kör ki rán du -

lá sai. Egy szer Ans bach ban meg lá to -
gat tuk a me to dis tá kat, ne kem kel lett
fel ké szí te nem  a  cso por tot  és  elő -

adást  tar ta nom  John Wes ley ről és
Wil li am Boothról – vagy is az Üdv -
had se re get  is be le vet ték. De va la ki
kü lö nö sen is ke mé nyen érin tett lett.
Ne ki a he lyi ró mai ka to li kus gyü le -
ke zet meg lá to ga tá sá ra kel lett fel ké -
szí te nie a cso por tot. És ki hit te vol -
na, hogy ép pen Ne u en dett el sa u ban
is van nak ka to li ku sok.
Igen, ijesz tő volt. Kü lön bö ző fe le ke -

ze tek, annyi egy ház, ame lyek ve sze ked -
nek  egy más sal,  annyi fé le  ke gyes ség.
Ret te ne tes! Egye sek fé lel mük ben be -
zár kóz tak: sa ját teo ló gi á juk ba, sa ját ke -
resz tyén élet vi te lük be, sa ját hi tük be.
Min den do log mér té ke a sa ját meg győ -
ző dé sük volt. Nem vi sel ték el az el té -
rő gon do la to kat. Sőt meg is sza kí tot -
ták a kap cso la to kat a más ként gon dol -
ko dók kal. Kü lö nö sen is nyil ván va ló volt
ez a Sváb-Alb ból va ló „szu per pi e tis ták”
ese té ben.  Ve zé rü ket  so kat mon dó an
Ör dög nek [Te u fel] hív ták.
De még ijesz tőb bek vol tak azok,

akik iga zi lu the rá nu sok nak ne vez ték
ma gu kat. Ti los volt a kö zös úr va cso -
ra más pro tes tán sok kal. A le u en ber -
gi  kon kor di át  bűn nek  te kin tet ték.
Diet rich Bon hoef fer pe dig egy ál ta lán
nem volt szá muk ra a hit pél da ké pe.
Ke vés szó es he tett „a ke resz tyén

em ber  sza bad sá gá ról”. Az öröm hír
sza ba dí tó ere je ide gen volt ne kik. Az
ilyen igék, mint Ézsa i ás sza vai né pé -
hez, ide ge nek vol tak szá muk ra: „Ne
félj, mert meg vál tot ta lak, ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy!”
A fé le lem be szű kít. Ki re keszt. Ki -

zár.  Is te nünk  azon ban  aj tót  nyit,
meg sza ba dít, fel egye ne sít. Oda me he -
tünk má sok hoz. Nyi tot tak le he tünk
azok fe lé, akik má sok, mint mi. Meg -
hall gat hat juk őket, sőt ta nul ha tunk
tő lük. Meg ta pasz tal hat juk, hogy má -
sok  gaz da go dá sunk ra,  nem  pe dig
ije del münk re szol gál nak.
Mi cso da táv lat vál tás! Ahe lyett, hogy

min dig csak ma gam ra és kis vi lá gom -
ra fi gyel nék, a lá tó ha tá ron túl ra is pil -
lant ha tok. Ahe lyett, hogy csak ma gam -
ba csa va rod nék, ki egye ne sed he tek, és
ta nul ha tok má sok tól. Ahe lyett, hogy fé -
le lem ből ke rí té se ket és fa la kat épí te nék
ma gam kö ré, hi da kat épít he tek, és le -
he tő vé vá lik a ta lál ko zás.
A ta lál ko zás – meg vál toz tat. A ta -

lál ko zás – meg szün te ti az elő íté le te -
ket. A ta lál ko zás új erőt és bi zal mat
kí nál – min den kér dés, ki hí vás, fé le -
lem kö ze pet te is.
Iz rá el né pét is a fé le lem jel le mez te.

A fog ság ban min den mennyi ség ben
ott volt a  fé le lem.  Is ten azon ban az
övé i hez for dul. Nem ma rad nak ma -
guk ra fé lel mük kel: „Ne félj, mert meg -
vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak,
enyém vagy! Ha ví zen kelsz át, én ve -
led va gyok, és ha fo lyó kon, azok nem
so dor nak el. Ha tűz ben jársz, nem per -
zse lődsz meg, a láng nem éget meg.
Mert én, az Úr, va gyok a te Is te ned…!”
Is ten így lép oda az övé i hez. Így

nyit új táv la to kat, új élet le he tő sé ge -
ket: „Ne félj!”; „Ne ret tegj!”
Még sem ma rad csak en nél az ígé ret -

nél. Nem egy sze rű en csak azt mond -
ja: „Ne félj, majd min den rend be jön.” 
Is ten sok kal in kább az zal ve szi el

a fé lel met, aho gyan ígé re tét meg ala -
poz za: Ne félj, mert meg vál tot ta lak.
Ki vál tot ta lak azok tól, akik ural kod -
nak raj tad, akik meg aláz nak, akik a
le ve gőt is el ve szik tő led. Meg vál tot -
ta lak a füg gő sé gek ből. Már nem kell
csak ma gad kö rül fo rog nod. Egye nes
de rék kal jár hatsz az élet ben. Nyu god -
tan oda me hetsz má sok hoz, és ve lük
együtt ke res hetsz új uta kat. Nem kell
min dig  sün disz nó ál lást  fel ven ned.
Ta nul hatsz má sok tól. Lát ha tod, hogy
má sok  gaz da gí ta nak.  Sza bad  vagy.
Ézsa i ás a má so dik okát is meg ne ve -

zi a fé le lem le győ zé sé nek: „…ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy!”
Is ten név sze rint is mer ben nün ket.

Nem tet szés sze rin ti szá mok va gyunk.
Ér té ke sek. Szük ség van ránk, adott sá -
ga ink kal  és  ké pes sé ge ink kel,  vi szo -
nyu lá sa ink kal és meg győ ző dé sünk kel,
sőt sar ka ink kal és éle ink kel együtt is. Is -
ten nek min den ki fon tos. Név sze rint is -
mer ben nün ket. Hoz zánk for dul. Nem
mind egy ne ki, hogy kik va gyunk.
Akit így sze ret nek, az töb bé nem

le het a fé le lem fog lya. Még az ára da -
tok sem so dor hat ják el, és a lán gok
sem éget he tik meg.
g For dí tot ta Szent pé tery Pé ter

A szög le tes zá ró jel ben ol vas ha tó meg -
jegy zé sek a for dí tó ma gya rá za tai.

„Ne félj, mert meg vál tot ta lak…” 
Michael Martin igehirdetése az ökumené vitatémáiról

b Amint la punk jú li us 21-i szá má ban tu dó sí tot tunk ró la, ba jor test vér -
egy há zunk öku me ni kus kap cso la to kért fe le lős meg bí zot tai jú li us 2–4.
kö zött tar tot ták éves kon fe ren ci á ju kat. MichaelMartin egy ház fő ta ná -
csos, öku me ni kus és kül ügyi osz tály ve ze tő ige hir de té sé ről rö vi den már
be szá mol tunk, de sze ret nénk meg osz ta ni ol va só ink kal a tel jes szö ve -
get, amely meg vi lá gít sok össze tett szem lé le ti prob lé mát. Az aláb bi ak -
ban a Ro then burg ob der Ta u ber vá ro sá nak Szent Ja kab-temp lo má ban
el hang zott ige hir de tés el ső ré szét kö zöl jük.
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„Bol dog az a nem zet, amely nek Is te -
ne az Úr, az a nép, ame lyet örök sé gül
vá lasz tott.” (Zsolt 33,12)

Szent há rom ság  ün ne pe  után  a  10.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Je ru zsá lem pusz tu lá sá nak em lék ün ne -
pe kap csán fi gyel mez tet nek: mi ide jé ben is mer jük fel, amit Is ten Krisz tus ban
tett ér tünk; csak a ben ne va ló hit ál tal iga zu lunk meg. „Jé zus Krisz tus ban van
a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz dag -
sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Mennyei Atyánk el nem mú ló ir gal má nak ta nú ja ő e
vi lág ban. Be vo nu lá sa kor meg si rat ta Je ru zsá le met, „mert nem is mer ted fel meg -
lá to ga tá sod ide jét”. Is ten Jé zus ban lá to gat ta meg vá lasz tott né pét (lásd Lk 1,68.78;
7,16). S be tel je sed nek az elő re meg ír tak: 70. au gusz tus 10-én „el len sé ge id… kö -
rül zár nak…, föld re ti por nak té ged…, és nem hagy nak be lő led kö vet kö vön”. (Lk
19,43.44) Az Úr lá to ga tá sá ról Lu ther ír ja: „Most úgy jön, mint Atya, ige hir de -
tő, iga zi Üd vö zí tő – ta ná csol ni és se gí te ni. De ha el vesz te get jük ezt az al kal -
mat, vé günk van!” Jé zus még is meg tisz tí tot ta ezt a temp lo mot, mert: „Meg van
ír va: És az én há zam imád ság há za le gyen…” (Lk 19,46) Mi „az Úr há zá ba öröm -
mel me gyünk” (GyLK 755). Pált fáj da lom gyöt ri né pe mi att, de le tud ja ír ni ezt:
„…nem a tes ti szár ma zás sze rin ti utó dok az Is ten gyer me kei, ha nem az ígé ret
gyer me kei szá mí ta nak az ő utó da i nak.”Az Is ten sza bad ke gyel me ez: „Kö nyö -
rü lök, akin kö nyö rü lök, és ir gal ma zok, aki nek ir gal ma zok.” (Róm 9,8.15) Mind -
ezek el le né re „az Is ten nem ve tet te el az ő né pét, ame lyet ele ve ki vá lasz tott. (…)
Vi szont az ő el esé sük ál tal ju tott el az üd vös ség (hoz zánk,) a po gá nyok hoz…, most
is van ma ra dék a ke gyel mi ki vá lasz tás sze rint…” (Róm 11,2.11.5) Jé zus jö ven dö -
lé se ez a temp lom ról: „nem ma rad kő kö vön, amit le ne rom bol ná nak”; a fő vá -
ros ról: „kard él re hány ják, és fog ság ba vi szik őket min den fé le po gány nép kö zé;
és po gá nyok ta pos sák Je ru zsá le met”. (Lk 21,6.24) Né pe fő bű ne: nem hit tek Jé -
zus ban (lásd Jn 16,9). Mi ne fe lejt sük el a fi gyel mez te tést (lásd Péld 14,34)! A
sa má ri ai asszony nak a Mes si ás mond ta: „Én va gyok az, aki ve led be szé lek. (…)
Higgy ne kem, asszony, hogy el jön az óra, ami kor nem is ezen a (Ga ri zim) he -
gyen, nem is Je ru zsá lem ben (!) imád já tok az Atyát. (…) Az Is ten Lé lek, és akik
imád ják őt, azok nak lé lek ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,26.21.24) A po -
gá nyok apos to la ne ked mond ja: „…te pe dig a hit ál tal állsz. Ne légy el bi za ko -
dott, ha nem…” – élj is ten fé lő éle tet (lásd Fil 2,12–13)! „Hi szen ha te… be ol tat -
tál a sze líd olaj fá ba, ak kor azok a ter mé sze tes ágak mennyi vel in kább be fog -
nak ol tat ni…” (Róm 11,20.24) A mi zöl del lő olaj fánk, Jé zus sza va: „…ne en gem
si ras sa tok, ha nem ma ga to kat… Mert ha a zöl del lő fá val ezt te szik, mi tör té nik
a szá raz zal?” (Lk 23,28.31) Mó zes Is te ne sza vát mond ja: „Szét szór ben ne te ket
az Úr a né pek kö zé…, de vé gül meg térsz Is te ned hez, az Úr hoz…, nem hagy el -
pusz tul ni…, hogy meg tudd: az Úr az Is ten, és nincs más…” (5Móz 4,27.30.31.35)
„Té ged, Úr is ten, mi, ke resz tyé nek / Di csé rünk és ál dunk.” (EÉ 41,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT rA vA Ló

