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„El mond ha tom, hogy bé kes ség ben,
sze re tet ben él tünk, és ott hon megkap hat tam
a leg fon to sab bat, azt a mű velt sé gi-lel ki
hátte ret, amely ből vol ta képp ma is élek.”

Stuttgarti beszélgetés 
Gyökössy Kingával f 11. oldal

„A sze münk előtt ele ve -
ned tek meg a két ezer év -
vel ez előt ti bib li ai cso dák, 
a meg vál tott élet nek 
a gyü möl csei.”
Odaszánt életek f 4. oldal

„A fe je zet utol só ré sze, a Tor zu lá sok nap ja ink
evan gé li kus teo ló gi á já ban nyil ván kü lö nös
érdek lő dés re tart szá mot. Va ló szí nű leg so kan
ez zel kez dik majd a könyv ol va sá sát. 
A szer ző öt cso port ba oszt ja a tév ta ní tá so kat.”

Vissza a kereszt teológiájához f 13. oldal

g Ga rai And rás 

Mi ért kel le ne hi tünk nek meg is lát -
sza ni raj tunk? Mi ért nem elég már az
evan gé li kus egy há zi stra té gia ki je len -
tő mód ban meg fo gal ma zott fő cél ja?
Mert meg szám lál tat tunk, és hí já val
ta lál tat tunk. Még test vé re ink a hit -
ben sem is mer nek ránk, ta lán ezért
is kó bo rol tak el a nyáj tól oly so kan az
el múlt év ti zed ben…

Vi sel jük te hát ál lan dó an spe ci á lis
lát ha tó sá gi mel lé nyün ket, az az ölt sük
ma gunk ra az Úr Jé zus Krisz tust, és
így in dul junk hit test vé re ink ke re sé -
sé re! Ha a mi jó pász to runk az egy el -
té ve lye dett bá rá nyá ról sem mon -
dott le, ak kor ne künk nem hi ány zik
a ki lenc ven ezer?

Tud juk, a sta tisz ti ka min dent meg -
mu tat, csak a lé nye get ta kar ja el.
Azt csak a szí ve ket jól is me rő Is ten
tud ja, kik az ő gyer me kei iga zán. Mi
csak a kül ső té nye ket lát hat juk. Ezek
az ada tok (a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi -
va tal hon lap já ról) ezer fő re ke re kít -
ve: az el múlt év ti zed ben 305 ezer fő -
ről 215 ezer re csök kent a ma gu kat
evan gé li kus nak ér ző ma gyar em be -
rek szá ma; ez az összla kos ság 3,0%-
os rész ará nyá ról 2,2%-ára tör té nő
csök ke nést je lent. 

Ter mé sze te sen ezt a ki lenc ve nez -
res so ka sá got je len tő sen mér sék li az
el múlt tíz év ben az egy há zunk ál tal el -
te me tett test vé re ink szá ma, mert
őket már nem e föl dön ve szik szám -
ba. Vi szont nö ve li az el múlt év ti zed -
ben meg ke resz tel tek szá ma, mert az
ő evan gé li kus ke resz tyén hit ben va ló
ne vel te té sük ről – így a meg szám lál -
ta tá suk ról is – a ke resz te lés kor tett ígé -
re tük sze rint szü le ik gon dos kod nak
an nak tu da tá ban, hogy a hit nem
ma gán ügy, s a val lá si, fe le ke ze ti tag -
ság sem ér zés kér dé se, ha nem tény. 

Pál tud ta is, ki ben hisz, mert a hit
a nem lát ha tók lé té ről va ló szi lárd
meg győ ző dés. S aki a hit sze mé vel
lát ja a lát ha tat lant, azt nem az ér zé -
sei irá nyít ják. És aki meg ta pasz tal ta
az Is ten ke gyel mes sze re te tét, azt sem
ha lál, sem élet nem vá laszt hat ja el tő -
le; ezért nem for dít ne ki há tat. Ezt az
öröm hírt vi szont csak azok mond -
hat ják to vább, akik nem csak az Is ten,
de em ber tár sa ik szá má ra is jól lát ha -
tó an evan gé li ku sok; őket őr ál ló kul is
ren del te erős vá rá ban (fel ada tuk ról
lásd Ez 3,17–19). 

Van va la mi spe ci á lis vo ná sa a mi
„lu the rá nus” egy házunk nak, amely -
től va ló ban lát ha tób bak ká le he tünk?

Kí ván csi an ütöt tem be az evan gé -
li ku sok kulcs szót a leg na gyobb in ter -
ne tes ke re ső be, va jon mit ír nak ró -
lunk. A ne gye dik ta lá lat ban ezt ol vas -
hat tam: „Az evan gé li kus fel fo gás
leg jel leg ze te sebb sa já tos sá ga a ke gye -
lem ről szó ló ta ní tás. A leg több ke -
resz tyén fe le ke zet hez ha son ló an vall -
ják, hogy Is ten Jé zus Krisz tus ke reszt -
ha lá la mint ál do zat mi att ke gyel -

mes az em be rek hez. Ugyan ak kor a
meg vál tás ban en nek a ke gye lem nek
ta lán min den ki más nál in kább ki zá -
ró la gos sze re pet tu laj do ní ta nak. Az
em ber nem a jó tet tei, er köl csei mi -
att, még csak nem is hi te mi att üd -
vö zül, ha nem egye dül Is ten ke gyel -
me mi att. Az em ber ezért sem mit
nem te het, de fel is mer he ti, ra gasz -
kod hat hoz zá – ez a hit –, és eb ből a
fel is me rés ből fa kad az tán az er köl csi
cse lek vés. Sőt Lu ther szá má ra ma ga
a hit, amellyel meg ra gad juk ezt a ke -
gyel met, az is Is ten aján dé ka, nem az
em ber »hoz za lét re« ma gá ban.”

Nincs új a nap alatt – mond hat -
juk a pré di ká tor ral. Hi szen nem -
csak Lu ther ke res te a ke gyel mes Is -
tent, aki „hagy ta ma gát meg ta lál ni”,
ha nem az óta is so kak meg ta pasz ta -
lá sa le het Tú róczy Zol tán (há rom szo -
ros püs pök) bi zony ság té te le: „Én
min den nap ki mond ha tat lan szük sé -
gét ér zem és min den nap cso dá la tos,
bol dog öröm mel mon do ga tom ma -
gam nak új ra és új ra: az én Is te nem
csak ke gye lem, sem mi más, csak
ke gye lem! Min den út ja ke gye lem! Az
én üd vös sé gem fe lé ve ze tő út ja is ke -
gye lem! Csak ke gye lem! Ál das sék
örök kön-örök ké ezért a hi he tet len
ke gyel mé ért az ő szent ne ve!” (For -
rás: Tú róczy Zol tán: Csak ke gye -
lem.) Ez a kis írás a Fé bé-nyom da ki -
adá sá ban je lent meg Bu da pes ten
1949-ben, és ami még má ig tar tó
üze ne tet hor doz: az Evan gé li kus
Evan gé li zá ció cí mű so ro zat egyik
fü ze te ként.

Íme, itt a spe ci á lis evan gé li kus
üze net, ame lyet csak mi ad ha tunk to -
vább, te he tünk lát ha tó vá so kak, de el -
ső sor ban a „lát ha tat lan ná” vált hit test -
vé re ink szá má ra. S a kül- és bel -
misszió szol gá la ta mel lett ta lán –
mi ként a negy ve nes évek ben – is mét
szük ség le het az evan gé li kus evan gé -
li zá ci ó ra, hogy elő ször a sa ját há zunk
tá ján se per jünk, s az után for dul junk
más „po gány” né pek fe lé, ame lyek
még nem hal lot ták az evan gé li u mot. 

En nek esz kö ze Is ten min den gyer -
me ke – Krisz tus hű ta nú ság te vő je -
ként az ő „mun ka ru há já ban”. Ma
sem ír ha tok mást, mint az egy há zunk
stra té gi á ját mél ta tó (2012. de cem ber
16-i EvÉ let-be li) írá som ban: „Vég ső
so ron kül de té sünk sem le het más,
mint hogy so kak szá má ra lát ha tó vá
te gyük az evan gé li um ál tal Krisz tust.”

Írá som cí mé ben a fel szó lí tó mó dot
és a kö zép fo kú mel lék ne vet Urunk e
sza vai in do kol ják: „Aki te hát val -
lást tesz ró lam az em be rek előtt, ar -
ról majd én is val lást te szek mennyei
Atyám előtt, aki pe dig meg ta gad en -
gem az em be rek előtt, azt majd én is
meg ta ga dom mennyei Atyám előtt.”
(Mt 10,32–33)

A szerző nyír egy há zi pres bi ter, az
Evangélikus Élet Heti útravaló rova -
tának gazdája

Legyünkláthatóbban
evangélikusok!

„Ha te hát a szen tek ben a test a Lé lek
el len küzd, mennyi vel in kább har col Is -
ten el len az is ten te le nek ben és a sza -
bad aka rat ban! Er ről mond ja Pál: »el -
len sé ges ke dés Is ten nel« (Róm 8,7). S
hogy ez az érv mi ként erőt le ní ti el az
én ér ve i met, és ho gyan vé di meg a sza -
bad aka ra tot, sze ret ném én azt lát ni!
Ré szem ről meg val lom, ha va la ha is ez
meg tör tén het ne, nem sze ret ném, hogy
a sza bad aka ra tot ne kem ad ják, vagy
hogy va la mi is a ke zem ben ma rad hat -
na be lő le, ami vel az üd vös sé ge mért fá -
ra doz hat nék. Nem csu pán azért, mi -
vel meg annyi kí sér tés és ve szély kö ze -
pet te a sok rám tö rő dé mon nal szem -
ben véd te len len nék, és nem is tud nám
azt meg tar ta ni, mert egyet len dé mon
is sok kal erő sebb az em be rek nél; így az -
tán egyet len em ber sem me ne kül het -
ne meg, még ak kor sem, ha sem mi ve -
szély, kí sér tés, dé mo nok nem vol ná nak,
mert ar ra kény sze rül ne, hogy az ál lan -
dó bi zony ta lan ság ban agyon fá rassza
ma gát, ök lé vel csak a le ve gőt vag dos -
sa. Ha örök ké él het nék és cse le ked het -
nék is, lel ki is me re tem so ha sem le -
het ne tel je sen nyu godt, és nem tud hat -
ná biz to san, mennyit kell cse le ked nie,
hogy ele get te gyen az Is ten nek. Mi vel
min den el vég zett cse le ke det után
vissza ma rad na va la mi két ség: va jon tet -
szik-e Is ten nek, vagy ta lán még ezen túl
is el vár tő lem va la mit, amint azt az iga -
zak cse le ke de te i nek pél dá ja is mu tat -
ja, s én eb ből sze ren csét len sé gem re sok
éven át ele get ta nul hat tam. 

De most, hogy Is ten üd vös sé ge met
ki von ta aka ra tom alól, és ön ma ga
aka ra ta alá he lyez te, meg ígér te, hogy
nem cse le ke de tem vagy erő fe szí té sem
ál tal, ha nem nagy ke gyel mes sé gé ből
és ir gal mas sá gá ból meg ment en gem,
biz tos és nyu godt va gyok, hogy ő
meg bíz ha tó, és nem ha zu dik. Hi szen
olyan ha tal mas és erős, hogy sem mi -
fé le dé mon, sem egyéb kí sér tés nem
ké pes őt le győz ni vagy en gem tő le el -
sza kí ta ni.” 
d Lu ther Már ton: A szol gai aka rat 
(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, Welt ler
Ödön és Welt ler Sán dor for dí tá sa)

Se mper refor m anda

– Ne in!
Dü hö sen rán tom el a ke zem. Az

em ber fur csán néz rám, nem szá mí -
tott ek ko ra emó ci ó ra. A vissza uta -
sí tást vi szont jól tű ri, na pon ta sok -
szor ta lál koz hat ve le.

Mind ez már sok éve volt, szé -
gyen kez ve em lék szem ma gam ra.
Ham burg ból jöt tünk egy kon fe -
ren ci á ról. Bécs ben is meg áll tunk. A
ma gyar or szá gi rend szer ab ban az
idő ben nyi tot ta meg a fa la kat. Ez
volt az el ső iga zi ta lál ko zá som a
Nyu gat tal. Ahogy a vo nat jött ha za -

fe lé, a ha tárt leg in kább a há zak
mu tat ták. A szé pen ápolt gye pű,
me den cés, íz lé ses, tisz ta ker te ket
fel vál tot ták a ron csok kal meg ra kott
hát só ud va rok, a fá ból és hul lám pa -
lá ból össze tá kolt bo de gák. Rám te -
le pe dett a nyo mo rult ke let-eu ró pa -
i ság ér zé se.

A pá lya ud va ron le szál ló kat le tá -
mad ták a ta xi so fő rök. Erő sza ko san
kí nál ták ma gu kat. A nagy vo na lú
nyu ga ti élet stí lus után bán tó volt ez
a ki csi nyes rab szol ga mó di. Az egyik
meg ra gad ta a ka ro mat. Ir tóz tam a

hely zet től. Né me tül szó lal tam meg.
Nem akar tam egy nyel vet be szél ni
ez zel az em ber rel. Szé gyell tem ma -
gyar nak len ni.

Azt szok tuk mon da ni, hogy
nem ze ti ho va tar to zá sunk te rem té -
si rend. Olyan Is ten től ka pott for -
ma, ame lyet csak nagy bel ső fe -
szült sé gek kel le het meg vál toz tat ni.
Ma gyar va gyok há lá san. Egy nyel -
vet be szé lek Jó zsef At ti lá val. És a
töb bi ek kel.

És azok kal a ta xi so fő rök kel.
g Ko czor Ta más
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„Mi is a pi ac ról
élünk – szok ták
han goz tat ni 
a »hí vő« em be rek.”
Mennyei matematika

f 14. oldal

A nemzeti kód f 5. oldal
Párbeszéd a mennyben f 7. oldal
Bázeli „bordélytúra” f 15. oldal
Hétköznapi etikai gyakorlatok f 18. oldal
Istentisztelet és minőség f 23. oldal
Melléklet: ÚTITÁRS – magyar evangéliumi lap
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Ez az ének, Di et rich Bon hoef fer ha -
lál tá bor ban írt éne ke (EÉ 355) mu zsi -
kál ben nem at tól a perc től fog va,
hogy el kezd tem ké szül ni en nek az
ige hir de tés nek az írá sá ra. 

Ha ha tal mak ról be szé lünk, rög -
tön va la mi ne ga tív kép zet jut eszünk -
be. A de mok rá cia lát sza tá hoz szo kott,
tor zult gon dol ko dá sunk már va la mi
rosszat sejt, ha a ha ta lom szó ba ke rül.
Min den és min den ki gya nús, aki nek
ha tal ma van. Pál ala po san fel ad ja ne -
künk a lec két, ami kor azt ír ja: „min -
den ha ta lom Is ten től van” (Róm 13,1).
Jé zus bú csú sza vai pe dig vég képp dön -
tő súllyal szó lal nak meg: „Ne kem
ada tott min den ha ta lom mennyen és
föl dön.” (Mt 28,18) Van nak go nosz ha -
tal mak, de mi a na gyobb, az ál dó ha -
tal mak ol tal má ba rejt ve él he tünk…

Éle tünk leg főbb jel lem ző jét, egy ér -
tel mű hely ze tét ír ja le Jé zus: akár akar -
juk, akár nem, ha ta lom alá ve tett em -
be rek va gyunk. Ön be csa pás azt hin ni,
hogy sa ját ma gunk urai va gyunk, vagy
előbb-utóbb el tud juk ér ni ezt. Nem
csak ma gyar élet ér zés és ne ga tív él -
mény, hogy év szá za dok óta min dig ide -
gen ha tal mak alatt élünk, s nem ma -
gunk for mál juk a sor sun kat. Örök
em be ri ta pasz ta lat, hogy vagy egy
má sik em ber, vagy egy erő sebb cso port,
eset leg egy po li ti kai-pénz ügyi ha ta lom
s vég ső so ron a ter mé szet erői ránk te -
le ped nek, és nem en ge dik, hogy ön ál -
ló an dönt sünk az éle tünk fe lől. 

A fe jét ho mok ba du gó, ma gá ra
még is büsz ke em ber meg pró bál úgy
ten ni, mint ha kéz ben tar ta ná a sa ját
éle tét. Az után jön nek vá rat lan ese -
mé nyek, tra gé di ák vagy olyan út el -
ága zá sok, ame lyek re nem szá mí tott.
S ak kor egy sze ri ben ki de rül, hogy be -
csap ta ön ma gát. Ha pe dig ezt az el -

ke se rí tő ta pasz ta la tot „meg úsz ta”,
ak kor az utol só per cek ben fog rá jön -
ni: a Ka szás nagy ha ta lom, az előtt
min den ki fe jet, majd tér det hajt, és
in dul a vég ső út ra. Ha ad dig el is hit -
te va la ki, hogy a ma ga ura, ott szét -
fosz lik az utol só il lú zió is. 

A min den na pok ap ró rész le te i ben
is meg ta pasz tal juk, hogy a fe let tünk
ál ló erők és ha tal mak kény szer pá lyá -
ján moz gunk, de a vég ső kér dé sek ben
még in kább meg mu tat ko zik, kié az
éle tünk: vagy az ör dög ha tal ma alatt
élünk, moz gunk, dön tünk (eset leg
sod ró dunk), vagy az Is ten ha tal ma alá
ke rü lünk, és az ő sze re tet ha tal má ban
tel je se dik ki az éle tünk. 

Nem va la mi fé le du a lis ta szem lé let -
ről van szó, hogy tud ni il lik a vi lág két
erő, a jó és a rossz (pél dá ul jin és jang)
kö zött hány kó dik, s a ket tő küz del -
mé nek tár gyá vá vá lik. Az Is ten vég -
te len s a go nosz kor lá to zott (de az
em be ré nél azért még is nagy ság ren -
dek kel na gyobb) ha tal má ról van szó. 

A mennyei Atya – is mé tel ten
gyer me ki stá tus ba – ha za hí vó sza va,
Jé zus ta nít vánnyá el hí vó meg szó lí tá -
sa ép pen azért hang zik, hogy sza kít -
sunk (sza kít has sunk) a rosszal, és ér -
kez zünk ha za a min den ha tó Is ten ol -
tal má ba, aki nél élet, biz ton ság és
jö vő vár ránk.

Köz tes ál la pot nincs. Vagy a rossz
ural ma alatt élünk, vagy az Is ten erő -
te ré ben. Vagy a go nosz szol gá la tá ban
ál lunk, vagy Is ten or szá gát épít jük.
Sen ki sem szol gál hat két úr nak –
mond ja Jé zus e mai igénk ben. 

Éle tünk alap ve tő hely ze tét ír ja le
Urunk, s te szi ezt azért, hogy ide jé ben
fi gyel mez tes sen a ránk le sel ke dő ve -
szély re, de egy ben ki utat mu tat va
biz tas son is ben nün ket. Sen ki sem

szol gál hat két úr nak! Úgy hang zik ez,
mint ha el dönt het nénk, hogy kit aka -
runk szol gál ni. Úgy tű nik, mint ha
sza bad aka ra tunk sze rint mon da nánk
ki a dön tést. Ilyen azon ban nincs!
Egyet te he tünk: kér jük Is tent, hogy
von jon ural ma alá, és tart son meg ha -
tal má ban: „ne vígy min ket kí sér tés be,
de sza ba díts meg a go nosz tól”.

Ve gyük ész re: Is ten min den cse le -
ke de te, sza va, dön té se, hí vá sa és kül -
dé se mind-mind ezért van, hogy ne
sza kad junk el tő le, hogy ha tal má nak
biz ton sá gá ban él jünk, s ne a go nosz
ki szol gál ta tott sá gá ban, rab sá gá ban,
re mény te len, ha lál ra ítélt erő te ré ben.

Jé zus a ha ta lom kér dé se kap csán a
leg in kább ne u ral gi kus pon tot eme li ki:
a pénz ügyét. A pénz (s mi min den van
mö göt te) tű nik a leg na gyobb ha ta lom -
nak. A fö ní ci a i ak ar ra ta lál ták ki, hogy
esz köz le gyen az em ber nek az egy más
mun ká já ra épí tő vi lá gá ban. S mi vé lett?
– a ha ta lom esz kö zé vé, meg tes te sí tő -
jé vé. Az esz köz ből cél lett. 

Sok min den más sal is így va gyunk
– de a pénz ese té ben mint ha min den
kon cent rá lód na. Mint ha egy meg -
fog ha tat lan, de min den ha tó ha ta lom -
má vált vol na. Em be re ket, kö zös sé ge -
ket, ese mé nye ket és tör té nel met moz -
gat. S ha va ló ban az esz köz cél lá vá lik,
jo gos nak érez zük az apos tol fel szissze -
nő mon da tát: „Mert min den rossz nak
gyö ke re a pénz sze rel me…” (1Tim 6,10)

Jé zus új vi lá got ho zott, hir de tett és
va ló sí tott meg: Is ten új vi lá gát. S
eb ben az új vi lág ban nem kö te le ző,
hogy a pénz ural ma alatt él jünk,
mert Jé zus a pénz ha tal má ból, az
anya gi ak fog sá gá ból is ki vál tott. Ve -
le jár va az utat át ér té ke lő dik a pénz -
hez va ló vi szo nyunk. Bol do gult Kiss
Já nos bá csi be szélt Fó ton az if jú ság -

nak ar ról, hogy az igaz meg té rés kor
az em ber pénz tár cá ja is meg tér… 

A pénz nek nincs sza ga – tart ja a
mon dás, amely ép pen ar ra utal, hogy
ész re vét le nül, ál cák mö gé búj va, a
sze mé lyes fe le lős sé get el ke rül ve bán -
hat ve le az em ber. Le het, hogy így
van. A tör té ne lem bő ven ad ar ra
pél dát, hogy a pénz ügyi vét kek – ki -
csi ben és nagy ban – el tűn tek a ho -
mály ban, és so ha sem de rült fény rá -
juk. Le het, hogy „szag nél kü li”, sze -
mély te len esz köz a pénz, de Is ten
nem a fel színt lát ja, s nem is lát szat
után ítél. Ő tud ja, hogy mit gon do -
lunk, s mit te szünk a ke zünk be ka -
pott esz kö ze ink kel, s tud ja, hogy ki -
hez kö tő dik a szí vünk s az ér tel münk. 

A jé zu si fi gyel mez te tő szó ma
ezért hang zik. Vizs gál juk meg ma -
gun kat, az anya gi ak hoz va ló vi szo -
nyun kat ép pen úgy, mint azt, hogy
tet te ink kel és éle tünk kel ki nek a
szol gá la tá ban ál lunk. Em be rek hez,
más ha tal mak hoz iga zo dunk, vagy Is -
ten kö zel sé gé ben, erő te ré ben akar juk
le él ni az éle tün ket? Sen ki sem szol -
gál hat két úr nak. Az új vi lág, az Is ten
or szá ga el kez dő dött, s ez azt je len ti:
él he tünk Is ten ál dó ha tal ma alatt. Ta -
lán el rejt ve – ahogy Bon hoef fer val -
lot ta –, de biz ton ság ban. 

g Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Is te nem, te tu dod, mi
minden nek és ki min den ki nek a mar -
ká ba sod ró dom éle tem so rán. Kö szö -
nöm, hogy ál dó ke ze det nem ve szed
le ró lam, s én új ra meg új ra meg ta -
pasz tal ha tom sze re te ted és jó sá god
élet újí tó ha tal mát. Jöj jön el a te or -
szá god! Ámen.

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe U tán 12.  va Sár nap – LK 16,13–17

Áldóhatalmakoltalmábarejtve…
a va Sárnap ig éje

b Hetilapunk összevont számá-
bankétcikkisfoglalkozikazzal
azeneművel,amelynekmegis-
merésétamúlthétenkezdtükel.
Mostaharmadiktételtőlfolytat-
jukJohannesBrahmsNémetrek-
viemjének megismerésétUj-
falussyJózsef ésVárnaiPéter, va-
lamintRalfWehnerésEkkehart
Kroher segítségével.

Az elem zés ben ér te lem sze rű en elő for -
dul nak ze nei szak ki fe je zé sek (csak
annyi, amennyi a ze nei fo lya mat vi lá -
gos le írá sá hoz fel tét le nül szük sé ges).
Ez sem mi kép pen nem gá tol ja a cik kek
meg ér té sét – oda fi gye lést, ér dek lő dést
vi szont fel té te lez.

Az észak né met, ham bur gi szü le té -
sű Brahms alig volt har minc éves,
ami kor 1862-ben elő ször hang ver se -
nye zett Bécs ben. A kö vet ke ző év ben
már ál lást is vál lalt az oszt rák fő vá ros -
ban, és et től kezd ve ha lá lá ig ott élt. Kó -
rus kar na gyi ál lást ugyan csak né hány
évig töl tött be, ám ez az idő meg ér lel -
te ben ne a vo ká lis kom po nis tát. Majd -
nem min den ének ka ri mű ve – kan tá -
tái, a cap pel la kó ru sai és ora tó ri u ma
– en nek a kor szak nak a ter mé ke.

A Né met rek vi em ter vei 1856-ra, a
jó ba rát, Schu mann ha lá lá nak évé re
nyúl nak vissza. Az ő váz lat köny vé ben
ta lált Brahms egy olyan ze nei gon do -
la tot, ame lyet ké sőbb fel hasz nált mű -
vé ben. 1861-ben kom po nál ta az el ső
két té telt, de meg sza kí tot ta a mun kát.
Érez te az ön kri ti kus ze ne szer ző, hogy

még nem tud ja el mon da ni, amit akar?
Nem a szak mai gya kor lat hi ány zott a
foly ta tás hoz, ha nem az el mé lyü lés. 

Édes any ja el vesz té se je len tet te
Brahms éle té ben azt a lel ki meg ráz -
kód ta tást, amely to vább len dí tet te a
kom po ná lás ban. A leg utol já ra el ké -
szült ötö dik té tel lel az ő ha lá lá ról em -
lé ke zett meg.

Ze ne tör té ne ti ku ri ó zum, hogy a
mű nek há rom be mu ta tó ja volt: 1867-
ben Bécs ben az el ső há rom té tel,
1868-ban Bré má ban a hat té te les (a mai
ötö dik té tel nél kü li) vál to zat elő adá sá -
ra ke rült sor; a tel jes mű 1869-ben
hang zott fel Lip csé ben.

A har ma dik té tel át kom po nált, zárt
szer ke ze ti egy ség be nem il lesz ke dő,
ha tal mas me di tá ció. Ed dig kó rus té te -
le ket hall hat tunk, itt lép szín re a ba -
ri ton szó ló. A té tel el ső fe le vissza té ré -
ses for ma, szó lis ta és kó rus fel vált va fir -
tat ja az élet ér tel mét, cél ját: „Add
tud tom ra, Uram, éle tem vé gét, med -
dig tart nap ja im so ra, hadd tud jam
meg, mi lyen mu lan dó va gyok!” / „Íme,
arasz nyi vá tet ted nap ja i mat, éle tem
ide je sem mi ség előt ted.” (Zsolt 39,5–6)
Ez után le be gő har mó ni ák fe lett foly -
ta tó dik a töp ren gés, a szó ló-kó rus
vál ta ko zás: „Mint egy le he let, annyit ér
min den em ber, aki él. Ár nyék ként jár-
kel itt az em ber, bi zony hi á ba ve sző dik.
Gyűj tö get, de nem tud ja, ki fog ja hasz -
nát ven ni.” (Zsolt 39,6–7)

„Így hát mit vár ha tok, Uram?” – te -
szi fel a kér dést a té tel kö ze pén. A ze -
ne té to va szű kí tett szep tim hang za ton
akad fenn, majd d-moll ja D-dúr rá
vá lik, és fel szár nyal: „Egye dül ben ned

re mény ke dem!” (Zsolt 39,8) Or go na -
pont fö lött ki bon ta ko zó, ha tal mas
kó rus fú ga fe je zi be a té telt, apok rif szö -
veg re: „Az iga zak lel kei azon ban Is ten
ke zé ben van nak, s a ha lál kín ja nem éri
őket.” (Böl cses ség köny ve 3,1 – Kál di-Ne -
o vul ga ta) A fú ga im po záns szó lam tor -
lasz tás ban tel je se dik ki, így nem csak
a har ma dik té telt, ha nem a mű el ső na -
gyobb egy sé gét is le zár ja.

A hét té te les szim met ria ten ge lye a
ne gye dik té tel. A ze ne szer ző itt meg -
pi hen tet: va ló sá gos kó rus sze re nád -
ban zen gi az Úr haj lé ká nak szép sé gét:
„Mily ked ve sek a te haj lé ka id, ó, Se re -
gek Ura! Só vá rog, sőt el eped a lel kem
az Úr ud va rai után. Tes tem és lel kem
uj jong va ki ált az élő Is ten hez. (…) Bol -
do gok, akik há zad ban lak nak, szün te -
le nül di csér het nek té ged!” (Zsolt 84,2–
3.5) A té tel szin te ke rin gő lej té sű – más
meg kö ze lí tés ben böl cső dal sze rű –,
idil li hang ja el ső hal lás ra akár pro fán -
nak is hat hat a nagy mű emel ke dett vi -
lá gá ban. De ez a ne mes lí ra – mint egy
az egész al ko tás tri ó ja ként – ér zé kel -
te ti, mennyi re em be ri fo gan ta tá sú a
kom po zí ció leg mé lyebb ví vó dá sa is.
Az Esz-dúr, szo ná ta szer ke ze tű té tel
egy ben a má so dik té tel Gesz-dúr trió -
sza ka szá val is hang ne mi és han gu la ti
ro kon sá got tart.