Múlt hé ten át úsz tam a Ba la tont. Ta -
lán nem szá mít di csek vés nek ez a be -
je len tés,  hi szen má ra  iga zi  tö meg -
sport tá vált a Rév fü löp és Ba la ton bog -
lár kö zöt ti 5,2 ki lo mé ter le úszá sa. 
Meg le het,  fog lal ko zá si  ár ta lom,

de bi zony úszás köz ben szá mos bib -
li ai tör té net ju tott eszem be. No nem
egy olyan rö vid zár la to san al kal ma -
zott ige, mint mond juk az Ézsa i ás nak
adott ígé ret – „Ha ví zen kelsz át, én
ve led va gyok, és meg se gí te lek” –, ha -
nem pél dá ul az az evan gé li u mi je le -
net, ami kor Jé zus így szól: „Kel jünk
át a túl só part ra!” Mert bi zony nem -
csak az em ber, ha nem az Is ten Fia is
már csak ilyen: új ra és új ra sze ret ne
át jut ni a túl só part ra. 
Per sze  ha  be le gon do lunk,  Jé zus

már szü le té sé vel meg tet te ezt: át jött
az  in nen ső  part ra.  Igaz ság  sze rint
nem is könnyű meg ér te ni, mi ért kelt
át ide, hi szen ama túl só part sej té se -
ink sze rint sok kal bé ké sebb és sze lí -
debb. De ő ép pen ide, er re a ke vés bé
ba rát sá gos  ol dal ra  jött  át,  ahol  az
Em ber fia lá bát is ka vi csok hor zsol ják,
ahol isza pos a víz, hí ná ros a ten ger, és
ahol bi zony ör vé nyek le sel ked nek az
úszók ra és zá to nyok a ha jó zók ra. 
Az tán ha mar ki is is mer te ma gát

Jé zus ezen az ol da lon, hi szen itt hív -
ta el ha lász ta nít vá nya it, vagy itt ta -
ní tott csó nak ban ül ve. Ami kor pe dig
a „Kel jünk át a túl só part ra” uta sí tást
ad ta ki, ak kor nagy vi har ba ke rült ta -

nít vá nya i val együtt, de az tán ha tal -
mas sza vá val meg fé kez te az ele me -
ket, és is mét si ma lett a víz tü kör. „Mi -
ért fél tek, kis hi tű ek?” – mond ta az
ég zen gés től és csap ko dó hul lá mok -
tól meg ne szült ta nít vá nya i nak. 
„Mi ért félsz, kis hi tű?” – mon dom

én  is ma gam nak va la hol a Ba la ton
kö ze pén. Köz ben be pá rá so dott úszó -
szem üve ge men át hu nyo rog va pró -
bá lom a tá volt kém lel ni, hogy kö ze -
lebb van-e már a túl só part. 
Jó tud ni, hogy nem egye dül úszom.

Min den  ol dal ról  em be rek  vesz nek
kö rül, oly kor egy-egy szó val biz tat -
juk egy mást. Biz tos va gyok ben ne: ha
va la ki  kö zü lünk  ki me rül ne,  vagy
gör csöt kap na a lá ba, szá mít hat na a
mel let te úszó ra. Mert – bár mé rik az
időt – ez nem ver seny, ha nem ki kap -
cso ló dás, kö zös vál lal ko zás. 
Ha  va la ki  na gyon  el fá radt,  ki -

mász hat  egy  ha jó ra,  és  ki fúj hat ja
ma gát a fe dél ze tén. Sző lő cuk rot kap
és biz ta tó sza va kat. Is te nem, de szép
is vol na, ha nem csak ilyen eset ben
se gí te nénk egy más nak, szur kol nánk
a má sik si ke ré nek! 
Van időm gon dol koz ni, hi szen bő

há rom óra alatt te szem meg a tá vot. A
hoz zá ér tők  eb ből  tud ják, hogy  ilyen
idő vel va la hol a kö zép me zőny ben va -
gyok. Na jó, az al só kö zép me zőny ben.
De ez az úszás nem az idő ről, ha nem
az időt len ség ről szól. Alig ha nem ezért
is jut hat nak eszem be Nagy Lász ló cso -

dá la tos vers so rai: „Ki vi szi át fo gá ban
tart va / a Sze rel met a túl só part ra?”
Múlt szom ba ton Bog lár je len tet -

te a túl só par tot, ahol fe le sé gem és
gye re ke im vár tak. Van azon ban egy
olyan túl só part, ame lyet még ke vés -
bé is me rünk. Csak sej té se ink le het -
nek ró la. Ott is vár va la ki. 
Ahogy a Ba la ton ban pá rás úszó -

szem üve gen át, úgy itt tü kör ál tal ho -
má lyo san lá tunk. Ám tud juk, hogy
van  túl só  part.  Igaz,  hogy  on nan
még nem tért meg úszó vagy uta zó.
Me net  köz ben  el fá ra dunk,  oly kor
ked vün ket is sze gik a kö rül mé nyek.
Va la ki azt mond ja, for dul junk vissza.
Más ar ra akar rá ven ni, hogy ad juk fel
a küz del met. De to vább kell men ni.
Kar csa pás ról  kar csa pás ra,  cen ti ről
cen ti re, só haj ról só haj ra.
Tud juk, van, aki már át ért a túl só

part ra. Ott el csön de sed nek a hul lá -
mok.  Si ma  a  víz tü kör.  Tö ké le tes  a
csönd és a bé ke. 
„Há rom  óra,  tíz  perc,  ti zen hét

má sod perc”  –  mond ja  a  ked ves
hölgy,  ami kor  cél ba  érek.  Vissza -
zök ke nek a tér és az idő vi lá gá ba. Át -
ju tot tam Bog lár ra. De még nem va -
gyok a túl só par ton. 

g Fa bi ny Ta más

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá nak jú li us 28-i
adá sá ban

A túl só par ton

A pesszi mis ta sze rint min den jó után
va la mi rossz kö vet ke zik, az op ti mis -
ta sze rint min den rossz után va la mi
jó. A bo rú lá tó ezért nem tud so sem
iga zán örül ni sem mi nek, a de rű lá tó
pe dig ezért bol dog min den kor. Ez, ha
ke resz tyén op ti miz mus, re mény sé get
je lent. Nincs hi á ba, ami re igyek szem,
még ha el ron tot tam is va la hol. Az el -
len fél nem tud a föld be dön göl ni, a
rossz aka ró  tönk re ten ni, az  irigy ki -
sem miz ni a rám vá ró ál dá sok ból. 

„Min de nütt nyo mor gat ta tunk, de
meg nem szo rít ta tunk; két sé ges ke dünk,
de nem esünk két ség be; ül döz te tünk, de
el nem ha gya tunk; ti por ta tunk, de el
nem ve szünk…” (2Kor 4,8–9) „Az igaz,
ha hét szer is el esik, föl kel.”
De ne ked még az op ti mis tá nál is jobb

le het a hely ze ted: Jé zus mel léd áll, ha hí -
vod. Ő a sza ba dí tó, a bű nö ket meg bo -
csá tó, sze re tő Úr. Ez után már nem az
idő a kér dés, ha nem az ese mény: le old -
hat ta-e gyász ru há dat? Be állt-e a nagy
for du lat  az  éle ted ben:  ed dig nél kü le,
mos tan tól ve le? Ezért akár mi lyen mély -
re ve zet is föl di éle ted, utad vé gül föl -
fe lé ka nya ro dik. En nek bi zo nyos sá gát
ka pod, ha Jé zus szá mod ra kincs és ér -
ték (2Kor 4,7). 

Ér té kes lesz az éle ted, mert meg -
kap tad  a  leg na gyob bat.  „A  leg na -
gyob bat Jé zus ban / Te már meg ad tad
ré gen, / Őben ne üd vös sé gem van, /
Meg mos tál  szent  vé ré ben.  /  Mért
két ked nék ke gyel med ben? / Ha Jé -
zust  ad tad  éret tem,  /  Te  el  nem
hagy hatsz en gem!” (EÉ 87)
Ha vi igénk a kö vet ke ző kép pen is

for dít ha tó: „Szo mo rú sá go mat öröm -
re for dí tot tad, le ol doz tad gyász ru há -
mat, és öröm mel vet tél kö rül.” Dá vid
vissza gon dol a ré gi ne héz na pok ra.
Az ül döz te tés re és meg nem ér tés re,
amely ben ré sze volt. Ar ra az idő re,
ami kor nem volt em be ri se gít ség, és
úgy né zett ki, hogy zsák ut cá ba ju tott
az éle te. Ar ra az idő re, ami kor más -
mer re nem tu dott néz ni, csak föl fe -
lé. Mert ar ra min dig le het te kin te ni.
Ami kor más már föl kell, hogy ad ja,
ne künk még van egy le he tő sé günk. 
Jé zus a Sza ba dí tó. És a sza ba du lás

után meg ta nul juk, hogy nem az utol -
só pil lan tás kell, hogy le gyen az, amellyel
őrá te kin tünk, ha nem min dig az el ső.
Ak kor ő előbb old ja le gyász ru hán kat.
Előbb sza ba dít meg at tól a sok „gönc -
től”, amely sö tét, le húz, a baj ra em lé kez -
tet, vagy a ba jok kö vet kez mé nye. 

Ek kor  jön  az  iga zi  öröm. Amely
 nem függ a kül ső kö rül mé nyek től, sőt
amely a kül ső szo mo rú ság el le né re is
bel ső örö möt  tük röz. Azt  lát hat ják
raj tunk, hogy a he lyün kön va gyunk,
ért jük az éle tet, és együtt érez a szí -
vünk má sok kal öröm ben és bá nat ban. 
Csak ak kor tud juk az Úr sze rinti

örö möt  su gá roz ni,  ha  elő ször  azt
mi is kap tuk tő le. Ezért aki örö möt
akar  su gá roz ni,  an nak  elő ször  oda
kell men nie, oda kell tér del nie az elé,
aki az iga zi örö möt ad ja. Kap ni kell
a bel ső örö möt, ak kor su gá roz ni tu -
dod. Mert az az öröm nem a ti ed, ha -
nem  Is te né. Csak  kö rül vesz  té ged,
föl öl töz tet ve le. Hogy le gyen mit to -
vább su gá roz nod.
Egyszer egy több eme le tes ház bel -

ső ud va rán volt a föld szin ten egy kis
la kás, aho va so sem sü tött be a nap.
De az egyik eme le ti szom széd úgy ál -
lí tot ta be az ab la ka egyik szár nyát,
hogy az oda sü tő nap su ga rai a lenti
la kás ab la ká ra tük rö ződ jenek…
Né ha olyan szo mo rú ak va gyunk.

Szo mo rú vagy te is, test vé rem? Hát
még  nem  tá madt  föl  az  Úr  Jé zus
Krisz tus?

g Széll Bul csú

A hó nap igé je
„Gyá szo mat öröm re for dí tot tad, le ol doz tad gyász ru há mat, 

és öröm be öl töz tet tél” (Zsolt 30,12) b Leg utób bi szá munk ve zér cik ké -
ben PrőhleGergely or szá gos fel -
ügye lő fi gyel münk be aján lot ta
CsepregiZoltánpro fesszor Zsidó-
misszió,vérvád,hebraisztikací mű
köny vét, ame lyet a Lu ther Ki adó
2004-ben je len te tett meg. Kü lön
is fel hív ta a fi gyel met GáncsPéter
el nök-püs pök elő sza vá ra. Az aláb -
bi ak ban ezt kö zöl jük.

A fo gá szat ban ké nyes, nem rit kán kel -
le met len és fáj dal mas a gyö kér ke ze lés,
de gyak ran csak így le het meg men te -
ni  a  fo ga za tot.  Csep re gi  Zol tán,  az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ta -
ná ra a teo ló gia te rü le tén vál lal ko zott
egy sok te kin tet ben ké nyes, ne u ral gi -
kus te rü let, a re for -
má ció és a zsi dó ság
kap cso la tá nak „gyö -
kér ke ze lé sé re”. Pre -
cí zen,  tu do má nyos
igé nyes ség gel és tár -
gyi la gos ság gal tár ja
föl a té má ra vo nat -
ko zó  do ku men tu -
mo kat. Ed dig több -
nyi re csak ön ké nye -
sen ki ra ga dott idé -
zet tö re dé kek  ger -
jesz tet tek in du la to -
kat. Mö göt tük nem -
egy szer  fel szí nes,
szen zá ció haj hász,
kü lön bö ző  po li ti kai  in dít ta tá sú  bot -
rány kel tés, egy faj ta meg osz tási szán dék
rej tő zött. Ez a szö veg gyűj te mény va lós
hi ányt  pó tol.  Vég re  se gít sé get  kí nál,
hogy át fo gó és ár nyalt ké pet kap junk
er ről az iz gal mas kér dés kör ről. 
De mi ért ak tu á lis a zsi dó ság és a

re for má ció, a vá lasz tott nép és a ke -

resz tény ség egy más hoz va ló vi szo -
nyá nak ügye nap ja ink ban is? A vá lasz
egy sze rű: mert ez – ma is – va ló ban
„gyö kér kér dés”.  Ha  a  gyö kér  és  a
törzs  kö zött  fe szült ség  tá mad,  ha
el sza kad nak egy más tól, an nak tra gi -
kus kö vet kez mé nyei van nak. Nem -
csak  a  gyü mölcs ter més  ke rül  ve -
szély be, de az egész fa lé te, egész sé -
ges éle te és jö vő je fo rog koc kán. 
Köz tu dott, is mert, ért he tő, de so ha

el nem is mer he tő és meg nem ért he -
tő tör té nel mi okok ból köl csö nös elő íté -
le tek, fél re ér té sek és fél re ma gya rá zá sok
ter he lik ezt a lét fon tos sá gú kap cso la tot.
Csu pán egy szo mo rú il luszt rá ció eh hez:
Nagy tar csán, volt gyü le ke ze tem temp -
lo má ban az ol tá ron együtt áll a szé pen
fa ra gott me nó ra és a gol go tai ke reszt.
Saj nos nem egy, ma gát ke resz tény nek

val ló  ven dég  kér -
dez te már  cso dál -
koz va:  „Ez  a  ket tő
mi ként  jön  össze,
ho gyan  fér  meg
egy más  mel lett?!”
Re mé lem, Csep -

re gi Zol tán hi ány -
pót ló  mun ká ja  is
se gít  ab ban,  hogy
együtt gyó gyul junk.
Job ban meg is mer ve
az  előt tünk  já ró
nem ze dé kek  ví vó -
dá sát,  út ke re sé sét
ezen  a  te rü le ten,
tud juk  egy mást  a

je len ben job ban meg ér te ni, el fo gad ni
és be fo gad ni. Csak kö zös múl tunk fel -
dol go zá sa,  bű ne ink,  mu lasz tá sa ink
be is me ré se mel lett, gyö ke re ink ke ze -
lé se és ápo lá sa nyo mán le het esé lyünk
kül de té sünk  be töl té sé re,  egy  kö zös,
bé ké sebb jö ven dő re. 

g Gáncs Pé ter
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Más nap reg gel a két lo vag fris sen lá tott
ne ki a te kercs har ma dik rejt vé nyé nek.
–  Már  két  ne vet  meg fej tet tünk!

Mind két édes anyá ról az Ószö vet ség -
ben ol vas ha tunk, és fi a ik is jól is mer -
tek. Kí ván csi va gyok, ki lesz a har ma -
dik – vet te ke zé be a pa pi rost Pong rác.
– Mind járt meg lát juk! Már is ol va -

som, mi a fel ada tunk. Hall gasd: „E szép
kert vi rá go kat rejt, a szem, ha rá néz,
könnyet fe lejt. Cse re pe ken szá mok,
ne vek, olyan ként, mint mű ve le tek. A
meg ol dás egyet len egy: ér té ke a leg ke -
ve sebb. Mi kor szá molsz, ne véts, s
meg ka pod a sze mély ne vét! Mind eh hez
jó mun kát kí ván a ki öt lő: Ba jusz ki rály.”

– Szép ez a kert, csak ne kel le ne
annyit szá mol ni! – só haj tott Pong rác
lo vag.
– Egyet se bú sulj! Egy kis agy tor -

na még sen ki nek sem ár tott meg!

Melyikakeresettnév?

Al bert és Pong rác lo vag ka land jai
b Mos ta ni négy ré szes so ro za tunk ban is mét Al bert és Pong rác lo vag nak

se gít het tek. Ez al ka lom mal Sza káll ki rály vi té ze i nek egy kü lön le ges
te kercs bib li ai rejt vé nye it kell meg ol da ni uk. Ezek meg fej té sei olyan
édes anyák ne vei, akik nek két fi uk volt. A he lyes meg ol dá so kat össze -
gyűjt ve a so ro zat vé gén küld jé tek be szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték -
ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

3.

A gé bi csek éne kes ma da rak, de ra ga -
do zó ter mé sze tű ek, er re utal kam pós
cső rük is.
A  tö vis szú ró  fő leg  ro va rok kal,

sás kák kal,  tücs kök kel,  bo ga rak kal
táp lál ko zik,  ám  al ka lom ad tán  el -
kap ja a fi a tal poc kot, ege ret, gyí kot
is. Zsák má nyát gyak ran tö vis re szúr -
ja. Ez a fur csa „spájz” azok ra a na -
pok ra szol gál, ami kor esős, hű vös az
idő, és a ro va rok el búj nak, nem mo -
zog nak. 
Né ha per sze csa ló dás éri sze gény

gé bi cset, mert szar kák, var jak, sőt da -
ra zsak  is meg dézs mál ják a spáj za it.
A  tö vis szú ró  gé bics  ké sőn,  csak

áp ri lis utol só, má jus el ső nap ja i ban
ér ke zik vissza Af ri ká ból. A sár ga ri -
gó, a kar valy po szá ta és az éne kes ná -
di ri gó  mel lett  ő  is  a  se reg haj tók
egyi ke.
Ha za ér ke zé sé nek  nap ja i ban  le -

het hal la ni – saj nos csak na gyon rö -
vid ide ig – az ud var ló hí mek éne két.
Pár juk kal szem be áll va, ma gu kat ki -
húz va hal kan, de na gyon vál to za to -

san  éne kel nek.  Stró fá ik  kö zé  más
ma da rak tól el le sett han go kat, ének -
rész le te ket  ke ver nek.  Da luk kal  –
más éne kes ma da rak kal el len tét ben
–  nem  a  fog lalt  te rü le tet  vé dik,
ének lé sük nek nincs ter ri to ri á lis je -
len tő sé ge.
A to jó bok ros domb ol da lon, a fo -

lyó kat  kí sé rő  li get er dő  sze gé lyén,
vas úti  töl té sek  men ti  bok rok ban
építi a fész ket, ame lyet fi nom gyö ke -
rek kel  gon do san  ki bé lel.  Egye dül
kot lik az öt-hat to já son, míg pár ja egy
bo kor csú csán vagy más ki emel ke dő
pon ton ül ve őr kö dik.
Gyer mek ko rom ban  egy szer  na -

gyon kí ván csi vol tam, és bár tud tam,
hogy nem sza bad, sze ret tem vol na a

fé szek be  pil lan ta ni.  Ami kor  szét -
haj to gat tam  a  ga la go nya  ága it,
könnyű ütést érez tem a fe je men: a
hím  gé bics  cső ré vel  kop pin tott  a
ko ba kom ra.
A már ki re pült fi ó kák egy ide ig a

kör nyé ken ma rad nak,  és  több ször
lát tam,  amint  a  szü lők től  ka pott
sás kát  pró bál gat ják  tö vis re  szúr ni.
Ele in te per sze több nyi re nem si ke -

rül  ne kik,  de  rá juk  is  ér vé nyes  a
mon dás: gya kor lat te szi a mes tert.
A ná lunk fész ke lő tö vis szú ró gé -

bi csek au gusz tus vé gén, szep tem ber
ele jén in dul nak Af ri ka fe lé.

g Sch midt Egon

Kérdések
1. Hány pár le het ha zánk ban?
2. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?
3.  Mit  gon dolsz,  mi kor  vo nul nak:
nap pal vagy éj sza ka?

Tö vis szú ró gé bics

Vá la szok: 1. kö rül be lül hat száz ezer;
2. 14-15 nap alatt; 3. éj sza ka.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Pe ti nyá ron min den va sár nap két da -
rab  két szá zast  kap  a  szü le i től.  Az
egyi ket a per sely be kell dob nia, a má -
si kon pe dig ha za fe lé jö vet fa gyit ve -
het ma gá nak.
Az  egyik  va sár nap  temp lom ba

me net meg bot lik, és az egyik pénz -
da rab  a  csa tor na  rá csá ba  gu rul.
Peti  saj nál koz va  az  ég re  eme li  a
sze mét:

– Édes Is te nem! Mi lyen kár, hogy
épp a te pén zed ve szett el!

***

– Anya! Hív juk be a na gyit, amíg
el al szom! – ké ri Dó ri az anyu ká ját.
– A na gyi most nem ér rá. Krump -

lit pu col a kony há ban. 
– De én fé lek a sö tét ben!
– Majd vi gyáz rád az őr an gyal ka. 
Dó ri el gon dol ko dik:
– In kább vi gyáz zon rám a na gyi,

az  őr an gyal ka  pe dig  pu col ja  meg
ad dig a krump lit he lyet te!