A nagy ívű cik lus épít ke zé sé nek
pró ba té te le kö vet ke zik: ho gyan fej lőd -
jék to vább a szim met ria úgy, hogy elő -
re is vi gyen. Brahms mes te ri en old ja
meg a drá mai prob lé mát. Az ötö dik té -
tel ben át szel le mült han gú, G-dúr
szop rán ária fe lel a har ma dik té tel ba -
ri ton szó ló já ra. A vi szont lá tás ígé re té -

vel utal aman nak töp ren gé sé re, de egy -
út tal a ne gye dik té tel de rűs hang vé te -
lét is to vább eme li, a föl di öröm mint -
egy égi vá la sza ként. 

A meg ol dás dog ma ti kus szem mel
néz ve is meg hök ken tő: női han gon szó -
lal tat ja meg Jé zus sza va it: „Így most ti -
te ket is szo mo rú ság fog el, de is mét meg -
lát lak majd ti te ket, és örül ni fog a szí -
ve tek, és örö mö tö ket sen ki sem ve he ti el
tő le tek…” (Jn 16,22 – a fő rész ben.)
„Lás sá tok sa ját sze me tek kel, hogy bár
ke ve set fá rad tam, még is bő sé ges meg -
nyug vást ta lál tam ma gam nak.” (Jé -
zus, Sí rák fia köny ve 51,35; Kál di-Ne -
o vul ga ta – a kö zép rész ben.) Mind ezek
alatt a kó rus más szö ve get éne kel:
„Aho gyan az anya vi gasz tal ja fi át,
úgy vi gasz tal lak én ti te ket…” (Ézs 66,13) 

Kü lö nö sen meg ka pó az utol só üte -
mek bú csú zá sa. Szó ló ének és kó rus fe -
lel ge tő éne ké ben a ma gá nyos szop rán
le beg ve, a vi szont lá tás sza vá val vész tá -
vol ba, int bú csút, mi köz ben az ének -
kar vi gasz ta lás ról be szél.

Az ötö dik té tel szop rán ári á ja az
egyik vá laszt ad ta a har ma dik té tel töp -
ren gő ba ri ton szó ló já ra: a szim met ri -
kus ér tel mi-for mai le ke re kí té sét, a
biz ta tá sét. A ha to dik té tel azon ban –
az egész mo nu men tá lis épít mény drá -
mai csúcs pont ján – más kép pen: fo ko -
zó foly ta tás sal kap cso ló dik szim met -
ria pár ja i hoz, mind a má so dik, mind a
har ma dik té tel hez.

Ez zel a ha to dik té tel lel foly tat juk a
mű elem zé sét má sik cik künk ben, a 14.
ol da lon.

g Dr. EcsE di Zsu zsa

„…deismétmeglátlakmajdtiteket,
ésörülnifogaszívetek!”

Szent há rom ság egy igaz Is ten, kö -
szön jük, hogy bi za lom mal vi het jük
eléd kö nyör gé sün ket ab ban a hit ben,
hogy meg hall ga tod.

Kö nyör günk az egész vi lá gért. Adj
min den nép nek em ber hez mél tó
éle tet, hogy ne kell jen sen ki nek ki -
szol gál ta tott ság ban, fé le lem ben, lét -
bi zony ta lan ság ban, ül döz te tés ben
él nie! Azok min den na pi ke nye ré ért
kö nyör günk, akik so ha sem ké rik tő -
led. Adj a ve ze tők nek böl cses sé get,
hogy a rá juk bí zot tak ja vá ra te gye nek
min dent, hogy fe le lő sen dönt se nek
a kör nye zet meg óvá sa ér de ké ben!

Kö nyör günk min den val lá sos em -
be rért. Adj egy más irán ti tü rel met a
kü lön bö ző val lá sok kö zött. Őrizz
meg szél ső sé ges ta ní tá sok tól. Kö -
nyör günk a ke resz té nye kért szer te a
vi lá gon. Bo csásd meg ré szek re sza ka -
do zott sá gun kat. Lát tasd meg ve lünk,
hogy csak úgy tu dunk egy más hoz kö -
ze led ni, ha te vagy az út. Ve zess el ar -
ra a fel is me rés re, hogy nem jut ha tunk
so ha kö ze lebb hoz zád, ha egy más tól
ide gen ke dünk, tá vo lo dunk, ha elő íté -
le te ink hat nak. Kö nyör günk Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há zun kért.
Adj bé kes sé get, ren det és el kö te le zett -
sé get, hogy igéd tisz tán han goz zék
min den hol, akár ma gya rul, akár szlo -
vá kul vagy né me tül hir de tik, és öröm -
mel hall gas suk és meg tart suk.

Kö nyör günk meg ke resz telt gyer -
me ke in kért és azért, hogy szü le ik
meg tartsák előt ted ki je len tett vál la lá -
su kat. Kö nyör günk a ser dü lő kért, fi -
a ta lo kért. Őrizd meg őket a sok fé le kí -
sér tés ben at tól, hogy már fi a ta lon
tönk re te gyék az éle tü ket.

Kö nyör günk a há zas tár sa kért, akik
a te szí ned előtt fo gad tak egy más nak
élet re szó ló hű sé get. Tartsd meg őket
köl csö nös sze re tet ben, meg be csü -
lés ben, sze líd ség ben, meg bo csá tás ban.
Kö nyör günk az öz ve gye kért, az egye -
dül élő kért. Vedd kö rül őket ir gal mas
sze re te ted del, hogy so ha ne él jék
meg azt, hogy nincs sen ki jük. 

Kö nyör günk az öre ge kért, akik már
na gyon sok min dent el ve szí tet tek.
Se gítsd őket, hogy ne vesz te sé ge i ken
ke se reg je nek, ha nem erő sítsd re -
mény sé gü ket, nö veld hi tü ket, hogy bé -
kes ség gel ké szül je nek a bú csú ra e vi -
lág tól és a bol dog ta lál ko zás ra ve led.

Kö nyör günk a be te ge kért, kór -
ház ban le vő kért, a tes ti, lel ki fo gya -
té ko so kért. Szánd meg őket, és győzd
meg őket ar ról, hogy a te sze re te ted
tö ret len irán tuk! Ál líts mel lé jük se -
gí tő ket, hogy so ha ne kell jen ar ra
gon dol ni uk: „nincs em be rem”. Kö -
nyör günk azo kért is, akik nek szí vé -
ben gyász van. Akár na gyon friss,
akár már évek óta hor doz zák a bá nat
ter hét. Te vi gasz tald, gyó gyítsd őket,
és te remts ben nük hús vé ti hi tet.

Vé gül kö nyör günk hoz zád ön ma -
gun kért. Kö nyö rülj raj tunk a te jó tet -
szé sed sze rint, és mun kál kodj szí vün -
kön to vább ra is, hogy hal lott igéd jó
gyü möl csö ket te rem jen a hét köz na -
pok ban is a te di cső sé ged re és fe le -
ba rá ta ink ja vá ra. 

Szent há rom ság egy igaz Is ten, hall -
gasd meg kö nyör gé sün ket! Ámen.

Oratio
œcumenica
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Ma nap ság nagy di vat juk van a nyá -
ri fesz ti vá lo zá sok nak, tö meg ren dez -
vé nyek nek. Szi get, Fél szi get, Ba la ton
So und, Volt, ezer meg ezer fa lu ün -
nep, vá ros na pok, gaszt ro nó mi ai fesz -
ti vá lok, if jú sá gi ren dez vé nyek – csu -
pán né hány a nyár kí ná la tá ból. Fel -
pör gött vi lá gunk ban az ak ku mu lá ló -
dott fe szült sé ge ket va la hol le kell
ve zet ni. Ez ter mé sze tes.

Ami kor eze ket a so ro kat írom, épp
csak be fe je ző dött az el ső er dé lyi vo -
nat ko zá sú lu the rá nus if jú sá gi ta lál ko -
zó, a Köz-Ép-Pont, és mi re ez az írás
nyom ta tás ban is meg je le nik, ad dig ra
már jócs kán mö göt tünk lesz a nyár
egy há zunk ban leg in kább várt ren -
dez vé nye. En gem azon ban az fog lal -
koz tat, hogy vé gül is mi ért szer vez tük
a Köz-Ép-Pon tot? Mert úgy vél jük,
hogy ez más? Mi től más? Mert ha
olyan, mint egy át la gos „bu li”, ak kor in -
kább csat la koz ni kel le ne va la me lyik -
hez, hogy az le gyen még na gyobb… 

Bár a Köz-Ép-Pont ta lál ko zó is
han gos volt a jó kedv től, a ne ve tés től,
a re mek bu li han gu lat tól (mert en nek
is len nie kell), még is ho zott több le -

tet, több let ér té ket és -tar tal mat. Ta -
lán bi zo nyos ele me i ben ha son lí tott
né hány fesz ti vál hoz, lé nye gé ben
még is egé szen más volt. Nem szám -
űz te a vi dám sá got, az élet ked vet, a
po zi tív han gu la tot, az ön fe ledt ki kap -
cso ló dást, de volt egy olyan sa já tos
tar tal ma, olyan kö tő szö vet be ágya zó -
dott, amely csak az övé. Ez pe dig a lel -
ki, a hit be li di men zió. 

Mert hogy a Köz-Ép-Pont nak az ér -
tel me el ső sor ban az Is ten nel va ló ta -
lál ko zás le he tő sé ge volt. Is ten fel eme -
lő je len lé té ben meg érez ni a lel ki fel -
sza ba du lást, a meg tisz tu lást, azt az
örö möt, ame lyet egye dül Is ten fé nyé -
ből nye rünk. Meg ta pasz tal ni va la mit
Is ten sze re te té ből, amely ki árad, és
egy nagy lel ki csa lád dá öt vö zi a je len -
lé vő ket. Ez volt a lé nyeg, ez volt a cél. 

Meg ta pasz tal ni és meg ta pasz tal -
tat ni, hogy Is ten or szá ga öröm! Meg -
él ni és meg ér tet ni a fi a ta lok kal, hogy
a vi lág min den öröm ron tó té nye ző -
je el le né re Jé zus kö ze lé ben ör ven de -
ző éle tük le het. Meg ér tet ni sza bad sá -
gu kat és ön ál ló sá gu kat fél tő fi a tal ja -
ink kal, hogy Is ten nem vesz el tő lünk

sem mit, ami szép és jó, de mind azt,
ami tönk re tesz, ami bi lincs be ver, el -
ké ri, és he lyé be ad ja a tisz ta és bol dog
szív bé ké jét. 

Ami kor egy fesz ti vál vé get ér, az
em be rek a vég le te kig ki hasz nál ják az
utol só es tét, más nap az tán el bú csúz -
nak, vagy csak szét szé led nek, és alig
ma rad va la mi lyen kap cso lat kö zöt tük.
A Köz-Ép-Pont vi szont jó val töb bet tű -
zött ki ma ga elé: ar ra tö re ked tünk,
hogy élet re szó ló kap cso lat ala kul jon
ki hit ben a je len lé vők kö zött; hogy
meg ta pasz tal ják fi a tal ja ink, hogy ők
egyen ként a nagy evan gé li kus csa lád -
nak és tá gabb ér te lem ben a nagy ke -
resz tyén csa lád nak a tag jai. 

A „már igen, de még nem” vá ra ko -
zó fe szült sé gé ben csu pán annyit kér -
tem az Úr tól: hadd le gyen ez a ta lál -
ko zó az öröm szer zés és az öröm vé -
tel al kal ma. Hadd le gyen ez a ta lál -
ko zó az egy más ra ta lá lás, a kö zös ség
ün ne pe, hogy úgy ta lál junk mi is egy -
más ra, ahogy a kör su ga rai össze fut -
nak a kö zép pont ban. 

Ami kor a kör ív ről el in dul az egyik,
má sik, har ma dik, ne gye dik su gár a kör

kö ze pe fe lé, ak kor még elég nagy tá -
vol ság van kö zöt tük. Ilye nek vol tunk
egy ki csit mi is. Su ga rak ként ér kez -
tünk a szél ró zsa min den irá nyá ból,
hogy meg ér kez zünk a kö zép pont ba.
Jöt tek Sop ron ból, Győr ből, a Du -
nán túl ról, a Du na–Ti sza kö zé ből, Bu -
da pest ről, Nyír egy há zá ról, Sze ged ről,
Vá rad ról, Arad ról, a Csán gó föld ről –
és még hosszan so rol hat nám. 

A lé nyeg azon ban az volt, hogy
amint ha lad tunk Sep si szent györgy fe -
lé, egy út tal egy kö zös pont fe lé ha lad -
tunk, ami lel ki ér te lem ben még in -
kább igaz. Kü lön bö ző élet hely ze -
tek ből, kü lön bö ző fel fo gá sok kal,
tem pe ra men tu mok kal, el vá rá sok kal
in dul tunk és ér kez tünk. Na gyon kü -
lön bö ző em be rek ként (bár az is igaz,
hogy sok a ha son ló ság is ben nünk,
csak ezt ne héz fel is mer ni), és ahogy
a kö zép pont fe lé kez dtünk kö ze led -
ni – aki a Krisz tus –, an nál ki sebb lett
a min ket el vá lasz tó tá vol ság. Ami kor
pe dig meg ér kez tünk a kö zép pont ba,
ott már nem vá lasz tott el ben nün ket
sem mi sem. Nem vol tak tá vol sá -
gok, a szög be zá rult, eggyé vált. 

Ezt akar ta ki fe jez ni a Köz-Ép-Pont
ta lál ko zó név vá lasz tá sa is. A szél ró zsa
min den irá nyá ból el in dul ni a kö zép -
pont fe lé, ahol a föld raj zi, a ter mé szet
ad ta em be ri tá vol sá gok meg szűn -
nek. Ez az, amit a Köz-Ép-Pont ta lál -
ko zó adott, ez az, ami től más volt. El -
in du lunk Krisz tus ban egy más fe lé…

Aközéppontban,Krisztusnáltalálkoztunk… é gtájoLó

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

Az is ten tisz te le ten az ige hir de tés
szol gá la tát Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
vé gez te. A li tur gi á ban részt vett Mi -
há csi La jos he lyi he lyet tes lel kész, va -
la mint Gab nai Sán dor, a Sop ro ni
Egy ház me gye es pe re se.

A meg hí vón sze rep lő ige (Zsolt
105,1–3), il let ve az al ka lom ra vá lasz -
tott tex tus (Ap Csel 19,8–11) alap ján a
püs pök ar ról be szélt, hogy Is ten esz -
köz tá rá ban a ne héz hely ze tek, át élt
trau mák ál dás esz kö zei le het nek.
„Két sé günk ne le gyen fe lő le, hogy
Is ten mű hellyé akar ja ten ni az is ko lá -
ból temp lom má vá ló épü le tet is, mert
ne ki van ha tal ma, és van szán dé ka er -
re. Is ten nek ter ve van itt élő né pé vel”
– hang sú lyoz ta Sze me rei Já nos.