HUmorzsáK
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b Vál to zá sok lép nek élet be szep -
tem ber től az is ko lai hit ok ta tást
il le tő en. Ezek ről kér dez tük Wag-
nerSzilárdot, a sop ro ni Eöt vös
Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um
és Egész ség ügyi Szak kö zép is -
ko la is ko la lel ké szét, az evan gé -
li kus ok ta tá si és ne ve lé si in téz -
mé nyek ben dol go zó lel ké szek
mun ka kö zös sé gé nek ve ze tő jét.

– Az egy há zi ok ta tá si és ne ve lé si in -
téz mé nyek szá má ra mi lyen vál to -
zást hoz az új tan év?
– A hit ok ta tás szer ve zé -

se szem pont já ból nem so -
kat, hi szen az egy há zi in téz -
mé nyek ben, ahol a hit ok ta -
tás  ed dig  is  kö te le ző,  he ti
két órás tan tárgy volt, min -
den vál to zat lan ma rad. Egy -
há zunk  in téz mé nyi  tör vé -
nye,  amely  ja nu ár  1-jé vel
lé pett  ha tály ba,  azt  ha tá -
roz za meg, hogy az  in téz -
mé nyi lel készt mind a dia -
kó ni ai, mind az ok ta tá si vo -
na lon a fenn tar tó kül di és al -
kal maz za. Te hát nem az is -
ko la al kal ma zá sá ban áll, ha -
nem  az  egy há zé ban,  ez zel
min de nütt  biz to sít va  van
ez a szol gá lat.

– Az ál la mi is ko lák ban
kö te le ző vé tett hit ok ta tás
ese té ben en nél több bi zony -
ta lan ság érez he tő.
– A hit ok ta tás a tör vény

sze rint vá laszt ha tó  lesz az
ál la mi is ko lák ban. A kér dés
még sok te kin tet ben tisz tá -
zás ra  szo rul.  A  ki seb bik
gond nak azt lá tom, hogy van-e elég
ka pa ci tá sa az egy ház nak min den hol
hit ok ta tást szer vez ni, hi szen a  leg -
több  he lyen  ren del ke zés re  áll nak
lel ké szek és kép zett hit ok ta tók. 
Na gyobb gond vi szont a fi nan szí -

ro zás kér dé se, amely vi ta tott és bi -
zony ta lan, el ső sor ban a cso port lét -

szá mok te kin te té ben. Az egy-két fős
„cso por tok” az ál la mi fi nan szí ro zás -
ban ér tel mez he tet le nek, így ha en nél
na gyobb cso port lét szá mok lesz nek a
sza bá lyo zás ban,  ak kor  az  egy ház -
nak kell vá laszt ta lál nia ar ra, hogy ha
va ló ban sze ret né foly tat ni a hit ok ta -
tást ezek ben az is ko lák ban, még pe -
dig a – ránk egyéb ként or szá go san
jel lem ző – kis cso por tok ban, ak kor
ezt mi lyen fi nan szí ro zá si rend szer ben
fog ja meg ol da ni.

– Gond ként fo gal ma zó dott meg,
hogy az is ko la lel ké szek sza bad sá ga
rö vi debb, mint az is ko lai ok ta tá si szü -

ne tek nap ja i nak szá ma. Ezt si ke -
rült-e fel ol da ni?
– Szü le tett meg ol dás er re a sza bá -

lyo zá si űr re. Egy há zunk ne ve lé si és
ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő je ál lás fog -
la lást adott ki ar ról, hogy mi min den
tar to zik be le az  in téz mé nyi  lel kész
mun ká já ba. Hi szen nem csak az érin -

tett  in téz mény  te rü le tén  vég zünk
fel ada to kat, ha nem az is a mun kánk
ré sze, ami kor pél dá ul ott hon ter vez -
zük a kö vet ke ző tan évet, gyü le ke ze ti
szol gá la tot vál la lunk át, tá bo roz ta -
tunk, csa lád lá to ga tást vég zünk, vagy
ön kép zést foly ta tunk. 

– Van-e tö rek vés az egy ház ban ar -
ra, hogy min den ok ta tá si in téz mény -
nek sa ját, ön ál ló is ko la lel ké sze le gyen?
– A tör vé nyi sza bá lyo zás úgy szól,

hogy a há rom száz fős ta nu lói lét szá -
mot meg ha la dó in téz mé nyek ben ön -
ál ló is ko la lel kész dol goz zon. Von zó -
vá is kell, hogy vál jon ez a te rü let az

itt szol gá la tot vál la ló lel ké -
szek szá má ra. Sok he lyen
van hi á nyunk is ko la lel kész -
ből.  Ez zel  együtt  ez  az  a
szol gá la ti te rü let, ahol  je -
len tős szá mú fi a talt tud na
meg szó lí ta ni az egy ház. 

– Mi lyen egy jó is ko la lel -
kész, mit vár el tő lük?
– El ső sor ban is ko moly

pe da gó gi ai vé na szük sé ges
eh hez a mun ká hoz, hi szen
az  in téz mé nyi  lel kész nek
el sőd le ges sze re pet kell vál -
lal nia a hit ok ta tás ban. Na -
gyon  fon tos nak  ér zem,
hogy az is ko la lel kész jár tas
le gyen  a  fi a tal  kor osz tály
meg szó lí tá sá nak  mód ja i -
ban. Le gyen nyi tott a fi a tal -
ság prob lé mái iránt, le gyen
egy szer re  társ  és  ve ze tő.
Ugyan ak kor  a  ta ná ri  ka -
rok ban ter mé szet sze rű leg
van je len az az in tel lek tu á -
lis  igé nyes ség,  amely nek
fel ké szült ség ben, hoz zá ál -
lás ban, em ber ség ben, hit -
ben meg kell fe lel ni. Ép pen

ez a ket tős ség a ne héz sé ge az in téz -
mé nyi lel ké szi mun ká nak: hogy a di -
á kok vagy ép pen óvo dá sok egé szen
mást vár nak el, mint a ne ve lő tes tü -
let tag jai. Ugyan ak kor ez az, ami ért
kü lö nö sen szép és nagy ki hí vást je -
len tő szol gá lat ez.

g Szeg fű Ka ta lin

Nagy le he tő ség az is ko lai hit ok ta tás
Be szél ge tés Wag ner Szi lárd is ko la lel késszel

A vá ró te rem ben szin te ta pin ta ni le -
he tett a fe szült sé get. A vizs gá lat ra
vá rók ál ta lá ban is rossz ked vű ek és
tü rel met le nek, most pe dig még az
egyik gép is el rom lott. Min den las -
sab ban, még a szo ká sos nál is ne héz -
ke seb ben ment. A han gos be mon -
dón csak nagy rit kán szó lí tot tak be
egy-egy új be te get, s a to vább vá ra -
koz ni kény sze rü lők mor co san néz -
tek a tá vo zó után. Ne he zen ha ladt
a sor. 
Dél fe lé már tom pa és re zig nált volt

min den ki. A be szél ge tés fosz lá nyok is
el hal tak.  Csak  a  be teg meg fi gye lő -
ből át szű rő dő nyö gés és jaj ga tás lett
egy re han go sabb, ide ge sí tőbb és fi -
gyel met kö ve te lőbb. 
Az idős né ni ta lán nem is a vizs -

gá lat meg pró bál ta tá sai mi att on tot -
ta  ma gá ból  a  pa naszt.  Sok kal  in -
kább a két ség be esés, a ma gány, a bi -
zony ta lan ság  ke se rí tet te  el.  Le het,
hogy eze ket nap ról nap ra hor doz ta
ma gá ban né mán, de most úgy tört fel
be lő le minden nek a fáj dal ma meg ál -
lít ha tat la nul, hogy az egész fo lyo só
zen gett be le. 
Az em be rek fész ke lőd tek. 
– Hív ni kel le ne az or vost!
– De hát a meg fi gye lő ben van. Ott

a nő vér mel let te.
–  Biz to san  ebé del ni  ment.  Mi

meg itt vár ha tunk ét len-szom jan.
A  kis  ápo ló nő  te he tet le nül mo -

tosz kált  a  né ni  kö rül.  Vér nyo mást
mért, lá zat, pul zust. Min den mér he -
tő ér ték nor mál tar to mány ban le he -
tett, mert csak a vál lát vo no gat ta, és
pi ron kod va sut to gott va la mi nyug ta -
tó ról az or vos nak a fo lyo són. 
Az or vos jó han go san és ta gol tan

csi tít gat ta a né nit. Biz tat gat ta, hogy
csak  egy  kis  tü re lem,  ha ma ro san
job ban lesz, hi szen nem volt ez olyan
nagy meg pró bál ta tás. Az tán to vább -
si e tett a dol gá ra. 
Köz ben be te gek jöt tek-men tek, a

hall ga tó ság cse ré lő dött, de a né ni vi -
gasz tal ha tat lan ma radt.  Las san  ki -
ürült az am bu láns-vá ró te rem, már
csak pá ran vár tak a pa pír ja ik ra, ami -
kor tör tént va la mi. 
Két kis kon tyos né ni je lent meg az

aj tó ban. Csak egy pil la nat ra néz tek
be, nem is tűn tek vol na fon tos nak, ha
a fo lyo só ról be nem vissz hang zik a ta -
ka rí tó nő csú fon dá ros hang ja:
– Né’ má’, meggyüt tek a Jé é é zus -

kák! He he he!
A két idős asszonyt már nem lát -

tuk, csak a meg fi gye lő ből át szű rő dő
han gok árul kod tak a foly ta tás ról. 
– Jó na pot kí vá nok! Ka to li ku sok

va gyunk, és en ge dé lyünk van imád -
koz ni, ál doz ni az zal, aki sze ret ne. Se -
gít he tünk? 
A nyö ször gés ab ba ma radt.
– Én sze ret nék – mond ta hal kan

a jaj ga tó né ni. – Szük sé gem len ne rá. 

– Test vé rem, emel jük fel szí ve in -
ket!
– Fel emel jük az Úr hoz.
Az tán  már  csak  halk,  is me rős

mon da tok hal lat szot tak. A né ni fá -
radt, gyen ge han gon is mé tel te:
– Sok szor és sokat vét kez tem…,

gon do lat tal, szó val, cse le ke det tel és
mu lasz tás sal…
És ma gunk ban, azt hi szem, töb ben

is ve le mond tuk: sok szor és sokat…
– Íme, az Is ten Bá rá nya. Íme, aki

el ve szi a vi lág bű ne it. 
A vá ró ban áhí ta tos csönd ho nolt.

A  meg fi gye lő ből  már  csak  bé kés
szu szo gás hal lat szott át. 
A két idős hölgy ment to vább, szo -

bá ról szo bá ra. Ahol fo gad ták őket,
ma rad tak, ahol nem, ott mo so lyog -
va job bu lást kí ván tak, és to vább áll -
tak. Mi re meg kap tam a pa pír ja i mat,
már  a  tü dő osz tály  fe lé  lép csőz tek
csen de sen, ha tá ro zot tan. 
– Ehun men nek ni, a Jé é é zus kák!