A pré di ká ció után Gab nai Sán dor
szólt né hány szót a ke reszt ség je len -
tő sé gé ről. „A ke reszt ség ben nem mi
vá lasz tunk. Ezen a he lyen az Úr is ten
ma ga vá laszt ben nün ket ma ga mel -
lé. Ez a hely az in dí tó pont” – mond -
ta az es pe res, majd meg ál dot ta az
újon nan ké szült ke resz te lő ku tat.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen Sü me ghy Pé ter, az anya gyü le ke -

zet fel ügye lő je üd vö zöl te a meg je len -
te ket. A re no vá lás fo lya ma tá ról Bá -
lint Kál mán he lyi gond nok szá molt
be, meg kö szön ve az or szá gos egy ház,
az egy ház me gye, az ön kor mány zat,
il let ve a hí vek tá mo ga tá sát, ado má -
nya it.

Kö szön tőt mon dott töb bek kö zött
Csi tei Gá bor, a fa lu pol gár mes te re.
Ki emel te: a mi há lyi evan gé li ku sok
pél dát mu tat nak a te le pü lés töb bi la -
kó ja szá má ra ab ban, hogy össze fo gás -
sal mennyi min dent el le het ér ni. 

„Itt ál lok, más ként nem te he tek” –
utalt Gab nai Sán dor es pe res a –
zok ni ján is ol vas ha tó – hí res Lu ther-
idé zet re, majd így biz tat ta a je len lé -
vő ket: „Áll junk min dig itt, mert ez a
mi he lyünk. Ahol erő sek és bát rak le -
he tünk, ahol gyen ge sé ge in ket hor -
doz za va la ki, ahol meg újult erő ket
kap ha tunk.”

A há la adó ün nep ség sze re tet ven -
dég ség gel zá rult. A temp lom mel lett
fel ál lí tott sát rak alatt a he lyi ek és az
anya egy ház köz ség ből ér ke zett ven -
dé gek együtt örül tek Is ten meg ta -
pasz talt gon dos ko dá sá nak.

g AM

150évesaziskolábóllett
templom

b Kívül-belülmegszépültésújkeresztelőkúttalgazdagodottamihályi
evangélikustemplom.Amintegynégyévesfelújításifolyamatlezáru-
lásátésazeredetilegiskolánakkészültépületszázötvenedikszületés-
napjátaugusztus11-én,vasárnapdélelőttközösenünnepeltékava-
dosfaiegyházközségheztartozóleánygyülekezettagjai.

A lel kész je lölt ál tal mot tó ul vá lasz -
tott ige, Zsolt 139,1.3.6 alap ján és élet -
út já nak kü lön bö ző ál lo má sa it fel -
vil lant va a püs pök ar ról be szélt, hogy
Is ten sze re te te kí sé ri vé gig Bog lár ka
éle tét. Az al só sá gi gyü le ke zet töl töt -
te be éle té ben a gyö ke rek sze re pét,
ame lyek a sta bi li tást ad ják. A törzs,
vagy is a nö ve ke dés és a fel ké szü lés
he lye ként szol gált a sop ro ni lí ce um,
majd a bu da pes ti teo ló gia. Vé gül a
ka pos vá ri gyü le ke zet vál ha tott ott ho -
ná vá, ez ad ja éle té nek ko ro ná ját. „A
gyü mölcs még is min dig aján dék –
tet te hoz zá Sze me rei Já nos. – El cso -

dál ko zunk azon, hogy Is ten mi lyen
nagy dol go kat tud vég hez vin ni igé -
je ál tal, a ta nús ko dá sunk, a szol gá la -
tunk ál tal.”

A fo ga da lom té telt, majd a fris sen fel -
ava tott lel kész meg ál dá sát kö ve tő en ke -
rült sor az úr va cso ra vé tel re, mely nek
li tur gi á ját Sze me rei Já nos püs pök mel -
lett már Bog lár ka vé gez te.

Az ün nep sé get ben ső sé ges, vi dám
han gu la tú köz gyű lés zár ta, me lyen
so kan kö szön töt ték a lel kész nőt. Sza -
bó La jos el mond ta, hogy Bo gi ke me -
nes al jai fris ses sé ge, de rű je és pre ci zi -
tá sa hi á nyoz ni fog az egye te men.

Anya gyü le ke ze te, az al só sá gi ak ne vé -
ben Ke re kes Csa ba lel kész szólt.

Ha tod éves men to ra, Szi ge thy Szi -
lárd ta bi lel kész egy vi lá gí tó tor nyot
áb rá zo ló jel ké pes aján dé kot ho zott,
amellyel ar ra biz tat ta új kol lé gá ját,
hogy „foly tas sa a ra gyo gást, tük rö -
ződ jék raj ta az öröm hír”. Mes ter há -
zy Ba lázs, a lí ce um ko ráb bi is ko la lel -
ké sze fel idéz te a kö zös em lé ke ket,
majd ar ra fi gyel mez tet te egy ko ri hit -
ta no sát, hogy üze net van rá bíz va,
ame lyet to vább kell ad nia. 

Nagy sze re tet tel tol má csol ták a ka -
pos vá ri ak jó kí ván sá ga it a he lyi pres -
bi té ri um tag jai. Sü tő Zol tán má sod -
fel ügye lő Is ten ál dá sát és ve ze té sét
kér te a lel kész nő szol gá la tá ra. Sze me -
rei Já nos püs pök pe dig az egy ház ke -
rü let ne vé ben kö szön töt te Bog lár kát
mint leg if jabb szol ga tár sát.

A lel kész ava tá si ün nep sé get sze re -
tet ven dég ség zár ta a kö ze li re for má -
tus gyü le ke ze ti ház ban.

g Adá mi Má ria

Gyökerek,törzséskorona
Pongráczné Győri Boglárka lelkésszé avatása

b Akaposváritemplombancsaládja,barátaiésaszívénekkedvesalsósá-
gi,tabiéshelyigyülekezetkörébenünnepeltelelkésszéavatásátPongrácz-
néGyőriBoglárkaaugusztus10-én,szombatondélután.AzalkalmonSze-
mereiJános,aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIsten
igéjét.Aliturgiábandr.SzabóLajos,azEvangélikusHittudományiEgye-
temrektora,illetvePongráczMáté helyilelkészműködöttközre.Azis-
tentiszteletfényétagyülekezetiénekkarészenekarszolgálataemelte.

Pong rácz né Győ ri Bog lár ka Cell dö möl kön szü le tett.
Evan gé li kus csa lád ban nőtt fel, édes ap ja az al só sá gi gyü -
le ke zet fel ügye lő je, édes any ja pres bi ter, nő vé re is
evan gé li kus lel kész. Kö zép is ko lai ta nul má nya it a sop -
ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce -
um) és Kol lé gi um ban vé gez te. Az érett sé git kö ve tő en
fel vé telt nyert az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem -
re, ere de ti leg ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ szak -

ra. Azon ban, meg hall va Is ten hí vá sát, ha ma ro san át -
je lent ke zett a teo ló gus-lel kész kép zés re. 2012-ben kö -
tött há zas sá got Pong rácz Má té lel késszel. Ha tod éves
gya kor la tát a 2012–2013-as tan év ben a ta bi gyü le ke -
zet ben töl töt te, Szi ge thy Szi lárd fel ügye le te mel lett. Köz -
ben Ka pos vá ron is tar tott hit tan órá kat és egyéb szol -
gá la to kat. Or di ná ci ó ja után fér je mel lett, a ka pos vá ri
egy ház köz ség ben fog szol gál ni be osz tott lel kész ként.
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– Hon nan a film cí mé nek öt le te?
– A film ben sze rep el egy fi a tal er -

dész mér nök, az ő szá já ból hang zik el
a szó kap cso lat. Ők pe da gó gus fe le sé -
gé vel együtt Nagy vá ra don él tek, és úgy
dön töt tek, hogy – min dent fel ad va –
a ci gány misszi ó nak szen te lik to váb bi
éle tü ket. Ami kor azt kér dez tem tő lük,
hogy mi ként le het ilyen gyö nyö rű
hi va tá so kat fel ad ni, az er dész mér -
nök azt vá la szol ta: „A fák kal is tö rőd -
ni kell, de az em be ri élet az örök élet -
nek szól, és ez fon to sabb szol gá lat. Én
an ten na sze ret nék len ni Is ten és a ci -
gá nyok kö zött.” 

Er dély ben a ci gány misszió az
„usz kai cso da” né ven vált is mert té.
Har minc év vel ez előtt in dult Ko pasz
Je nő ci gány misszi o ná ri us kez de mé -
nye zé sé re. Az ő fia, Kő sze gi Dá ni el,
aki jól is mert vál lal ko zó Ma gyar or -
szá gon, szin tén úgy érez te, hogy
tar to zik Is ten nek annyi val, hogy el -
kö te lez ze ma gát a misszió mun ka
iránt. Lét re hoz ta a Ke resz tény Ci -
gány misszió Ala pít ványt, és egy
nagy sze rű bap tis ta lel ki pász tor ra,
Dan Lász ló ra bíz ta a ve ze té sét. Ő
azért jött ha za a to ron tói ma gyar
gyü le ke zet élé ről, hogy pasz -
to rál ja a ci gány sá got. 

Az el múlt öt év ben húsz
ima há zat épí tet tek. Se gít sé -
gük re vol tak ci gá nyok, pe da -
gó gu sok, nyelv ta ná rok és
olyan szak em be rek, akik be
tud ták ve zet ni az er dé lyi ma -
gyar ci gány sá got a mun ka és
a ta nu lás vi lá gá ba, meg győz -
ve őket ar ról, hogy ez a leg -
jobb be fek te tés a jö vő be. 

Több olyan ci gány csa lád dal
ta lál koz tunk, ame lyek őszin -
tén val lot tak meg té ré sük ről.
Egy ri port ala nyom sza va it idé -
zem: „Ré geb ben a krump lit,
amit a ma gya rok ve tet tek, azt
én min dig meg mocs kol tam,
el lop tam. De má ma nem csi -
ná lom. Itt van ez a ko sár, eb -
ből a nád ból fon juk. A sze mét -
te le pen meg mű anyag fla ko -
no kat gyűj tünk.” Vagy a má sik
azt mond ja: „Az au tó gu mi bul
ki ége tem a dró tot, és hét gu -
mi bul ka pok annyi pízt, hogy
két ke nye ret tu dok ven ni a
csa lád nak. Én má’ nem lo pok, mert
hí vő va gyok.” A hét köz nap ja ik ból
lát szik, hogy tény leg oda szán ták az
éle tü ket Is ten nek, és el kezd tek fe le -
lős ség tel je sen gon dol kod ni. 

– A ka me rák mö gül más hogy lát -
ja a szer kesz tő-ri por ter eze ket a sor -
so kat?

– Bi zo nyos ér te lem ben igen. Két
al ko tó tár sam mal, Cser na Gá bor ope -
ra tőr-ren de ző vel, aki egyéb ként pres -
bi ter a re for má tus egy ház ban, va la -
mint Fo dor Lász ló val, aki egy bap tis -
ta kö zös ség tag ja, ar ra fi gyel tünk,
hogy a for ga tás alatt mi nél hi te le seb -
ben mer je nek meg nyi lat koz ni ro ma
ri port ala nya ink. 

– Pont ez az in ti mi tás volt az,
amely mi att dí jat nyer tek? Mi től lett
ez a film „be fu tó”?

– A fesz ti vál szer ve zők na gyon
sok min dent fi gye lem be vet tek. A
leg lé nye ge sebb szem pont az volt,
hogy va ló ság hű, igaz áb rá zo lás le -
gyen. A fesz ti vál igaz ga tó ja meg is ír -
ta a köny vé ben, Jó zsef At ti lá tól vett
idé zet tel, hogy „az iga zat mondd, ne
csak a va ló dit”. Amit a nyil vá nos ve -
tí té sen lát hat tunk: az igaz és nem
csu pán a va ló di élet ről szól tak a fil -
mek. Mert a va ló di élet az, hogy nyo -
mo rul tak a ci gá nyok, ilyen és olyan
kö rül mé nyek kö zött él nek, a mun ka
könnyeb bik ré szét vá laszt ják, ne he -
zen le het őket ta nu lás ra bír ni. Ez is
a va ló ság. De az igaz ság meg az, hogy
ha meg ta lál juk ve lük a han got, sze -
ret jük őket – vagy is oda sze ret jük Is -
ten hez –, ak kor beve zet he tők a mun -
ká ba, a ci gá nyok pe dig őszin tén oda
tud ják szán ni az éle tü ket Jé zus Krisz -
tus nak. 

A ci gány misszi ót so kan úgy kép -
ze lik el – és most sar kít va mon dom
–, hogy ka rá csony kor adunk ne kik
egy cso ma got, és le van tud va a

misszi ós mun ka. Ők meg per sze jól
össze vesz nek a ka pott dol go kon. Eb -
ből nem le het kö zös sé get épí te ni. Sok
ha son ló eset tel ta lál koz tam már, vi -
szont Er dély ben más a hely zet. Ka -
rá csony kor itt is van ugyan egy-egy
sze rény aján dék cso mag, ám a ve ze -
tők – Kő sze gi Dá ni el és Dan Lász ló
– úgy pasz to rál nak, hogy be von ják a
ci gá nyo kat a kö zös mun ká ba. Gyer -
gyó szent mik ló son és más te le pü lé se -
ken a pol gár mes te rek is part ne rek eb -
ben. Ide kö vet ke ze tes, ke mény mun -
ka kell, el kö te le zett misszió mun ká -
sok kal. Ez a si ker zá lo ga. 

Eu ró pá ban is el fo ga dott és pél da -
mu ta tó az a ci gány prog ram, ame lyet

a je len le gi ma gyar kor mány ho zott
lét re, és amely a gya kor lat ban Szé -
kely föl dön lát szik meg va ló sul ni.
Hogy mi ért pont ott? Az er dé lyi ek –
ta pasz ta la tunk sze rint – egye ne sebb
jel le mű em be rek, nyi tot tabb szí vű ek,
ki tar tób bak.

– Le het sé ges, hogy mi azért nem
tud juk őszin tén kö vet ni Jé zus út ját,
mert túl kép zet tek va gyunk, és „túl gon -
dol juk” a dol go kat? Ezek az egy sze rű,
ta nulat lan ci gány em be rek vi szont a
szí vük kel ér zik, hogy „Jé zus Krisz tus
az út, az igaz ság és az élet”? Vé gig néz -
ve a film jü ket szá mom ra meg ele ve -
ned tek a bib li ai tör té ne tek, a vá mo -
sé, a bű nös asszo nyé, és so rol hat nám
to vább…

– Cser na Ga bi szok ta mon da ni,
hogy ne künk nem csak az a dol gunk,
hogy val lá si mű so ro kat ké szít sünk,
mert azok ál ta lá ban ar ról szól nak,
hogy mit tesz az egy ház, mit tesz az
em ber Is te nért. Itt, Er dély ben vi -
szont az zal ta lál koz tunk, és azt mu -
tat tuk be a fil men, hogy Is ten mit tett
ér tünk. A sze mé lyes ta nú ság té te -
lek ből ez de rül ki. A sze münk előtt

ele ve ned tek meg a két ezer év vel ez -
előt ti bib li ai cso dák, a meg vál tott
élet nek a gyü möl csei. 

És iga za van, a ci gány em ber nem
kom bi nál ja túl a dol go kat. Oda szán -
ja egész lé nyét Is ten nek, és et től
meg vál to zik az éle te. Nem pró bál ja
ra fi né ri á val, ügyes ke dés sel „ki kal -
ku lál ni” azt, hogy ha két szer el megy
a temp lom ba, ak kor majd har mad -
szor ra meg kap ja a se gély cso mag ját.
Per sze ott is van nak ilye nek. De én a
több ség ről be szél tem, akik ről a fil -
münk szól. 

Ka lá nyos Zol tán né hány éve tért
meg, és ép pen ak kor sze rez te meg a
dip lo má ját, ami kor ott jár tunk. Bi -

zony ság té te le, ko moly élet fel fo gá sa,
élet vi dám sá ga Jé zus hoz ve zet te szin -
te az összes csa lád tag ját. Zo li nem vá -
gyik el on nan – pe dig len ne le he tő -
sé ge akár kül föld re is men ni –, ha -
nem az övéi kö zött sze ret ne szol gál -
ni. Mint mond ta: azt sze ret né, ha sok
ci gány len ne dip lo más, és sok nak len -
ne bol dog csa lá di éle te Krisz tus ban. 

– Val lá si mű so ro kat szer keszt. Sok
min dent lá tott és ta pasz talt az el múlt
év ti ze dek so rán. Az Ön szá má ra mi
volt a leg na gyobb ta nul ság a lá tot tak -
ból, hal lot tak ból?

– Nem vé let le nül be szél tem az
usz kai cso dá ról. Én ma gam is ab ban
az idő szak ban tér tem meg. Volt egy
fő or vos ba rá tom, aki vel el men tem
egy ci gány misszi ó ba. Ez a nyolc va nas
évek ben tör tént. Egy is ko lá zat lan ci -
gány em ber, aki rá kos be teg ség ből
gyó gyult meg, ta nú sá got tett Krisz tus
mel lett. Az ő bi zony ság té te le mind ket -
tőn ket mély sé ge sen szí ven ütött, és or -
vos ba rá tom ke rek pe rec ki je len tet te:
„Ed dig ke res tem az Is tent, most már
tu dom, hogy van Is ten. Tu dod, mi ért?
Mert ab ból a ta nu lat lan ci gány em ber -

ből a lé lek szólt. A Szent lé lek
mun ká ja nél kül ilyen böl csen
nem tud ja sen ki Is ten igé jét
köz ve tí te ni.” 

Vagy mon dok egy má sik
pél dát. Cser na Ga bi ba rá tom -
mal Egyip tom ban a kopt ke -
resz té nyek kö zött for gat tunk –
töb bek kö zött Ka i ró ban. (A
for ga tás ról an nak ide jén az
Evan gé li kus Élet is be szá molt.
– A szerk.) El men tünk a vá ros
szé li sze mét te lep re is, ahol
több ezer, zö mé ben kopt ke -
resz tény élt. Se ház, se te tő, se
fa lak, ott a sze mét ben és a
sze mét ből él nek. Ki sem akar -
tunk száll ni a ko csi ból, olyan
bor zasz tó bűz csap ta meg az
or run kat. És ak kor ész re vet -
tünk egy se reg is ko lás gye re -
ket, és azt lát tuk, hogy szé pen
meg van nak mos dat va, tisz ta
ru há ban jár nak. Ezek a kopt
ke resz té nyek min den nap szé -
pen fel öl töz ve men nek el
imád koz ni a szik lá ba vájt
temp lo muk ba, és ott imád ják

Jé zus Krisz tust. 
A film for ga tás után a szál lo dá ba

men ve lát tam, hogy ope ra tőr ba rá -
tom, Gá bor könnye zik. Kér dez tem
tő le: „Mi van ve led?” Azt fe lel te: „Én
ed dig egy örök elé ge det len ke dő em -
ber vol tam, és csak azt mon do gat -
tam, hogy ez sincs, meg az sincs.
Ezek nek az em be rek nek meg sem mi -
jük sin csen, csak a sze mét van. De
van Is te nük, és ez a leg több, amit em -
ber kap hat.” 

Én azt hi szem, hogy aki egy szer
meg érin tő dött Is ten ke gyel mé vel,
az oda szán ja éle tét és mun ká ját is ne -
ki. Bár hol le gyen, bár mit csi nál jon is. 

g Ké kE si Ba lázs

an ten na C i gá n yoK naK

Odaszántéletek
Be szél ge tés Nagy Im re szer kesz tő-ri por ter rel

b Hatodik alkalommal rendeztékmeg idénhazánkban aRomaLife
közép-európairiport-ésdokumentumfilm-fesztivált.Mártavalyisjöt-
tekNémetországból,sőtFinnországból,MontenegróbólésAngliából
isérdeklődőkamozgóképesseregszemlére,támogatóiközöttpedig
megtalálhatóazEgyesültÁllamokésKanadanagykövetségeis.Kö-
szöntőjébenSimonJános fesztiváligazgatóhangsúlyozta,hogyEuró-
pábancsakmiszervezünkilyenrendezvényt.Ebbenazévbenazsű-
riakilencvenhatpályázóalkotásközülhatotdíjazott:kettőtdicsérő
oklevéllel,négyetpedig–egycsehéshárommagyarfilmet,sorren-
diségnélkül–kitüntetőoklevéllel,illetveaDocfilmfestplakettjével
jutalmazott.AzutóbbiakatérdemeltekiNagyImre szerkesztő-ripor-
ter,CsernaGábor operatőr-rendezőésFodorLászló operatőrfilmje,
azAntennacigányoknak.

Elindult
aKülhoni
Magyar

Sajtószolgálat
Szá mí ta nak 

a ha tá ron tú li 
egy há zak ra

b AMédiaszolgáltatás-támogató
ésVagyonkezelőAlap(MTVA)
augusztus 1-jén elindította a
KülhoniMagyarSajtószolgála-
tot(KMS).Akms.mtva.hu hon-
laponkülhonimagyartársadal-
miéspolitikaiszervezetek,egy-
házakésnemzetpolitikaiszem-
pontból kiemelt intézmények
tehetnekközzéhíreket,közle-
ményeket.

Bö röcz Ist ván, az MT VA ve zér igaz -
ga tó ja Tus nád für dőn jú li us 25-én
je len tet te be a KMS au gusz tu si el in -
dí tá sát. A 24. Bál vá nyo si Sza bad -
egye tem Össze fo gás a Kár pát-me -
den cé ben cí mű ren dez vé nyén a mé -
dia ve ze tő el mond ta, hogy az MT VA
mint egy két száz szer ve ze tet ke re sett
meg és kért fel a KMS-ben va ló
rész vé tel re. A kms.mt va.hu hon la pon
a Kós Ká roly Kol lé gi um szel le mi
véd nök sé ge alatt mű kö dő fó ru mot az
MT VA hír ügy nök sé gi te rü le te gon -
doz za. 

A KMS a ma gyar ság kö zös in for -
má ci ós te re kí ván len ni, amely ben a
kül ho ni ma gya rok éle tét meg ha tá ro -
zó és for má ló szer ve ze tek a nem zeti
hír ügy nök ség köz ve tí té sé vel tud ják
hí re i ket meg osz ta ni a Kár pát-me den -
cei és a di asz pó rá ban élő ma gyar ság -
gal. A KMS leg fon to sabb part ne rei a
Ma gyar Ál lan dó Ér te kez let és a Ma -
gyar Di asz pó ra Ta nács tag szer ve -
ze tei, a nem ze ti je len tő sé gű in téz mé -
nyek kö ré ből a kül ho ni il le tő sé gű in -
téz mé nyek (egye te mek, tu do má nyos
in té ze tek), va la mint a ha tá ron tú li
ma gyar egy há zak. A fó rum vár ja
azok nak a ci vil szer ve ze tek nek a je -
lent ke zé sét is, ame lyek a KMS cél ja -
i val egyet ér te nek, sza bály za tát el -
fo gad ják.

Az ér dek lő dők a hon lap ról tölt he -
tik le a saj tó szol gá lat sza bály za tát.

d For rás: MT VA Saj tó iro da

Erdélyi cigányok imádkoznak

A három díjazott (balról jobbra): Cserna Gábor, Nagy Imre és Fodor László

evan gé li kus mű sor 
a ma gyar te le ví zi ó ban

Au gusz tus 18-án, va sár nap az
M1-en 11.30-kor Apá ca – egy
bar ca sá gi fa lu cím mel be mu -
tat juk Apá ca múlt ját és je le nét, az
evan gé li kus gyü le ke zet éle tét.
Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de -
ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.

meg hí vó 
pap né ta lál ko zó ra

Idén is meg tart juk ha gyo má -
nyos pap né ta lál ko zón kat, mely -
re min den ak tív lel kész fe le sé gét
sze re tet tel hív juk és vár juk.

A ta lál ko zót Tü kör ál tal cím mel
szep tem ber 27–29. kö zött ren -
dez zük az Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hon ban (8624
Ba la ton szár szó, Jó kai u. 41.). To váb -
bi in for má ció és je lent ke zés szep -
tem ber 8-ig a kö vet ke ző e-mail cí -
me ken: Fa bi ny Ka ta lin: fa bi ny ka -
ti@gmail.com; Gáncs Pé ter né:
gancs mar ti@vip mail.hu; Sze me -
re i né Szi ge thy Eni kő: sze ni kos -
ter@gmail.com
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Ta lán mon da ni sem kel le ne, hogy „a
nem ze ti kó don” most ne (csak) a kom -
mu ni ká ci ó nak azt a köz ke le tű szak ki -
fe je zé sét ért sük, amely a je len sé gek je -
lek ké ala kí tá sát je lö li. Ahogy a mor ze
rö vid-hosszú hang kom bi ná ci ói az
egyes be tű ket (a be tűk per sze a han go -
kat), vagy ve gyük ide a tit kos írá sok rejt -
je le it, a kot ta fe je ket, eset leg ép pen – a
leg újabb idők ben – az sms kü lön le ges
rö vi dí té se it meg szám ta lan mást. 

Mind azon ál tal en nél még tá gabb-
mé lyebb-szim bo li ku sabb ér te lem -
ben is in do kolt hasz nál nunk ezt a
szak nyel vi szót. Hi szen a nem zet
éle te is mi ben más ban nyil vá nul hat
meg, mint ma gá ban a kom mu ni ká -
ci ó ban? Az ele mi em be ri kap cso la tok
sa já tos rend sze ré ben, ahol nemcsak
„Te meg Én” szó lunk egy más hoz,
ha nem „Mi” is – az idő ben, sőt az idő -
vel tár sa log va. És úgy tu dunk szá za -
dok kal is szót vál ta ni, ha tu da tá ban
va gyunk mind an nak, ami kö zös kö -
zöt tünk. Mind an nak, ami „be lénk
van kó dol va”. És per sze ha a lel künk
mé lyén biz to sak va gyunk ab ban,
hogy is te ni el ren del te tés kö vet kez mé -
nye az em be rek nek – az élők nek, a
hol tak nak és a még meg nem szü le -
tet tek nek – az a cso port ba ren de ző -
dé se, ame lyet nyelv, kul tú ra, kö zös lel -
ki al kat tesz kü lö nös sé, min den ki
má sok kal össze té veszt he tet len né.

* * *

Ne vez het nénk per sze jel ké pek nek
is azo kat a fo gal ma in kat, ame lye ket
úgy tar tunk szá mon, mint kö zös
em lé kez te tő in ket. 

Pél dá ul az Ist ván név – hogy hall -
gas sunk az előt tünk álló ün nep nap
su gal la tá ra – így, eb ben a hang alak -
ban nem csak egyi ke a ma gyar ság kö -
ré ben hasz ná la tos ked velt ke reszt ne -
vek nek. Hall va és ki mond va el ső ki -
rá lyun kat je len ti, az el ső szent ki rályt,
je len ti az ál lam ala pí tást és a ma gyar
ke resz tény ség kez de te it, az az a
vissza von ha tat lan, de má ig sem fe led -
he tő dön tést je len ti a ma gyar ság
szá má ra Ke let és Nyu gat kö zött, de
em lé kez tet mind azok ra a mé lyen
rej tő ző el len té tek re is, ame lyek a
nem ze ti po li ti zá lás egyes ol da la it
oly kor szem be ál lít ják egy más sal. 

Bő vebb sza vú ma gya ráz ko dás he -
lyett elég csak az Ist ván, a ki rály cí -
mű rock ope rá ra hi vat koz nunk: egy
ezer éves „tör té net” ak tu á lis sá vál ha -
tott a párt ál la mi re zsim vég órá i ban
ép pen úgy, mint a leg ma ibb idők ben.
És azért, mert olyan alap ele me a
ma gyar em lé ke zet nek, amely nek je -

len té sé vel, az az: je len té se i vel min den -
ki tisz tá ban van. 

És itt ta lán még ar ra sem fö lös le ges
em lé kez tet ni, hogy a Szent Ko ro na
mi fé le utat járt be az idő ben és a nem -
ze ti em lé ke zet ben. Vizs gá lat tár gya
min den mik rosz ko pi kus ele me, vi tat -
ják ere de tét a pártu so kig vissza me nő -
en, tart ják a ma gyar ál lam esz me leg -
főbb fog la la tá nak – ugyan ak kor még
nem is olyan rég íz lés te len csú fo ló dás
té má ja is le he tett, mi köz ben a nem -
ze ti köz vé le mény emel ke dett lé lek kel
nyug táz za, hogy ott fog lal ta el a he lyét,
ahol kell: egy olyan ko ro nát for má zó
ku po la alatt, amely a nem ze ti lé lek nek
is ott ho ná ul kí nál ko zik. 

Nem ép pen ün ne pi al kal mak hoz il -
lő ilyes fé le újabb ke le tű po li ti kai „íz -
lés vi ták ra” em lé kez tet ni, de jó, ha nem
fe lejt jük: a nem ze ti jel ké pek min dig
is ré sze sei vagy al kal mai az úgy ne ve -
zett szim bo li kus po li ti zá lás nak. És ép -
pen azért, mert át szö vik a nem zeti
min den na po kat. Néz zük meg a pén -
ze ket, ki ket áb rá zol nak – ná lunk is
meg min de nütt a vi lág ban –, néz zük
a szob ro kat, ame lyek mel lett na pon -
ta el sé tá lunk, em lé kez zünk nép da la -
ink vi rág szim bó lu ma i ra, le gen dás sá
lett sport hő se ink re, tá jak ra és vá -
ros ne vek re, az ut ca táb lák ra tör té -
nel mi már tír ja ink ne vé vel, meg oly
sok min den re, egé szen ad dig, hogy
mely éte le ket il le tünk a „nem ze ti” jel -
ző vel, me lye ket ja vas lunk hun ga ri -
kum ként a vi lág örök ség be… 

S ha már étel és Szent Ist ván nap -
ja… A ke nyér amel lett, hogy a Meg -
vál tó em lé kez te tő aján dé ka az össz -
em be ri ség nek, a ma gyar köz em ber
leg fon to sabb és ezért leg ün ne pibb
ele de le is. Amely nek meg tö ré se ma -
ga az ün ne pi áhí tat. A ke nyér „a leg -
na gyobb em be ri szer zés”, mond ja
Ko lozs vár ról nagy írónk, Szi lá gyi
Ist ván. S a ke nyér, amely „új ke nyér -
ként” sok ide je ré sze se az au gusz tus
20-i ha gyo mány nak, az utób bi évek -
ben új ri tu á lis je len tést is kezd kap -
ni: kü lön bö ző ho ni tá jak és hely sé gek
őröl te tik egy be a ma guk bú zá ját,
hogy a kö zös liszt ből „nem ze ti ke -
nyér” sül hes sen, ün ne pi aján dék ár -
va er dé lyi gyer me kek nek… Le het-e
en nél ér vé nye sebb „ma gyar kód”?