–  rik kan tott  utá nuk  a  ta ka rí tó nő
har sá nyan, gú nyo san. 
Én meg ar ra gon dol tam, hogy a

ke resz tény ség tu laj don kép pen va la -
mi ilyes mit je lent: egy da rab Jé zus -
nak len ni, úgy jár ni és ar ra, amer re
ő  men ne.  És  ma gam ban,  azt  hi -
szem, az nap – töb bek kel együtt –
há lát ad tam a hű sé ge sen szol gá ló Jé -
zus ká kért.

g Fül ler Tí mea

A Jé zus kák

Az elő adók és igé vel szol gá lók a ke gye -
lem üze ne té vel jegy ze te ik ben és fe jük -
ben ér kez tek Pi lis csa bá ra. Át gon dol -
ták, meg for gat ták szí vük ben, gon do -
la ta ik ban – aho gyan ta lán a prog ra mot
bön gé sző részt ve vők is. Ke resz tény hi -
tünk el csé pelt nek tű nő fo gal ma mégis
az zal  vált  élő vé  és  ki ta pint ha tó vá,
hogy a szol gá lók és részt ve vők sze mé -
lye sen át élt meg ke gyel me zett sé gük ről
is  őszin tén  be szél tek.  A  je len lé vők
meg él het ték, hogy nem a for ma, nem
a jó szer ve zés, még csak nem is a szé -
pen ki mon dott, össze sze dett sza vak,
ha nem Is ten meg ta pasz tal ha tó, em be -
rek hez haj ló ke gyel me hoz hat ál dást
kö zös sé gük re.
Szá mos tes ti, lel ki meg kö tö zött ség -

ből,  re mény vesz tett ség ből,  má zsás
sú lyú bűn ből sza ba dult test vér szólt
ar ról, hogy Is ten nel mit él tek át. A
kon fe ren cia részt ve vői mind érint ve
érez het ték ma gu kat az erő tel jes szol -
gá la tok és a be szél ge té sek so rán. 
Idén sok gye rek is ér ke zett szü le -

i vel  a  négy na pos  kon fe ren ci á ra.  A
test vé ri kö zös ség és a fel nőt tek kö zött
moz go ló dó ki csik erő sí tet ték az ér -
zést: min den ki egy csa lád ba tar to zik
az Atya előtt.

Bó dis Mik lós lel kész Er dély ből ér -
ke zett, hogy el mond ja üze ne tét. Ön -
gyil kos ság ra ké szül ve in dult út nak,
ami kor Is ten meg ra gad ta. Új éle té ben
egy fo gyó ban lé vő gyü le ke ze tet ka -
pott, és el hí vást Is ten től a ro má nok
kö zöt ti  szol gá lat ra  is.  A  ke gye lem
üze ne tét hoz ta, mely ugyan úgy je len
volt a ke nyér sza po rí tás kor és a vi har -
ban is. Az em be rek szem be sül tek a
kér dés sel:  Mi ből  is  „ér te nek”?  Ha
nem okul nak a cso dás ta pasz ta la tok -
ból, le het, hogy Is ten vi har ral fog ja
ész hez té rí te ni őket. 
Is ten ke gyel mé nek mun kál ko dá sa

ma gá ban fog lal ja a fed dést, a jó za ní -
tást, ön ma gunk kí nos meg is mer te té -

sét  is.  A  meg ha son lás  sze re pé ről
szól tak De ák Lász ló sza vai. A szent -
sé gek bib li kus és he lyes fel fo gá sa, fo -
ga dá sa is elő ke rült Kó sa Ger gely áhí -
ta tá ban.  A  bal ga  szü zek  pél dá za ta
sem lel ket an da lí tó – ép pen az éb -
reszt ge tés, az evan gé li zá ció szol gá -
la tá ban vit te a részt ve vők elé Or bán
At ti la a ben ne rej lő gaz dag üze ne tet.
„A  még  Krisz tust  nem  is me rő

em ber bé na a bű nei mi att. Aki két -
fe lé sán ti kál, az már jár! Az már egy
ha tá ro zott igent mon dott Jé zus nak,
de még nem mond ta ki a ha tá ro zott
ne met a vi lág nak. Ne akar juk sán ti -
ká ló  élet tel  be csap ni  kör nye ze tün -
ket!”  –  hang zot tak  Bó dis  Mik lós
sza vai. Ez olyan élet, mint a ko vá szos
ubor ka: sa va nyú – ahogy dr. Mol nár
Ró bert fo gal maz ta  meg  elő adá sá -
ban. A tel je sen Is ten nek adott élet pe -
dig olyan lesz, mint a méz: von zó. 
A zá ró is ten tisz te le ten Sze ve ré nyi

Já nos hir det te az igét. Hang sú lyoz ta,
hogy  Is ten  nem  rend őr,  nem bí ró,
nem ügyész: jó sá gá val ösz tö nöz meg -
té rés re és ke gyel me meg is me ré sé re. 
A  kon fe ren cia  mély re ha tó  üze -

ne te i nek fel dol go zá sá ban se gí tet tek
a vál to za tos sá got je len tő ze nei és elő -
adói  prog ra mok.  Ezek  kö zött  volt
ver ses-ze nés  szol gá lat  (Ká li-Hor -
váth Kál mán, Ba logh Ti bor, Szűcs Pé -
ter Pál), il let ve a pi lis csa bai ka to li kus
test vé rek  temp lo má ban el hang zott
or go nás-éne kes  kon cert  Csá kány
Ma ri an na éne kes és Pál úr Já nos or -
go na mű vész köz re mű kö dé sé vel.
Re mény ség sze rint Is ten a bi zony -

ság té te le ket, igei üze ne te ket hall ga -
tók ban meg ér le li az el ve tett ige mag -
va kat, és  így fi no man il la to zó gyü -
möl csöt  te rem het  éle tük.  (Az  el -
hang zot tak ból ké szült fel vé te lek meg -
hall gat ha tók a http://misszio.lu the -
ran.hu hon la pon.)

g Er dész né Kár pá ti Ju dit

or s z á g o s m I s s z I ó I  Kon f e r e n c I a

Erő söd jünk 
a ke gye lem ben!

b Egy há zunk or szá gos misszi ói lel ké szé nek, SzeverényiJánosnak(képün-
kön)a szer ve zé sé ben jú li us ele jén új ra meg ren dez ték az Evan gé li kus Misszi -
ói Köz pont or szá gos kon fe ren ci á ját. A prog ra mot SzemereiJánosnak, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ké nek elő adá sa nyi tot ta meg. 
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A do mo nyi evan gé li kus gyü le ke zet és
fi li ái (Vá ceg res, va la mint Er dő ker tes)
a Gal ga men ti szlo vák gyö ke rű ke -
gyes ség erős és élő kö zös sé gei kö zé
tar toz nak. 
Ahogy sok más fa lu ban, Do mony -

ban is a fa lu kö ze pén áll a temp lom:
egyik ol da li ka pu ján ki lép ve a fa lu al vé -
ge, a má sik irány ba pe dig a fel vég fe lé
in dul hat el az em ber. Azt is el mond hat -
juk azon ban, hogy az 1777-ben épült
temp lom  nem csak  föld raj zi lag,  ha -
nem a lel ki és kö zös sé gi élet szem pont -
já ból is már év szá za dok óta köz pon ti
he lyet fog lal el a te le pü lés éle té ben. 
Gyü le ke ze ti tag ja ink öröm mel lá -

to gat ják az is ten tisz te le te ket és cso -
port al kal ma kat, ame lyek kü lön bö ző
kor osz tá lyo kat és ér dek lő dé si kör höz
tar to zó kat szó lí ta nak meg. 
A gö rög ke reszt alap raj zú temp -

lom tér  kö zép pont já ban  fog lal  he -
lyet  a  szó szék,  mely nek  ol da lán  a
„Ver bum Do mi ni ma net in aeter -
num” (vagy is: „Az Úr be szé de meg ma -
rad örök ké”)  ige vers  ol vas ha tó.  A
re for má ció  ve zér gon do la tá vá  vált
le vél be li  ige el he lye zé se ki fe je zés re
jut tat ja, hogy a gyü le ke zet éle té nek
kö zép pont já ban az élet igé je áll. 
Az Úr üze ne tét sze ret nénk to vább

su gá roz ni a temp lom fa la in túl ra is. Az
evan gé li um hall ga tá sá ból me rí ti a mint -
egy ki lenc száz lel ket szám lá ló kö zös ség
az erőt és böl cses sé get ah hoz, hogy egy -
ház ke rü le tünk  mot tó ját  –  „Con ser -
van do et re no van do” („Meg őr zen dő és
meg újí tan dó”) – kö vet ve foly tas sa pá -
lyá ját. Az egyik fő cé lunk, hogy a ré gi

ér té ke ket és ha gyo má nyo kat meg őriz -
zük. Jó pél da er re a temp lom mű tár gya -
i nak meg úju lá sát cél zó fo lya mat. 
En nek el ső lé pé se ként né hány éve

(rész ben a gyü le ke zet ado má nya i ból,
rész ben egy há zi tá mo ga tá sok ból) új -
já szü let he tett a temp lom ol tá rát dí szí -
tő, majd két száz éves ol tár kép, Raf fa -
el lo San ti Trans fi gu ra tio cí mű ké pé nek
má so la ta. Ez után a temp lom ré gi ol -
tá rá nak utol só va cso rát áb rá zo ló ké pe
lett res ta u rál va. A jö vő év ben pe dig
gyü le ke ze tünk száz húsz éves Ba kos-
or go ná ját sze ret nénk – kül ső for rá sok
igény be vé te lé vel is – res ta u rál tat ni. 

Eköz ben a „re no van do” szel le mé ben
sze ret nénk for má já ban és stí lu sá ban a
21. szá zad élet ér zé sé hez iga zít va meg -
szó lal tat ni  az  örök  és  vál toz ha tat lan
üze ne tet: Is ten sze re tet. Cé lunk, hogy
meg ta lál juk  az  em be rek hez  ve ze tő
utat, hogy hí vo ga tó, be fo ga dó kö zös sé -
günk ben lel ki ott hon ra ta lál has sa nak a
temp lom épí tő ősök ál tal nagy oda adás -
sal meg al ko tott is ten tisz te le ti he lyen.

IstentIsztelet-KözvetítésamagyarrádIóban

Be mu tat ko zik 
a Do mo nyi Evan gé li kus

Egy ház köz ség

evangélikus
istentisztelet
amagyar
rádióban
Augusztus 11-én,
a Szent há rom ság

ün ne pe utáni 11. va sár na p 10.04-től
istentiszteletet közvetít a Kossuth
rádió  Domonyból.  Igét  hirdet
Sághy Balázs lelkész.
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Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes
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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.

„Ha az Úr en ge di, és élünk…” – ez
volt  a  sza va já rá sa  Soly már Pé ter
evan gé li kus lel kész nek. Min dig olyan
len dü let tel és öröm mel mond ta ezt
egy-egy is ten tisz te let re, gyü le ke zeti
al ka lom ra ké szül ve is, hogy két ség
sem fér he tett hoz zá: aján dék nak te -
kint min den na pot és min den al kal -
mat Is ten sze re te té nek meg élé sé re és
Krisz tus  evan gé li u má nak  to -
vább adá sá ra. 
Há lás szív vel em lék szem ar -

ra  az  év re,  ame lyet  mel let te
tölt het tem ha tod éves teo ló gus -
ként:  meg ta pasz tal hat tam  a
gyü le ke zet kö zös sé gé nek össze -
tar tó ere jét, azt, ho gyan si mul -
hat be le egy lel kész csa lád több
ge ne rá ci ó ja  is  eb be  a  kö zös -
ség be, és ho gyan ve szi ki a gyü -
le ke ze ti  szol gá lat ból  fi a tal  és
idős a ma ga ré szét. 
Édes ap ja,  Soly már Já nos

1948-tól 1970-ig szol gált a csö -
mö ri  gyü le ke zet ben,  há rom
gyer me ke itt nőtt fel. Kü lön le -
ges aján dék, hogy egyik fia le he -
tett az utód ja. 
Soly már Pé ter 1970-től nyug -

díj ba vo nu lá sá ig, 2007-ig volt
csö mö ri lel kész, emel lett ti zen -
egy tan éven ke resz tül az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek óra -
adó ta ná ra ként dol go zott, hu szon -
nyolc éven át pe dig a ki star csai Evan -
gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze re tet ott -
ho ná nak igaz ga tó lel ké szi tisz tét is
be töl töt te. Több év ti ze des hű sé ges
kö zös ség épí tő mun ká ja el is me ré se -
ként Csö mör nagy köz ség Pro Ur be
em lék érem mel tün tet te ki, és 2000-
ben dísz pol gá rá vá vá lasz tot ta. 
A  lel ké szi  szol gá lat ra  édes ap ja

pél dá ja in dí tot ta Soly már Pé tert. Fi -
a tal  éve i ben  meg ha tá ro zó  sze re pe
volt szá má ra a ké zi lab dá nak, egész
éle té ben meg őriz te a sport irán ti ér -

dek lő dé sét, de a pá lya vá lasz tás egy -
ér tel mű  volt  szá má ra:  „Nincs  na -
gyobb kül de tés an nál, mint má sok
szí vé ben  fel éb resz te ni  a  Krisz tus
utá ni vá gyat” – mond ta.
1963-ban, lel késszé ava tá sa után a

pé csi  gyü le ke zet be  he lyez ték.  Bár
on nan to vább ve zet te az Úr – egy éves
ber li ni ta nul má nyi ösz tön dí jat nyert

el, majd An gyal föld re ke rült –, élet -
re szó ló aján dé ko kat ka pott Pé csett.
Az  ot ta ni  if jú sá gi  kör ben  is mer te
meg Pav lik Már tát, aki vel 1966-ban
há za sod tak össze, és aki hol tá ig hű
tár sa ma radt sze re tő há zas társ ként és
a gyü le ke zet szol gá la tá ban is. 
Pé csi elöl já ró ja, Ba li kó Zol tán lel -

kész  sze mé lyé ben  édes ap ja  mel lé
még egy pél da ké pet ka pott. Kap cso -
la tuk idő vel ba rát ság gá mé lyült. Ba -
li kó Zol tán rend sze res ven dég volt a
csö mö ri far san gi ima he te ken, és éle -
té nek utol só nya rán a Soly már há zas -

pár hí vá sá ra el lá to ga tott a csö mö ri ifi -
sek nyá ri tá bo rá ba is, hogy ta lál koz -
has son ve lük, és szol gál has son köz tük. 
A lel ké szek a gyü le ke zet be ke rü -

lé sük kor is mer ked nek meg a kö zös -
ség tag ja i val. Az ő ese té ben ez már
adott volt, „a sze mük előtt nőt tem fel,
min den ki is mert, és én is min den kit
is mer tem” – mond ta er ről egy szer.

Nagy sze rű  volt  lát ni,  mi lyen
köz vet len a kap cso lat a lel kész,
a pres bi té ri um tag jai és az egész
gyü le ke zet  kö zött.  Érez ni  le -
he tett,  hogy  a  temp lom  és  a
gyü le ke ze ti épü let nem egy vi -
lág tól  el kü lö nült  hely,  aho vá
csak  időn ként  lé pünk  be,  ha -
nem élet tér, ahol Jé zus út ján jár -
va egy mást tá mo ga tó kö zös ség -
re és ba rá tok ra lel az em ber.
Soly már Pé ter nek ka rak te res

vé le mé nye volt vi lá gi és egy há -
zi ügyek ben is, és eh hez tisz ta
és sze re tet tel jes sza vai. Ha tá ro -
zot tan fog lalt ál lást, ha kel lett.
A gyü le ke ze tet oda adó an és jól
meg ter ve zet ten ve zet te, ugyan -
ak kor spon ta ne i tá sa és hu mor -
ér zé ke még az is ten tisz te le te ken
is meg csil lant. Nyi tott  szív vel
fo gad ta a hoz zá for du lót: fi a talt
és  idő set,  hí vőt  és  ke re sőt.
Nyug díj ba  vo nu lá sa  után  is
öröm mel állt a csö mö ri evan gé -

li kus  kö zös ség  ren del ke zé sé re.  Ez
év má ju sá ban mint hat van éve kon -
fir mált ju bi láns részt ve he tett a kon -
fir má ci ói is ten tisz te le ten. 
Rom ló egész sé gét, a be teg sé ge ket

tü re lem mel,  de rűs  szív vel  vi sel te.
Szü le tés nap ján,  jú li us  11-én  lett
rosszul, ke rült kór ház ba, on nan szó -
lí tot ta őt ha za te rem tő Ura egy hét -
tel ké sőbb. A be teg ágy ról még üzent
drá ga gyü le ke ze té nek, és bi zony sá -
got te he tett sze ret te i nek a fel tá ma -
dás ba ve tett hi té ről. 

g Szücs Esz ter

In me mo riam Soly már Pé ter
1940–2013

Kantátazenésistentisztelet
A fa so ri evan gé li kus temp lom ban au gusz tus 11-én, a 11 órai is ten tisz te le ten
a fó ti Kán tor kép ző In té zet au gusz tu si tan fo lya má nak kó ru sa elő ad ja J. S. Bach
BWV 45. Es ist dir ge sagt, Mensch, was gut ist cí mű kan tá tá ját. Ve zé nyel dr.
Kamp Sa la mon.A kan tá ta ze nés is ten tisz te let re min den kit sze re tet tel vá runk.

h i R D e t é s



Evangélikus Élet 2013. augusztus 4. f mozaik

begépeléséstipográfia
A  leg szem be tű nőbb  prob lé ma  a
nyom ta tás ban meg je le nő we bes cí -
mek kel kap cso lat ban az, hogy sok szor
nem fér nek el az új ság ol dal egy ha sáb -
já ban, vagy is egy sor nál több – akár
több tel jes sor nyi – he lyet igé nyel nek. 
A  több so ros  cí mek  vi szont  nem

csu pán ti pog rá fi ai szem pont ból előny -
te le nek (mert hogy so ro kon ke resz tül fo -
lyó, tö mör, ta go lat lan szö veg ként je len -
nek meg), ha nem azért is, mert az ilyen -
kor szük sé ges el vá lasz tás(ok) mi att za -
va ró plusz in for má ció – egy vagy több
kö tő jel – is ke rül het a lin kek ka rak te -
rei kö zé. Ezek pe dig a bön gé sző prog -
ram ba va ló be írás kor hi bá hoz ve zet het -
nek.  Nem  is  be szél ve  ar ról,  hogy  a
hosszú szö veg ben elég egyet len be tűt
vagy szim bó lu mot el vé te ni – pél dá ul a
szó köz ti pi kus kó dolt for má ja a %20ka -
rak ter trió –, és a kí vánt ol dal he lyett
már is egy Er ror 404 státusüze net fo gad
ben nün ket (ez a nem zet kö zi leg el fo ga -
dott  szab vá nyos  kód ja  a  szer ve ren
nem ta lál ha tó tar tal mak nak).

Helyésidő
Könnyű meg ér te ni azt is, hogy mi nél
több ka rak ter ből áll egy URL (Uni form
Re sour ce Lo ca tor – a web ol da lak pon -
tos he lyét meg ha tá ro zó ka rak ter so ro -
zat), an nál több hely szük sé ges a meg -
je le ní té sé hez, és ez zel ará nyo san több
idő kell a be gé pe lé sé hez is. La punk ti -
zen hat ol da la elég szű kös nek mond -
ha tó, de ez még nem len ne gond, mert
a fon tos dol gok ra min dig akad hely.
Ol va só ink tól azt azon ban nem vár hat -
juk el, hogy hosszú per ce ket ál doz za -
nak pusz tán egy in ter ne tes tar ta lom -
hoz va ló el ju tás ra. Szá mol nunk kell az -

zal, hogy ha az ol va só nem fér hoz zá
a kí vánt tar ta lom hoz egy kat tin tás ra,
egy sze rű en to vább áll – ezt mu tat ják a
ku ta tá sok. Rá adá sul a hely- és idő ta -
ka ré kos ság hosszú tá von vé di kör nye -
ze tün ket és ideg rend sze rün ket is.

amegoldás
A fen tebb em lí tett prob lé má kat ki -
kü szö bö len dő  la punk  ha sáb ja in
igyek szünk a le he tő leg könnyeb ben
be gé pel he tő, úgy ne ve zett rö vi dí tett
URL-eket hasz nál ni. A rö vi dí tést az
in ter ne ten  el ér he tő  szol gál ta tá sok
se gít sé gé vel  old juk meg.  Egy  ilyen
szol gál ta tás  akár  tö re dé ké re  rö vi -
dít he ti a hi vat ko zás mé re tét. 
La punk ban volt már pél da hat szo -

ros rö vi dí tés re is, de nem rit ka a tíz-
ti zen öt szö rös tö mö rí tés sem: a rö vi dí -
tett cí mek nagy já ból 10–12 ka rak te re -
sek, a szab vá nyos web cí mek hossza
pe dig akár a 200–250 ka rak tert is el -
ér he ti. Például egy hosszú cím ehhez
hasonló: http:// konyv tar.lu the ran.hu/ -
bib lio gra fia/ meb _ 2012. doc/ view, míg
a rövid: goo.gl/LVCnpY – mint látható,
a hosszú cím kétsoros, és benne az el -
vá lasz tás igen za va ró. Ter mé sze te sen
mind két cím egy helyre mutat.

megbízhatóság
Az ál ta lunk hasz nált web cím rö vi dí tő
szol gál ta tá sok ko ránt sem je len te nek új -
don sá got. Se gít sé gük kel a vi lág min den
pont já ról rö vi dí tet tek már több tíz mil -
li árd web hely cí met. Ed dig nem volt
prob lé ma  ve lük. Mű kö dé sük  alap ja,
hogy a web szer ve rek ké pe sek a bön gé -
szőt má sik cím re irá nyí ta ni. Leg több -
ször a 301-es kód se gít sé gé vel old ják
meg az át irá nyí tást, ez pe dig szab vá -

nyos és jól be vált mód ja a tar tal mak
más he lyen va ló meg ta lá lá sá nak. 
Rá adá sul ez a kód az ar ra al kal mas

esz kö zök kel  tu dat ja,  hogy  tar tó san
ott kell ke res ni a tar tal mat, aho vá az
adott idő pont ban is irá nyít a szol gál -
ta tás (Mo ved Per ma nently – az az tar -
tó san el moz gat va).

tervek
A  jö vő ben  ter vez zük be ve zet ni – a
mo bil te le fo no sok éle tét is meg könnyí -
ten dő – a cí mek QR-kó dolt el he lye zé -
sét  cik ke ink ben.  Ezek  a  kó dok  –
amel lett, hogy nem vi sel ked nek szö -
veg ként (mi vel ké pek) – prak ti kus és
gyors hoz zá fé rést kí nál nak majd az ol -
vas ni  kí vánt  on-line  tar tal mak hoz.
Min ta ként alább kö zöl jük az Evan gé -
li kus Élet cí mé nek QR-kód vál to za tát.
Ol va sá sá hoz egy ka me rá val fel sze relt
esz köz (pél dá ul mo bil te le fon) és egy
in gye nes prog ram szük sé ges.