* * *

De hát mi vég re is be szé lünk „nem -
ze ti kód ról”? Mi szük ség van ar ra,
hogy jel ké pe ket te remt sünk és jel ké -
pe ket „de kó dol junk”? A nem ze ti kód
azok nak az is me re tek nek az összes -
sé ge, ame lyek nél kü löz he tet le nek a
nem ze ti ön is me ret hez. Ame lyek kel
a nem zet élet meg fo gal maz za ön -
ma gát. Ön ma ga más sá gát – ami

per sze (jó eset ben, bé kés vi szo nyok
kö zött) nem el kü lö nít má sok tól, ha -
nem ame lyek kel mi ma gunk job ban
meg is mer het jük ön ma gun kat, ame -
lyek nek a tu da to sí tá sa ré vén meg fo -
gal maz hat juk igé nye in ket a nem ze -
tek kö zös sé gé ben. 

Per sze az „is me re tek” szó eb ben a
meg ha tá ro zás fé lé ben nem je lent fel -
tét le nül tu do má nyo san iga zol ha tó
té nye ket. A nem ze ti kód ré szei a nagy
kö zös sé gi le gen dák, hő sök tör té ne -
tei, ere det mon dák is. Nem csak ná -
lunk. A ma gyar–hun Atil la- és Csa -
ba-mi to ló gia nem ke vés ha son ló sá -
got mu tat – mond juk – a ger má nok
Bar ba ros sa- vagy a dél szlá vok Kraj -
le vics Mar ko-le gen dá ri u má val.

A nem ze ti kód – egé szen egy sze -
rű en szól va – ar ra a kér dés re vá lasz,
hogy kik és mik va gyunk mi, ma gya -
rok. S jól tud juk, hogy ez a kér dés kín -
zó éles ség gel ak kor ke rül a nem ze ti
gon dol ko dás kö zép pont já ba, ami kor
a nem zet fe nye ge tett nek ér zi ma gát.
És az olyan kis nem zet éle té ben, mint
a mi énk, ez a fe nye ge tett ség szin te ál -
lan dó su ló köz ér zet. Szo rong ha tunk a
kül ső ve szé lyek től és a pusz tu lás bel -
ső je le i től egy aránt. Fél he tünk, mert
van ta pasz ta la tunk elég, a kül vi lág
fegy ve re i től és gyil kos sza va i tól, de a
szét hú zás in du la ta i tól vagy a kö zöny
ész re vét le nül ha tó ra gá lyá tól is. 

* * *

So kan vél het tük-vél tük, hogy Eu ró -
pa – s mö göt te a tel jes gló busz – ne -
gyed szá za dos nagy szel le mi, kul tu rá -
lis, po li ti kai, sőt sok he lyütt föld raj -
zi át ren de ző dé se so rán, mely nek
rend szer vál toz ta tó or szág ként a mi
ha zánk is ré sze se le he tett, csök ken
majd az ak tu a li tá sa a nem ze ti ön azo -
nos ság ról va ló me ren gés nek. És ép -
pen az el len ke ző jét ta pasz tal juk: a glo -
ba li tás erői szin te kény sze rí tik a ma -
gu kat ki szol gál ta tott nak ér ző né pe ket
és or szá go kat, val lá si és kul tu rá lis kö -
zös sé ge ket, hogy „meg fo gal maz zák
ön ma gu kat”, és eze ket a meg ha tá ro -
zá so kat el fo gad tas sák a nem zet kö zi-
nem zet fe let ti nyil vá nos ság gal. 

For dul junk il luszt rá ci ó ért egy na -
gyon egy sze rű, szin te tri vi á lis pél dá -
hoz, a film hez, amely mű vé szet is,
meg üz let is, kom mu ni ká ci ós for ma
is, és kul tu rá lis köz ér zet jel zés is.
Ész re vét le nül ju tot tunk el oda, hogy
az ame ri kai film már mint ki zá ró la -
gos kód rend szer „glo ba li zál ja” a vi -
lá got. Íz lést és er köl csöt. De in kább
ezek el len ke ző jét. Ma egy moszk vai,
sang ha ji, bu da pes ti né ző job ban is -
me ri a Los An ge les-i ut cák éle tét,
mint azt, ami elé tá rul na, ha ki néz -
ne az ab la kon. Töb bet tud a ki ta lált

vad nyu ga ti pisz toly hő sök ről, mint mi
Sob ri Jós ká ról, a szlo vá kok Já no s ik -
ról, a ro má nok Av ram Jan ku ról. Töb -
bet a há la adás na pi puly ká ról, mint
a nagy pén te ki böjt ről…

Ko ráb ban? Cseh or szá got és a cseh
men ta li tást mi Men zel és Hra bal
film je i ből ta nul tuk meg ked vel ni,
Ró mát Fel li ni film mi to ló gi á já ból, az
orosz vi lá got Tar kovsz kij Rubl jov já -
ból vagy a Há bo rú és bé ke film eposz -
ból, ter mé sze te sen a Bon dar csuk és
nem a King Vi dor ál tal ren de zett ből…
Köz ben meg re mény ked tünk: a nagy -
vi lág is el hi szi, hogy Jan csó film je, a
Sze gény le gé nyek nem csak a min den -
ko ri kis em ber ki szol gál ta tott sá gá -
nak mű vé szi fog la la ta, ha nem üze net
a ma gyar ság helyt ál lá sá ról is a leg nyo -
mo rú sá go sabb ve re sé gek – 1526,
1849, 1918, 1956 – után.

És aki pró bát tett ve le, tud ja: alig ha
van iz gal masabb, szin te ka land re gé -
nyek be va ló nyo mo zás, mint a nem -
ze ti jel ké pek ku ta tá sa. Mert ezek bi -
zony nem va la mi tu do má nyos-el mé -
le ti szá raz ság gal be szél nek a nem ze ti
élet ről, ha nem vér bő ter mé sze tes ség -
gel, él mé nyek kel át itat va, ame lyek
ha son ló, szin te „zsi ge ri” ér ze teket vál -
ta nak ki a be fo ga dó ból is. Ott van nak
meg örö kít ve Pe tő fi és Arany, Jó kai és
Mik száth meg a töb bi ek mű ve i ben. 

És szí vet me len ge tő, hogy min de -
nes től a mi eink. Ál lít hat juk ezt an nak
el le né re, hogy tud juk: a ma gyar tör -
té ne lem ál lan dó meg sza kí tott sá ga,
nem ze ti füg get len sé günk fo lya ma tos
ve szé lyez te tett sé ge, a köz sza bad ság
szá za dos sé rel mei kö vet kez té ben ho -
ni mi to ló gi ánk, az az kód rend sze -
rünk oly kor tö re de zett nek lát szik,
nemrit kán ép pen hi á nya i val em lé kez -
tet va la mi va la ha meg lé vő re. Tud ta
ezt Arany Já nos is, a nem zeti köl té -
szet „őr lel ke”, ami kor az el tűnt ma gyar
nagy el be szé lést pró bál ta fel lel ni, ér -
zé kel ték ezt a kö zel múlt ban olyan spi -
ri tu á lis szel le me ink is, mint Weö res
Sán dor meg Ham vas Bé la. (A két
nagy evan gé li kus…) 

* * *

Egy sé ges és ma ga biz tos szel le mi ség
csak egy sé ges és ma ga biz tos tör té ne -
lem re épül het. Aki járt Lon don ban, az
le nyű göz ve áll ha tott a West mins ter-
szé kes egy ház ban. Íme a moc ca nat lan
hely, ahol Hó dí tó Vil mos óta min den
brit ural ko dót meg ko ro náz tak (ha
ko ro náz ták), több mint egy év ez re de.
Ahol ott nyug szik a tel jes an gol múlt.
Igaz, Hó dí tó Vil mos óta ide gen ha dak
nem lép tek a brit szi ge tek re. 

Hol a ma gyar West mint ster Ab -
bey? A lel künk ben. Em lé ke ink ben, a
be lénk kó dolt is me re tek ben. Cí me -

re ink em lé kez te tő i ben, ver sek ben,
ame lye ket nem ze ti imád ság ként tar -
tunk szá mon, drá mai je lene tek ben –
Pe tő fi a se ges vá ri harc me zőn, Zrí nyi
ki vont kard dal a vár ka pu já ban, az
ara di bi tó sor –, ott van te re ink ben,
kul tu sza ink szín he lyén – a le gen dás
ős ha zá ban, Ve rec kén, Rá kos me ze -
jén, a to ka ji he gyen, ahon nan Ár pád
bir tok ba vet te a Kár pá tok ko szo -
rúz ta cso da föl det. 

És ott van Mo hács nál is. A ma gyar
nem zet tu dat ki tün te tett he lye ez a
„gyász tér”. Örök hi vat ko zás, ha Tri a -
non ról van szó, ha a szét hú zás ról. „Ne -
künk Mo hács kell” – mond ja Ady, aki -
nek élet mű ve szin te „ka ta ló gu sa” a ma -
gyar jel kép vi lág nak az „ősi Ke let”-től
a „ci vó dó ma gyar”-on át az „el té vedt
lo vas”-ig. Má sik nagy írónk, Ott lik Gé -
za is ar ról be szél, hogy a ve re sé ge ink
mint ha nem is fon to sab bak vol ná nak,
mint rit ka di a da la ink, ha nem eze ket
„va la hogy” job ban a ma gun ké i nak
érez zük. 

S va ló igaz, hogy – fes té sze ti meg
egy ze nei pél dát idéz ve – Szé kely Ber -
ta lan fest mé nye Mo hács ról és Ko dály -
nak er re a kor ra, a re for má ció szá za -
dá ra „hi vat ko zó” Psal mus Hun ga ri cu -
sa „va la hogy” sok kal kö ze lebb áll hoz -
zánk, mint Ben czúr Gyu la di a dal it tas
táb la ké pe Bu da vissza fog la lá sá ról és
Ko dály Bu da vá ri Te De um ja.

Tra gi kum tu dat és ke dé lyes ség, ezek
az ér zel mek szí ne zik át a ma gyar
nem ze ti ha gyo má nyok su gár zó jel zé -
se it. Ön os to ro zás, szal ma láng és víg
anek do ták, csi kó sok és buj do sók, Bo -
lond Is tók, Pa tó Pál, Tol di, Há ry Já nos
meg a töb bi ek, a ku ruc nyal ka ság és a
„to kos” la banc, a sza bad ság le ve gő je az
al föl di pusz tán és a vég zet sö tét je az
om la do zó er dé lyi kas té lyok kö vei kö -
zött, a Szent Jobb az ün ne pi kör me net
élén és a kér dés: hol nyug szik Atil la,
Ár pád, Má tyás ki rály, és a ma gyar föl -
di táj üze nő jel ké pei, a sző lő, a tu li pán,
a pap ri ka, a köl tö ző és vissza té rő gó -
lya, da ru, fecs ke, meg a töb bi, a töb bi. 

És az örök ma gyar só vár gás Eu ró pa
után. A kis nem ze ti ma gány, a nyel vé -
ben is ki ta szí tott nem zet, amely „azért”
tud ja, hogy dél ben az egész vi lág „ne -
künk” ha ran go zik, hogy mi vol tunk „a
ke resz tény ség vé dő bás tyá ja”, hogy mi -
tő lünk kap ta Eu ró pa a „hu szárt”, hogy
1956-ban mi ad tunk pél dát a nagy vi lág -
nak ar ról, mi is az ön fel ál do zó sza bad -
ság vágy, az az a ma gyar „ku rá zsi”, hogy
in nen ment a nagy vi lág ba Liszt Fe renc
is, meg Bar tók Bé la is… Igen er ről a
föld ről, melyen „annyi szor”… 

A szer ző iro da lom tör té nész, az Éle -
tünk fo lyó irat fő szer kesz tő je
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g KE rE csé nyi Zoltán

Ma is, ha az em ber ar ra fe lé tart gép -
ko csi val, ha mar sze mé be öt lik ez a
két to rony, mint egy „fel ki ál tó -
jel ként”. Az ér ke zőt ren de -
zett, tisz ta ut cák, mű em lék
épü le tek, a zárt ker tek ben pin -
ce so rok fo gad ják. Ta lán annyi -
ra nem is vál to zott so kat ez a
ked ves kis köz ség az év szá za -
dok alatt: meg tar tot ta em lé ke -
it, ha gyo má nya it, hi tét. 

A sze gény, lu the rá nus job -
bágy szü lők fia nap ja ink ban
sem té ved ne el egy ko ri fa lu já -
nak ut cá in, ahol haj da nán sza -
lad gált, ját sza do zott paj tá sa i val,
akik kel együtt ha ran go zott a to -
rony ban. De nem té ved ne el a
kö ze li me ző kön és er dő kön
sem, me lyek fel fe de zés re csá bí -
tot ták – ahogy ma is az er re fe -
lé té rőt, mert ez a vi dék most is
kü lö nö sen ba rát sá gos, szép. 

Vaj da gyer mek évei a ter -
mé szet ölén tel tek, in nen ered
oly sok szor meg éne kelt nagy
ter mé szet sze re te te: „Sze ret te -
lek, vi dék, hal ma id dal, völ gye -
id del s völ gye id ölé ben a hí ves cser -
me lyek kel, tor nyok kal tá vol és kö zel…
a Som ló kúp já val és a Ság hegy le szelt
te te jé vel… Gyak ran néz te lek át a hal -
mok- és he gyek rül, gyak ran szel te lek
át fu tá som ban… Sze ret te lek, fel hők,
me lyek lé gi ha lakk int úsz kál ta tok is -
te nem egé ben, ma da rak, me lyek cse -
veg te tek előt tem és fész kel te tek és dol -
got ad ta tok, hogy el ra bol jam nyá jas fi -
a i to kat… lep kék, me lyek kel ver senyt
si et tem egyik vi rág tul a má sik hoz…
Sze ret te lek, Ba kony, kék te tőd del,
kék te tő dön a fe hér nap pal vagy a fe -
ke te fel hők kel s fe ke te fel hő id gyom -
rá ban a fé nyes vil lá mok kal. Gyak ran
pi hen tem bük kö se id hí ves ár nyé ká -
ban, gyak ran hal lám ben ned a sze lek
zú gá sát, s e ze nét an gya lok nyel vé nek
hit tem… gyak ran re mé lék te tőd rül az
ég ka pu ján be lép het ni…” 

Ugye mi lyen fes tő i ek a so rok sze -
re tett pát ri á já ról?

ta nul má nyok, pá lya kez dés
A tö rek vő kis job bágy fiú lan ka dat lan
szor gal má val ke rült is ko la pad ba. Nem
is akár mi lyen be, a ma gyar lu the rá nu -
sok fel leg vá rá nak, a sop ro ni lí ce um -
nak pad ja i ba. Ki tű nő di ák volt, azon -
ban da cos bá tor sá ga konflik tus ba ke -
ver te egy ta ná rá val, emi att Győr be kel -
lett to vább áll nia, hogy el vé gez hes se a
böl csé sze tet, majd ta nul má nyai so rá -
ban Pest kö vet ke zett.

„»Itt lesz pá lyád«, sú gá a szel -
lem… Hit tem ne ki, s Pes ten ma rad -
tam. Ke res tem a tu do má nyok csar -
no ka it…” – ír ta. Fel vet ték az egye tem
or vo si ka rá ra, ahol olyan je les tu dó -
sok ok tat ták, mint a ki vá ló or vos és
nyelv újí tó Bu gát Pál, aki vel pár esz -
ten dő múl va élet re hív ták a Ma gyar
Ter mé szet tu do má nyi Tár su la tot. A
ter mé szet tu do má nyok fej lő dé se és
nép sze rű sí té se kü lö nö sen szív ügyé -
vé vált Vaj dá nak, így csöp pet sem volt
kér dé ses szá má ra, hogy éle tét ezek -
nek szen tel je. 

Kül föl di ta nul mány uta kat tett, is -
me ret ter jesz tő he ti lap szer kesz té sé ben
vál lalt fel ada tot. De ter vei ne gyed éves
hall ga tó ként hir te len tö rést szen ved -
tek. Ab ba kel lett hagy nia a ta nu lást,

mert egy fel ütő ko le ra jár vány mi att
egy or vos ta ná ra el len ki tört di ák zen -
dü lés szer ve zé sé nek gya nú já ba ke ve -
re dett. Tisz tá zá sa ér de ké ben vizs gá -
la tot foly tat tak el le ne, de ő ár tat lan -
sá ga tu da tá ban büsz ke ség ből, dac ból
vo na ko dott a ma gya ráz ko dá sok tól, és
bú csút in tett a pá lyá nak. 

Nem lett be lő le or vos, de csak
azért is be akar ta bi zo nyí ta ni is ten -
ad ta te het sé gét or szág-vi lág előtt. In -
ten zív al ko tó mun ká ba kez dett, ter -
ve zett-szer ve zett, s fá rad ha tat la nul
mun kált tol lá val.

Elő ször hír lap írás sal ke res te ke -
nye rét. Me di kus vo nat ko zá sú cik ke ket
is írt, de eze  ken kí vül szá mos el be szé -
lés, re gény, no vel la, vers ke rült ki tol -
la alól. Sőt szor gal ma san for dí tott, fő -
leg Shakes peare-t. Fel vi lá go sult né ze -
te ket hir de tett, nyíl tan, több fó ru -
mon han goz tat ta a pol gá ri át ala ku lás
idő sze rű sé gét. Ke mény, ren dít he tet -
len volt, hű az el ve i hez s fő ként az igaz -
ság hoz. „Az igaz ság sza va át ha tóbb a
menny dör gés nél, s az igaz ság ta lan ság
vil lá mot hord ke be lé ben” – val lot ta.

is ko la te rem tés Szar va son –
együtt mun kál ko dás 
bal la gi mór ral
„Is ten e hont s min ket bőv ség gel
azért özö nölt el / Hogy mi is ál doz -
zunk tisz te le té re so kat…” – fo gal ma -
zott egyik köl te mé nyé ben. S en nek
szel le mé ben tett is. Mi u tán be jár ta
szin te az egész or szá got, a szar va si
evan gé li kus gim ná zi um ba állt ta nár -
nak. Az 1802-ben ala pí tott – az el múlt
tan év től is mét evan gé likus fenn tar tás -
ban mű kö dő, de már ko ráb ban is
Vaj da ne vét vi se lő – in téz ményt szin -
te or szá gos hí rű vé emel te. 

Meg fe le lő en kép zett és mél tó em -
be ri tar tá sú pe da gó gus gár dát to bor -
 zott, hely re ál lí tot ta az is ko la te kin té -
lyét, be ve zet te a szak rend sze rű ta ní -
tást, könyv tá rat szer ve zett, ösz tön -
dí ja kat ala pí tott, meg szün tet te a testi

fe nyí tést, na gyobb te ret adott a ter -
mé szet tu do má nyok ta ní tá sá nak, va -
la mint ön kép ző tár sa sá got ala kí tott. 

Az is ko la hír ne vé nek öreg bí té sé -
ben se gí tő je lett az az inó ci szü le té -
sű Bloch Mó ric, aki mi előtt hoz zá ér -
ke zett, már nagy is mert ség re tett
szert Mó zes öt köny vé nek két nyel -
ven – ma gya rul és hé be rül – való
meg je len te té sé vel. A tu dós Bal la gi
Mór né ven az el ső zsi dó ként ke rült
be a ma gyar aka dé mi ku sok kö zé,
majd meg ke resz tel ke dett, át tért az
evan gé li kus egyházba. 

Vaj da és Bal la gi meg ér tet ték, se gí -
tet ték egy mást. Ami kor a po zso nyi
or szág gyű lé sen a té ma a zsi dók

egyen jo gú sí tá sa volt, Bal la gi
röp ira tot fo gal ma zott A zsi -
dók ról cím mel, mely hez Vaj -
da Pé ter írt elő szót. Ez nagy
el is me rést kel tett. 

Vaj da gon do la tai ma is
meg szív le len dők: „A zsi dók
el nyo má sa ma gá ban vé ve a
leg na gyobb igaz ta lan ság volt.
Min den egyes em ber a föld
gyer me ke, s őt on nan ki ir ta -
ni sen ki nek nincs jo ga. Az
élet jo got te hát a szü le tés ad -
ja el tö röl he tet le nül, ami bül
is mét az kö vet ke zik, hogy fő -
kép pen azon föl dön van min -
den ki nek él ni jo ga, ahol szü -
let ék; mi vel pe dig min den
föld hon hoz, or szág hoz tar to -
zik, min den szü le tett nek ho -
na, ha zá ja van, az, mely nek
ré szét szü le té si föl de te szi…
Pol gár rá lőn ő [a zsi dó ság], te -
hát em ber ré. Nyit va előt te
min den ös vény ere je gya kor -
lá sá ra, ér dem szer zé sé re, lét -

ele szi lár dí tá sá ra. Le tö röl teték hom -
lok árul a meg ve tés bé lye ge; nem
föl dön fu tó töb bé, ha nem ked ves és
ha son ló jo gú fia a ha zá nak…”

Mind Vaj da, mind Bal la gi nagy lel -
ke se dés sel ter jesz tet te a ma gyar nyel -
vet, kü lö nö sen a Szar vas kör nyé ki,
nem ma gyar nyel vű te le pü lé se ken. „A
ma gyar nyelv ben a nem ze ti egy ség
ve zér csil la gát és őr an gya lát te kint sé -
tek, mely nél kül ma hol nap egy, a tö -
rök nél nem jobb észa ki hul lám nyel -
het el ben nün ket… Le gyen a ma gyar
nyelv azon Ara rát szá munk ra, mely -
hez meg kös sük pol gá ri al kot má -
nyunk ha jó ját, az igaz ság, mun ka és
test vé ri sze re tet kin cse i vel bő vel ke -
dőt” – hang sú lyoz ta a ma gyar nyelv
fon tos sá gát Vaj da.

Hit ről, is ten ről
Vaj da nem csak jó ter mé szet sze re tő,
hu ma nis ta és ma gyar, ha nem is ten fé -
lő ke resz tény is volt: „… Az Is ten a sze -
re tet ma ga. Sze re te te be szél hoz zánk
a nap fény ben, hold vi lág ban, a rez gő
csil la gok ban, eső ben és vi har ban, az
év sza kok for gá sá ban. Sze re tet tel al ko -
ta ő min dent, leg cél sze rűb ben ren del -
te té sé hez. Sze re te te leg szebb gyön gyé -
ül ál lí tá az em bert a vi lág ra, föl ru ház -
va őt tes ti s lel ki el ső sé gek kel, hogy ko -
ro ná ja le gyen a te rem tés nek… Is ten
a leg na gyobb böl cses ség gel ren dez te
el a ter mé sze tet. Van nak em be rek, kik
e ren de zés nek el le ne akar tak szó la ni,
job bí ta ni akar tak raj ta: a rö vid lá tó bo -
hók, kik meg nem gon do lák, hogy mi
csak bá mul ni is ke ve sek, gyön gék
va gyunk azon nagy össze hang zást és
cél sze rű sé get, mely Is ten mű ve i ben,
a vi lág ban lát ha tó… 

Hit egy ség re kell tö re ked nünk. A
ter mé szet ben egy jó atya mu tat ko zik,
ki nek atyai gond ja s al ko tói sze re te -
te min den ho vá ki ter jed. Ő föl kül di
nap ját a pil lan gó nak szint úgy, mint
az em ber nek, ki zöl dí ti a töl gyet,
hogy le ve lei táp lál ja nak egy egész vi -

lá got ap ró lé nyek bül, gyü möl cse ele -
de lül szol gál jon ál la tok nak, s ár nyá -
ban az em ber pi hen hes sen s gyö nyör -
köd jék. Szel lőt küld a ten ger re, hogy
él tes se a vi ze ket és ben ne a mil li árd
ál la to kat a nagy cet hal tul a leg ki sebb
fé re gig, hogy az em be rek ha jói gyors
me ne telt kap ja nak raj ta, át szök dös -
se nek a hul lá mo kon, és vi lág ré szek ál -
dá sa it, kin cse it hoz zák ne künk…” 

er köl csi be szé dek
Cso dá la to san gon dol ko dott Vaj da
Pé ter Is ten mű vé ről, a vi lág moz ga -
tó já ról. Né ze tei ma is el gon dol kod -
tat nak. Hát még mi lyen ha tás sal volt
ko ra fi a tal ja i ra, akik ok fej té se it, ta ní -
tá sa it élő ben hall gat hat ták. Ma nap -
ság ne héz el hin ni, de igen nép sze rű -
vé vált esz mé i vel.

A szar va si ágos tai hit val lá sú evan -
gé li kus fő is ko la igaz ga tó já nak, fi lo zó -
fi ai tan szé ke ta ná rá nak nagy ha tá sú
elő adá sa it a vá ros kö zön sé ge is mind
na gyobb szám ban lá to gat ta.

Va sár na pi be szé de i nek – „er köl csi
be szé de i nek” – sza bad szel le mi sé ge
mi att az tán ha mar vizs gá lat in dult el -
le ne. A ha ta lom ug rás ra ké szen állt,
hogy meg hur col ja a sza bad gon dol ko -
dót: anar chi kus po li ti kai fel fo gás,

val lá sok fel for ga tá sa volt a vád. A hír
fel ju tott V. Fer di nán dig, de az evan -
gé li kus egy ház me gyei és egy ház ke -
rü le ti ve ze tők szán dé ko san kés lel tet -
ték a per vég ki fej le tét, so ha sem ke -
rült sor az íté let re. Ezt a tu dós köl tő
hir te len ha lá la is be fo lyá sol ta.

Mé lyen meg gyá szol ta a nép Vaj da Pé -
tert. Nagy ada ko zás in dult, hogy
mél tó sír em lé ket ál lít has sa nak ne ki. 

Az az óta el telt kö zel száz het ven
esz ten dő óta szü lő he lyén, mű kö dé sé -
nek szín he lye in és más hol is in téz mé -
nyek, egye sü le tek, ut cák, la kó te le -
pek, szob rok őr zik em lé két. Azét a fér -
fi ét, aki ről má sik hal ha tat lan szel le mű
költőnk ír ja: „Ki e haj lon gó, gör nye -
dő idők ben / Meg nem ta nú la tér det
haj ta ni, / Ki sok kal in kább haj tá le fe -
jét a / Sza bad sze gény ség kő szik lá i ra,
/ Sem mint a füg gés bár sony pam la gá -
ra. – / Si ras sa ben ned, el hunyt fér fiú,
/ A ter mé szet leg hí vebb gyer me két, /
Si ras sa ben ned dal no kát a hon… /
Leg ke se rűbb az én kö nyűm, ki ben -
ned / A füg get len ség hő sét si ra tom!”
(Pe tő fi Sán dor: Vaj da Pé ter ha lá lá ra)

A szerző helytörténész

»K i e H aj Lon g ó, g ör n ye d ő id őK ben me g ne m ta nú L a tér det H aj ta ni…«

205esztendejeszületettVajdaPéter
b PetőfiSándor1846-banmeghatóanszépversselbúcsúztattaaztazevan-
gélikusköltőt,akinekemlékeelőttidén,születésiévfordulójaalkalmá-
bólfejetkellhajtanunk.Szülővárosomtólmintegyfélórányiútraállaz
azegyszerűkisparasztház,melynekfalaiköztláttameganapvilágot
205esztendővelezelőttazemberiméltóságésszabadságihletettköl-
tője,VajdaPéter(1808–1846).„Kertekközévantemetveafalu;szálas
diófáksudarainátkéttornyotlátni,jótávolegymástul;akéttoronykét
szentegyházonvan,sakéttemplombanegyistentimádnak”–vetipa-
pírrakésőbbapoétaszeretettfalujáról,aBakonyszéliVanyoláról.