A tá vo lab bi jö vő ben sa ját rö vi dí -
tő szol gál ta tást is sze ret nénk be ve zet -
ni, amely ab ban is se gít sé günk re le -
het, hogy nyo mon kö ves sük a lap ban
meg je lent  írá sok  lá to ga tott sá gát és
utó éle tét.

g Ká roly György Ta más

Nyom ta tás ban csak rö vi den
We bes cí mek az új ság ol da la kon

egyHázésvIlágHáló

Rovatgazda: Nagy Bence

Az Orosz lá nyi evan gé li kus kó rus ki tű -
nő test vé r kap cso la to kat ápol – im már
har minc két  éve  –  a  né met or szá gi
Plochin gen vá ro sá ban mű kö dő Pos a -
u nenc hor ral és az Aa le ni evan gé li kus
ének kar ral (Ba den-Würt tem berg szö -
vet sé gi tar to mány). Ezért öröm mel tett
ele get a test vé ri meg hí vás nak, és jú li -
us  13-án  elő ször  Aa len be,  majd
Plochin gen be uta zott, hogy a két vá -
ros ban és a kör nye ző  te le pü lé se ken
össze sen hét al ka lom mal ad jon kon -
cer tet Palest ri na, Hass ler, Bach, Sa int-
Saëns, Liszt, Ko dály, Szo ko lay, Bár dos
és Ka pi-Krá likmű ve i ből.
A kó rus mű vek mel lett szó ló ének -

ben  és  hang sze res  mu zsi ká ban  is

gyö nyör köd he tett  a  hall ga tó ság. A
kon cer te ken el hang zó ma gyar mű vek
is nagy tet szést arat tak, an nak el le -
né re, hogy a nyel vet nem is mer ték az
egy be gyűl tek, ám az elő adás mód ja
és a ze nei hang zás min dent ért he tő -
vé tett szá muk ra. 
A né met kö zön ség nek ked vez ve

rá adás ként  a Lobt Gott mit Schall
kez de tű Schütz-mű hang zott  el. A
kó rus ki vo nu lá sa kor egy re tá vo labb -
ról hang zott a La u da te om nes gen tes
(Di csér je min den nem zet) szö ve gű
ének. Töb ben könnyes szem mel kap -
cso lód tak be az Is tent ma gasz ta ló di -
cső í tés be. 

g Pász tor Éva kó rus tag

„Di csér je min den nem zet”

b Rit ka al ka lom, ami kor egy or go -
nis ta úgy ad kon cer tet, hogy kí -
vül ről lát ja a mun ka he lyét je len -
tő temp lo mok fa la it. Alföldi
Csabának jú li us 22-én es te meg -
ada tott ez a le he tő ség. Bé kés csa -
ba kö zel múlt ban fel újí tott bel -
vá ro sá ban a fő tér al kal mas sá
vált ar ra, hogy akár min den es -
te sza bad té ri prog ra mok hely szí -
né ül szol gál jon. A vá ros kul tu rá -
lis in téz mé nyei pe dig él nek is a
le he tő ség gel: au gusz tus vé gé ig
es té ről es té re ze né től, szín da rab -
tól han gos a Szent Ist ván tér. 

A ren dez vény so ro zat ke re té ben ke rült
sor a bé ké si me gye szék hely el ső sza -
bad té ri  or go na kon cert jé re.  Al föl di
Csa ba Bach, Vi er ne, Franck és Wi dor
da rab ja i val ké szült az est re, ame lyet
több száz ér dek lő dő tisz telt meg fi gyel -
mé vel, és leg alább annyi an le he tet tek
azok is, akik nek út juk épp a té ren ve -
ze tett  ke resz tül,  és  meg-meg áll tak
pár perc re or go na mu zsi kát hall gat ni. 
Két ség te len, hogy a nyüzs gő fő tér

nem biz to sít ja a temp lom csend jét,
és egy jó mi nő sé gű elekt ro mos hang -
szer  hang ja  sem  ve he ti  fel  a  ver -
senyt  az  or go na sí pok  biz to sí tot ta
hang zás sal. Rá adá sul a té ren né hány

ma dár is be kap cso ló dott a mu zsi ká -
lás ba, né ha egy-egy ro bo gó hang ja
za var ta meg a kon cer tet, a szín pad
mel let ti  fa ház ban  pe dig  fröccsöt
mér tek Bach mel lé. De  ahogy  a  jó
bort sem ront ja meg nyá ron a szó da,
ha nem csak ki eme li az ér té kes íze ket
a bu bo rék, úgy a zse ni á lis ze ne szer -

ző és a te het sé ges or go nis ta mun ká -
já nak gyü möl cse is él ményt je len tett
a nyá ri dísz le tek kö zött. 
A kon cert vé gé re a kö zön ség egy

fe lejt he tet len es té vel, az elő adó pe -
dig per ce kig nem szű nő vas taps sal
gaz da go dott.

g L. J. Cs.

Or go na kon cert – szó dá val

b La punk ha sáb ja in egy re több ször köz lünk we bes cí me ket. En nek több
oka is van: pél dá ul az, hogy az egy há zi vo nat ko zá sú in ter ne tes tar tal -
mak szá ma ug rás sze rű en meg nö ve ke dett, il let ve hogy a vi lág há ló ál -
ta lá ban is egy re fon to sab bá vá lik mint hír for rás, il let ve tar ta lom szol -
gál ta tó. E so rok író ja ör ven de tes nek tart ja a há ló zat meg erő sö dé sét,
mind azon ál tal egy nyom ta tott mé di um – mint az EvangélikusÉlet is
– ese té ben több buk ta tó ja le het a we bes cí mek hasz ná la tá nak. Az aláb -
bi ak ban eze ket vesszük sor ra.

Lapunk rövidített URL-jének QR-kódja

A sü me gi vár ral gyak ran ta lál koz ni a
na pi saj tó ban. Jó a mar ke ting. A hát tér -
ben a szá lak moz ga tó ja Papp Im re vár -
ka pi tány, aki kö zel két év ti ze de „üze -
mel te ti” az erő dít ményt. Erő fe szí té sei
ré vén  fo lya ma tos  a  re konst ruk ció,
mo der ni zá ló dott  az  inf ra struk tú ra
mind a vár ban, mind kör nye ze té ben. 
Zaj la nak  a  vár já té kok,  a  lo va gi

tor nák, íz le te sek a kö zép ko ri la ko má -
kon fel tá lalt fo gá sok. Gyer me kek és
gyer me ki lel kü le tű fel nőt tek né ze lőd -
nek a vár tö vé ben helyet ka pó ki ra -
ko dó vá sár ban,  az  erő dít mény ben
még em lék pénzt is le het ver ni. 
A fej lő dés ma gá ra a te le pü lés re is

jó té ko nyan hat. A pá lyá za ti pén zek
és tá mo ga tá sok mel lett ér te lem sze -
rű en a tu riz mus be vé te le i ből fi nan -
szí roz zák a ki adá so kat. 
Az vi szont tény, hogy a sü me gi vár

be lé pő dí jai ha zai vi szony lat ban – a
nyúj tott  szol gál ta tá sok  el le né re  –
arány ta la nul ma ga sak. És a  túl zott
pre ci zi tás és ren de zett ség ha tá sá ra
már-már el vész a vár ro man ti ká ja. De
ezt le het, hogy csak az el va kult vár -
tu ris ták lát ják így.
Az erő dít mény tör té ne té ről szó ló

rész le tes tá jé koz ta tó ból (mely Gerő
Lász ló 1968-as ki adá sú – klasszi kus
[!] – Ma gyar vá rak kö te tén ala pul)

meg tud hat juk, hogy a sza bály ta lan
alap raj zú vár mé re tét te kint ve a Ba -
la ton-fel vi dék leg na gyobb erő dí té se.
A 13. szá zad ban, de még a ta tár já rást
meg elő ző en, a nagy vár épí té si hul lám
előtt emel ték, és a mon gol hor dák be -
tö ré se ide jén ma ga IV. Bé la ki rály is
meg for dult a fa lai kö zött. 
Utóbb a veszp ré mi püs pök ség tu -

laj do ná ba ke rült. Sőt Veszp rém 1552-
es eles té vel, im má ron vég vá ri sze rep -
ben, két száz esz ten dő re a  fő pa pok
szék he lyé ül szol gált. En nek meg fe le -
lő en to vább erő sí tet ték. S bár ma ga
a vá ros több al ka lom mal is osz mán
kéz re ju tott, a vá rat a tö rök nek so ha -
sem si ke rült be ven nie. 
A 17. szá zad ban újabb épít ke zé sek

zaj lot tak, majd a Rá kó czi-sza bad ság -
harc ide jén ku ruc fel leg vár ként szol -
gált.  Mi kor  azon ban  áru lás  ré vén
1709-ben csá szá ri kéz re ju tott, el ér -
te a vég ze te. 1713-ban had gya kor lat
ürü gyén, sok más erő dí tés hez ha son -
ló an, fel gyúj tot ták az oszt rá kok. Év -
szá za do kig rom ként ár vál ko dott. 
Ré gé sze ti fel tá rá sa, va la mint mű -

em lék vé del mi szem pon to kat fi gye -
lem be ve vő fel újí tá sa a 20. szá zad kö -
ze pé től, egy mást kö ve tő hul lá mok -
ban zaj lik.

g Re zsa bek Nán dor
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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
10.35 / M1
Református magazin
11.10 / M1
A Korál-sziget együttes
13.03 / Petőfi rádió
Harmincak társasága – 
EU TOP 30

HÉTFŐ

8.25 / Duna Tv
Isten kezében
9.05 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
Divatcégek Pest-Budán
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Kövér Imre ápoló-gondozó
20.11 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.15 / Duna Tv
Chioggiai csetepaté
(színházi előadás)
21.35 / Duna World
Édes Anna
(magyar játékfilm, 1958)
(84’)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

5.55 / M1
Hajnali gondolatok
7.45 / M1
100 kép a 20. századról
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
8.00 / Duna World
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Döbrentey Ildikó
mesemondó
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.15 / Pax Tv
Hamburg, Kirchentag 2013
(dokumentumfilm)
22.40 / M1
Weöres 100 – A teljesség felé

SZERDA

12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó 
az oroszlányi evangélikus
templomból
13.00 / Duna World
Református magazin
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
19.35 / Bartók rádió
Hagyományos újdonságok
Szathmáry Zsigmond
orgonál
20.50 / Duna World
Rocklexikon
Szörényi Levente
21.20 / Duna Tv
Álmodozni mindig lehet
(francia játékfilm, 1991) (90’)
22.50 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
PASO’s Roots Rockers

CSÜTÖRTÖK

13.25 / Duna World
Zakopane építészete
(magyar ismeretterjesztő film)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Fábián László olimpiai 
és világbajnok öttusázó
18.45 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
21.15 / Duna Tv
Indul a bakterház
(magyar tévéfilm, 1979) (67’)
22.40 / M1
Vívó-világbajnokság
Közvetítés Budapestről
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Szokolay Sándor: 
Concerto Op. 127.
0.15 / M1
Rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora

PÉNTEK

9.15 / M1
Balatoni nyár
(magazinműsor)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.30 / Pax Tv
Motorozás hittel
(dokumentumfilm)
13.00 / Duna World
Isten kezében
13.30 / Kossuth rádió
Örüljetek az Úrban mindenkor!
A metodista egyház félórája
19.25 / Kossuth rádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
23.55 / M1
Michael Bublé – Koncert 
a Medison Square Gardenben
(angol koncertfilm)

SZOMBAT

8.45 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
11.00 / Bartók rádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
12.10 / Duna World
Múlt-kor (történelmi magazin)
19.30 / Kossuth rádió
Szegény Dzsoni és Árnika
Lázár Ervin meseregényének
rádióváltozata
20.05 / RTL Klub
Salamon király kincsei
(amerikai–német kalandfilm,
2004) (164’)
22.50 / M1
Angyali szemek
(amerikai filmdráma, 2001)
(98’)

VASÁRNAP

7.50 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30 / Régió Rádió 1485 –
AM 1485 kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Domonyból
Igét hirdet: 
Sághy Balázs lelkész
10.15 / M1
Baptista magazin
11.30 / M1
Köz-ép-pont
Evangélikus ifjúsági találkozó
Sepsiszentgyörgyön

vASárNAPTóL vASárNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 4-étől augusztus 11-éig

1
13

31
30

21
33

12

vasárnap(augusztus4.)
Ne félj, mert én ve led va gyok! Ézs 43,5 (Lk 8,25b; Lk 19,41–48; Róm 9,1–8.14–
16; Zsolt 30) A bu dai Sváb-he gyen van egy vad gesz te nye fa, ame lyen már szá -
ra zak, bar nák a le ve lek, mint ha leg alább is ok tó ber vé ge len ne, nem nyár kö -
ze pe. Fu ra lát vány, hi szen nem ha lott, van ben ne élet, csak nem a je len ben
él. So kan va gyunk mi is így, a „nyár” he lyett vissza- vagy elő re sza la dunk az
idő ben. Így le het, hogy le ma ra dunk ar ról, ami a je len ben szép, jó és öröm -
te li. A múl tun kat, a „ta vaszt” már nem él het jük át új ra, nem hoz hat juk vissza;
a jö vő be, az „ősz be” pe dig gyak ran szo ron gás sal te kin tünk: mi lesz ve lünk?
Ne félj – mond ja az Úr.Ha eb be be le ka pasz ko dunk, ak kor a je len ben is biz -
ton ság ban érez zük ma gun kat. A leg na gyobb ne héz sé gek kö ze pet te is meg -
tart az is te ni ke gye lem, nem kell sem elő re-, sem hát ra me ne kül ni, ha hi tünk -
kel meg ra gad juk őt: Is ten ve lünk van.

Hétfő(augusztus5.)
El jön min den nép, ame lyet al kot tál, le bo rul nak előt ted, Uram, és tisz te le tet
ad nak ne ved nek. Zsolt 86,9 (2Kor 10,16a; Róm 11,1–12; 2Kir 2,1–18) A vál -
ság, amely ből már volt szá mos, mi ó ta az em be ri ség tör té ne tét ír ják, s most
is át jár ja min den nap ja in kat, a szak ér tők sze rint ko ránt sem ért vé get. So kan
okol ják a ban ko kat, a gaz da sá gi szö vet sé ge ket, az uni ót, Ame ri kát, a kor má -
nyo kat, bár kit és bár mit, de mi, em be rek még min dig nem ke res sük az oko -
kat a leg fon to sabb „he lyen”: ma gunk ban, a szí vünk ben, a lel künk mé lyén. Meg
kell tér ni, és vissza kell for dul ni „go nosz uta ink ról”, és a bál vá nyok he lyett
az egyet len igaz Is tent kell imád ni.

Kedd(augusztus6.)
Ke resz te lő Já nos így vá la szolt ne kik: „Aki nek két ru há ja van, ad jon an nak,
aki nek nincs, és aki nek van en ni va ló ja, ha son ló an cse le ked jék.” Lk 3,11 (Ez
33,11b–c; Lk 21,5–6.20–24; 2Kir 4,1–7) „Ket tőt fi zet, egyet kap, má sok nak
pe dig jót tesz.” Szo li dá ris étel ak ció in dult – ad ja hí rül egy vaj da sá gi lap. Meg -
tud juk a cikk ből: en nek gyö ke rei egé szen a má so dik vi lág há bo rú ig nyúl nak
vissza, ami kor is nagy volt a sze gény ség, és a te he tő sebb pol gá rok a ke nyé -
rért dup la árat fi zet tek, így elő re meg vá sá rol tak még egyet azok szá má ra, akik
ezt nem en ged het ték meg ma guk nak. Nos, ha fel nyit juk a Bib li át, lát juk: a
gyö ke rek még sok kal messzebb re nyúl nak… Érez zük meg szó lí tott nak ma -
gun kat Ke resz te lő Já nos ál tal, ha meg te het jük. Van va la mink, ami ből ad ni
tu dunk va la ki nek: akár va la mi kéz zel fog ha tót, akár mást: fi gyel mes sé get, tö -
rő dést – egé szen biz tos, hogy tu dunk ad ni… Már ma meg te het jük!

szerda(augusztus7.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok,
és meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.”Mt 11,28 (Zsolt 71,3;
Jn 4,19–26; 2Kir 5,1–19a) Jöj je tek – hív nak a szó ra ko zó he lyek, a be vá sár ló -
köz pon tok, a fesz ti vá lok. Jöjj, és költsd el itt a pén zed. Fő leg ak kor gye re, ha
fi a tal vagy, erős, egész sé ges, jól szi tu ált. Rád vá runk. La zíts, bu lizz, szó ra -
kozz, fe lejts, ne gon dol kozz, sza ba dulj meg a stressz től. De ho va men jek, ha
iga zán meg aka rok pi hen ni? Ha sze re tet re és meg nyug vás ra vá gyom? Ha célt
és re ményt ke re sek, amely nem ide ig-órá ig fe led te ti a gond ja i mat, ha nem
meg tisz tít ja a szí ve met, a lel ke met – ho va men jek? Ki lát szí ve sen a ter he -
im mel együtt is? Ha sze ret nék ta lál koz ni va la ki vel, aki sze ret, meg ért, aki is -
mer… Jé zus sze líd hí vó sza va ne künk szól.

csütörtök(augusztus8.)
Így szól az, aki ezek ről bi zony sá got tesz: „Bi zony, ha mar el jö vök.” Ámen. Jöjj,
Uram Jé zus! Jel 22,20 (Zak 2,14; Róm 11,13–24; 2Kir 6,8–23) A két ezer éves
ke resz tény ség min den kor ban vár ta, vár ja vissza a meg vál tó Jé zust. A vi lág -
vé gét leg utóbb 2012 de cem be ré re jö ven döl ték a ma ja nap tár ada ta i ra ala poz -
va. Má sok kis boly gók, asz te ro i dák be csa pó dá sá ról be szél nek. A hí vő em ber
nem ret teg, hi szen Jé zus min den szük sé ges tud ni va ló val el lát ta övé it, és Já -
nos apos tol kü lön le ges szim bó lu mok kal te li bi zony ság té te le is ezért van a
ke zünk ben, hogy ne ma rad junk bi zony ta lan ság ban. Jé zus vissza té ré sé ig van
fel ada tunk: nem a vi lág vé ge jó sol ga tá sa, ha nem a meg tért élet ből fa ka dó éber
gon dol ko dás és cse lek vés. Hű és okos szol ga ként vár ni rá.

péntek(augusztus9.)
Igye kez zünk te hát be men ni ab ba a nyu ga lom ba. Zsid 4,11a (Józs 1,13b; Lk
23,27–31; 2Kir 16,1–16) Az iga zi nyu gal mat Is ten Krisz tus ban ké szí tet te
el min den em ber szá má ra. Az atyai há zat, ahol sok haj lék van, s amely -
ből sen ki sincs ki re keszt ve. Ne ta szít suk el gőg gel, hi tet le nül a már ma je -
len lé vő és a még ránk vá ró is te ni aján dé ko kat! Hit tel meg ra gad va min -
den a mi énk.

szombat(augusztus10.)
Ak kor csak nap pal lesz – az Úr tud ja ezt. Nem lesz kü lön nap pal és éj sza -
ka, vi lá gos lesz még es te is. Zak 14,7 (Róm 13,12; 5Móz 4,27–35/36–40/; 2Kir
17,1–23) So sem fe lej tem el, ami kor egy jú ni us ban át él het tem a tal lin ni fe hér
éj sza ká kat. Alig tud tam alud ni, olyan szo kat lan volt, hogy éj jel is vi lá gos van,
ugyan ak kor le nyű gö ző en szép. Ami most szin te el kép zel he tet len, ami ből még
csak íze lí tőt ka punk, az még ránk vár. De a kül ső vi lá gos ság nál is sok kal szebb
és na gyobb aján dé kot ka punk már most: Jé zus, a vi lág vi lá gos sá ga meg tisz -
tít, ki fé nye sít és ve zet, hogy ne jár junk töb bé a sö tét ség út ja in.

g Kő há ti Do rottya

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

Egye te mi  lány kol lé gi um  szál lás le -
he tő sé get kí nál lá nyok nak Bu da pes -
ten. 30/319-0559.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

h i R D e t é s

evangélikusműsorokamagyartelevízióban

aKorál-sziget
Au gusz tus 4-én, va sár nap 11.10-kor az M1-en A Ko rál-szi get együt tes cím -
mel mu tat juk be a nép sze rű ze ne kart. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de -
ző: Hor váth Ta más.

erdélyievangélikusifjúságitalálkozó
Au gusz tus 11-én, va sár nap 11.30-kor az M1-en Köz-ép-pont – Evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zó Sep si szent györ gyön cím mel 26 per ces össze ál lí tást
lát ha tunk az el ső er dé lyi evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ról. Szer kesz tő: Nagy
Lász ló, ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

GyÁSZ HÍR
Tu dat juk mind azok kal, akik is mer ték és sze ret ték, hogy dr. Er dé lyi Ist -
ván né szü le tett Hab er sack Ger da, a De ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim -
ná zi um utol só ta ná ra jú li us 25-én, éle té nek 94. évé ben csen de sen el hunyt.
Bú csúz ta tá sa au gusz tus 6-án 14 óra 15 perc kor lesz a Far kas ré ti te me -
tő Ma ko vecz-ra va ta lo zó já ban. Kér jük, a vi rág ra szánt pénzt sze re tett is -
ko lá já nak ja vá ra ad ják. Szám la szám: 11707024-20419266.

A gyá szo ló csa lád