PE tő fi Sán dor

VajdaPéterhalálára
Oh ter mé szet, mi dőn al un ni men tél, 
Al un ni a múlt ősz nek vé gi vel: 
El bú csu zál-e ked ves gyer me ked től, 
El bú csu zál-e leg hí vebb fi ad tól, 
Őtő le?… és ha el bu csúz ta tok: 
Gon dol tad-e, hogy vég bu csú tok ez? – 
Al szod, ter mé szet, té li ál ma dat… 
Al szol… va jon meg ál mo dád-e már, 
Meg ál mo dád-e azt a bá na tot, 
Mely éb re dé sed reg ge lén meg üt? 
Föl fogsz éb red ni, föl kelt a ta vasz, 
S a csa lo gány mond leg szebb éne ket 
Föl tá ma dá sod han gos ün ne pén; 
Pe dig volt egy kor, aki ér ke zé sed 
A csa lo gány nál szeb ben üd ve zel te. 
Te szét te kin tesz, s kér de ni fo god: 
Hol van leg el ső dal no kom? hol ő?… 
Egy sír ha lom lesz rá a fe le let. 
Oh, ter mé szet, vi seld gond ját e sír nak, 
Mely nek la kó ja leg hi vebb fi ad, 
Vi seld gond ját… ül tesd ál dás gya nánt 
Vi rá ga id leg szebb je it reá; 
Ugy sincs e hon nak, nincs há lás ke ze, 
Hogy meg te gye, ha el mu lasz ta nád. 
Oh e ha zá ban olyan sok je les 
Sír ján in gat ja ván dor fu va lom 
A fe le dés nek tüs ke bok ra it! –
Vagy mondd, ha zám, hogy mul tad il le ti, 
Csak mul ta dat s nem a je lent, e vád; 
Mondd, hogy szi ved ben lesz egy kis he lye 
Ma rad ni-mél tó em lé ke ze té nek. 
Vagy nem mél tó-e rá, hogy a ha za 
Szi vé ben hord ja an nak em lé két, 
Ki a ha zát szi vé ben hor do zá?… 
Em lé ke zést, em lé ke zést ne ki! 
S ha sír hal má hoz men tek: ejt se tek 
Reá egy könnyet, mert meg ér de mel 
Egy könnyet az, ki annyit szá rí tott föl 
Me leg lel ké nek hő su gá ri val! – 
És míg ti ben ne dal no kot si rat tok: 
Az én kö nyű im hadd omol ja nak 
A füg get len ség baj nok fér fi áért, 
Ki e haj lon gó, gör nye dő idők ben 
Meg nem ta nú la tér det haj ta ni, 
Ki sok kal in kább haj tá le fe jét a 
Sza bad sze gény ség kő szik lá i ra, 
Sem mint a füg gés bár sony pam la gá ra. – 
Si ras sa ben ned, el hunyt fér fiú, 
A ter mé szet leg hí vebb gyer me két, 
Si ras sa ben ned dal no kát a hon… 
Leg ke se rűbb az én kö nyűm, ki ben ned 
A füg get len ség hő sét si ra tom! 

Pest, 1846. feb ru ár 10. után
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„A meg re pedt nád szá lat nem tö ri
össze, a füs töl gő mé csest nem olt ja el.”
(Ézs 42,3)

Szent há rom ság ün ne pe után a 12. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi az
ál dott or vos tes tet-lel ket gyó gyí tó mun ká já ról szól nak, s hir de tik: Is ten iga zít meg;
„ke gye lem ből tar tat ta tok meg, hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez”
(Ef 2,8; LK). Az Úr is ten sze líd s sza ba dí tó szol gá ja iga zán hir de ti a tör vényt és az
evan gé li u mot (lásd Mt 12,20; Lk 4,18). Ha tal má val, igé jé vel, érin té sé vel négy szem -
közt gyó gyí tot ta meg a sü ket né mát: „Ef fa ta, az az: nyílj meg!” „Min dent he lye sen
cse le ke dett: a sü ke te ket is hal ló vá te szi, a né má kat is be szé lő vé.” (Mk 7,34.37; lásd
Ézs 35,4–6) Lu ther sze rint: „Két test részt emel ki itt Urunk: az ige meg fog ja a fü -
let, a szív pe dig hi szi; a nyelv vi szont asze rint be szél és tesz hit val lást, ahogy a szív
hisz. Te hát a ke resz tyén más ként hall és mást be szél, mint a hi tet len.” Az ál dott
or vos az őt s övé it ül dö ző Saul szí vét, sze mét, nyel vét, fü lét egy aránt meg gyó gyí -
tot ta a da masz ku szi úton: „Én va gyok Jé zus, akit te ül dö zöl.” Aná ni ást küld te el:
„…hogy új ra láss, és meg telj Szent lé lek kel.” Mi u tán meg ke resz tel ke dett, „azon nal
hir det ni kezd te a zsi na gó gák ban Jé zus ról, hogy ő az Is ten Fia”. (Ap Csel 9,5.17.20)
A „pál for du lás” ékes bi zony sá ga Is ten vá lasz tott esz kö ze it el hí vó és meg iga zí tó
mun ká já nak (lásd Róm 8,30). „Mert én, az Úr, va gyok a te gyó gyí tód.” (2Móz 15,26)
S az Úr Jé zus – aki Is ten, egy lé nye gű az Atyá val – szer te járt, ta ní tott és gyó gyí -
tott né pe kö zött. A meg szál lott né má ból ki űz te az ör dö göt, és két vak nak a hi -
tük alap ján nyi tot ta meg a sze mét: „Hi szi tek-e, hogy meg tu dom ezt ten ni? (…) Le -
gyen a ti hi te tek sze rint!” (Mt 9,28–29) A pusz tai ván dor lás so rán egy szer Mó -
zes nő vé re Is ten szol gá ja el len be szélt. Ezért „Mir jám egy szer re pok los lett, olyan,
mint a hó. (…) Ezért így ki ál tott Mó zes az Úr hoz: Is te nem, gyó gyítsd meg őt!” (4Móz
12,10.13) A hold kó ros fi út a ta nít vá nyok nem tud ták meg gyó gyí ta ni: „»Kis hi tű -
sé ge tek mi att.« (…) Ek kor Jé zus rá ki ál tott, és ki ment ab ból az ör dög, a gyer mek pe -
dig meg gyó gyult még ab ban az órá ban.” (Mt 17,20.18) Mus tár mag nyi hit tel is kér -
het jük: „Én Is te nem, ments meg en gem a go nosz ke zé ből! Légy erős kő vá ram,
aho vá min den kor me he tek.” (GyLK 721,3) A hit ből fa ka dó köz ben já ró imád ság
ere jé ről ta nít ja az apos tol: „Vall já tok meg azért egy más nak bű ne i te ket, és imád -
koz za tok egy má sért, hogy meg gyó gyul ja tok. Nagy az ere je az igaz em ber buz gó kö -
nyör gé sé nek.” (Jak 5,16) Ga li lea ne gye des fe je del me előtt nem tett cso dát, szó ra sem
mél tat ta, aki „hossza san kér dez get te őt, de Jé zus sem mit sem vá la szolt ne ki. (…)
He ró des… meg ve tő en bánt ve le, ki gú nyol ta, és… vissza küld te Pi lá tus hoz.” (Lk 23,9.11)
Is ten ma gasz tos, fel sé ges, ám meg kö nyö rül gyer me ke in: „Fel üdí tem az alá za to -
sak lel két, a meg tör tek szí vét. (…) Lát tam út ja it, még is meg gyó gyí tom és ve ze tem
őt. (…) Ezt mond ja az Úr: Meg gyó gyí tom őt!” (Ézs 57,15.18.19) Valld: „A te gyó gyí -
tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam, // Nem ad tál át a ha lál nak, / Élet ben meg -
tar tot tál. // Én Uram, üd vös sé gem, / Jé zus, én re mény sé gem!” (EÉ 373,3–5) 

g Ga rai And rás

HEtI ÚtRAVALÓ

– An gya lok! Gáb ri el!
– Itt va gyunk, Uram, mit pa ran -

csolsz?
– Gáb ri el! Szá na ko zom az em ber fe -

lett. Már há rom nap ja, hogy nin cse nek
ve lem. Há rom nap ja, hogy be zár tam
mö göt tük az éden ka pu ját. Csak né zem
in nen fent ről, ahogy von szol ják ma gu -
kat. Ahogy pusz ta kéz zel túr ják a föl -
det, ku tat nak va la mi ehe tő után.

– Tő led van a rend, Uram. A bűn
bün te tést ér de mel. Az éden ben min -
dent meg ad tál ne kik, sem mi ben sem
szen ved tek hi ányt. 

– Kü lö nös lé nyek vagy tok ti, an -
gya lok. Min dig mel let tem vol ta tok,
is mer tek kez det től, az ir ga lom ra
még is csak ak kor vagy tok ké pe sek, ha
ar ra én uta sí tást adok. (Fé lig ko mo -
lyan, fé lig él ce lőd ve mond ja.)

– Uram, hogy ir gal ma dat ért sük,
ah hoz ne künk is vét kez nünk kel le ne
el le ned. Er re nem va gyunk ké pe sek.

– Tu dom, tu dom, hű szol gám,
Gáb ri el! Mondd, hagy ta tok va la mit
az em ber nél a ki űze tés után?

– Pa ran csod sze rint sem mit nem vi -
het tek ma guk kal, min dent el vet tünk tő -
lük. Csak az ér zé se ik ma rad tak, vagy
ho gyan is ne vez zem. Af fé le em lé kek a
kert ből, ame lye ket csak a lel kük kel
együtt le het ne be lő lük ki sza kí ta ni.

– Ér zé sek…. em lé kek a kert ből.
Hát, ha csak ez ma radt, ak kor ez zel
fo gom őket meg tar ta ni.

– Már meg bo csáss, Uram, de mi -
re men nek az ér zé se ik kel? Az üres
gyom ru kat nem tud ják ér zé se ik kel
meg töl te ni, a tes tü ket sem vé di meg
sem a nap he vé től, sem a fagy hi de -
gé től. Ér zé se ik a vad ál la tok tól sem
men tik meg őket.

– Iga zad van, ked ves Gáb ri el, de ne
be csüld le az ér zé se ket. Az em ber nek
mos tan tól nem ar ra lesz szük sé ge,
hogy meg töm jük a ha sát, vagy ár nyé -

kot tart sunk fö lé je. Ha van ere je él -
ni, eze ket ma gá tól is meg te szi. Ere -
jét pe dig az ér zé se i ből nye ri.

– Mint már annyi szor, Uram,
most sem kell, hogy ért se lek. Mondd,
mi a dol gom, és meg te szem.

– Nézd csak, most el csi gáz va, mé -
lyen al sza nak. Vedd el a lel kü ket, és egy
ál dás ere jé ig add a ke zem be! Várj csak,
ne is. Csak az asszo nyét. Csak az
asszony lel ke kell. A til tott gyü mölcs -
be el ső nek ha ra póé. A Kí ná lóé. Az en -
ge det len ség for rá sa le gyen az ál dás
for rá sa. Amit asszony nak adsz, azt
min den ki nek adod, Gáb ri el! Amit fér -
fi nak, azt a fér fi el zár ja vagy el kár tyáz -
za. Az asszo nyé le gyen a hit, a re mény,
a sze re tet. Ak kor a fér fi nak is lesz. Ak -
kor lesz min den ki nek! 

Ó, az ir ga lom fe lett ér tet le nül ál ló
Gáb ri elem! Lá tod, mi cso da elő nyök -
kel jár, ha va la ki el ső ként vét ke zik el -
le nem! (Hu mor ral, él ce lőd ve mond ja.)

– Ne kem elég, Uram, hogy te tu -
dod, mit mi ért te szel. Va la mi egyéb
uta sí tá sod van-e a meg ál dott em be -
ri ér zé sek mel lé, mert ak kor vissza -
ad nám az asszony nak a lel ket.

– Ennyi elég lesz. Bő ven. Min den -
ki nek.

– Most azt a mo solyt lá tom az ar -
co don, Uram, ame lyet a te rem tés haj -
na lán, az el ső reg ge len. Meg osz ta nád
szol gád dal örö möd okát?

– Kí ván csi va gyok, Gáb ri el, mi kor
fog ja az em ber ész re ven ni.

– Mit, Uram?
– Hát azt, hogy a Ker tet, ahon nan

ki űz tem, a hit, a re mény és a sze re -
tet ér zé sé ben el rej tet tem a lel ké ben.

g Né mEth Zol tán

El hang zott a Kos suth rá di ó ban jú li -
us 14-én a 10.04-től köz ve tí tett evan -
gé li kus is ten tisz te leten

Párbeszédamennyben

He te ken ke resz tül min den va sár nap
imád koz tunk ér te. Cre scen cio volt a
ne ve. Csa lád ja Don Csen csó nak hív -
ta. Gyü le ke ze tünk egyik tag já nak a
nagy ap ja volt. Don Csen csó a me xi -
kói Gu a na ju a to ál lam egyik kis vá ro -
sá ban, Acám ba ró ban la kott. 

Don Csen csó rá kos volt. Uno ká -
ja min den va sár nap em lé kez te tett,
hogy imád koz zam ér te. Ezt meg is
tet tük.

De Don Csen csó egy re rosszab bul
lett. Az egyik va sár nap az uno ká ja fél -
re vont az is ten tisz te let előtt, és el -
mond ta, hogy az or vo sok sze rint
már nem sok ide je van hát ra. Így még
egy szer utol já ra imád koz tunk Don
Csen csó ért.

A rá kö vet ke ző csü tör tö kön es te
fél tíz kor csön gött a te le fo nom. Az
uno ka te le fo nált a könnyei vel küzd -
ve. Úgy gon dol tam, azt fog ja be je -
len te ni, hogy Don Csen csó meg halt.
De nem er ről volt szó. Azt kér dez -
te: „Pász tor, föl hív ná a nagy apá -
mat?” 

Nem tud tam, hogy mit mond jak.
So sem ta lál koz tam ez zel az em ber -
rel, és nem be szél tem a csa lád egyik
me xi kói tag já val sem. Nem tud tam,
ho gyan fog nak re a gál ni, ha egy „grin -
gó” (meg ve tett ame ri kai) pász tor
hív ja őket Te xas ból.

Az uno ka el mond ta, hogy ők egy
kis ran cson él nek, és nincs a kör nyé -

ken egyet len pász tor vagy pap sem,
aki el me het ne, hogy meg lá to gas sa a
nagy ap ját. A csa lád na gyon oda van,
Don Csen csó pe dig nem tud meg -
nyu god ni. 

Így ezen a csü tör tök es tén tíz óra -
kor a te xa si Ed ná ból a grin gó pász -
tor föl hív ta a me xi kói Acám ba ró ban
élő Don Csen csót.

Elő ször a lá nyá val be szél tem né -
hány per cet, és el mond tam ne ki Is -
ten igé jé nek vi gasz ta ló sza va it. Imád -
koz tam is ve le. Ak kor azt kér dez te:
„Nem akar be szél ni az apám mal? Le -
het, hogy nem lesz ké pes vá la szol ni,
de biz tos va gyok ben ne, hogy örül -
ni fog a sza va i nak.”

Csen csó fü lé hez tar tot ta a te le font.
A rák meg tá mad ta a tor kát, ezért
nem tu dott be szél ni. Így hát én be -
szél tem. Be szél tem ne ki Is ten nagy
sze re te té ről. Be szél tem ar ról, hogy Is -
ten ho gyan bün tet te Jé zust a mi bű -
ne in kért, hogy mi bo csá na tot kap -
junk. El mond tam ne ki, hogy Jé zus ezt
mond ta: „Én va gyok a fel tá ma dás és
az élet, aki hisz én ben nem, ha meg -
hal is, él.” El mond tam ne ki, hogy bíz -
hat Is ten ígé re té ben, mert Is ten so -
sem ha zu dik. El mond tam ne ki, hogy
mind azok, akik hisz nek Jé zus ban, a
menny be jut nak. Az tán el kö szön tem
tő le. Ennyi volt az egész.

A kö vet ke ző nap az uno ká ja föl hí -
vott. 

„Pász tor – mond ta –, nem tu dom,
hogy mit mon dott a nagy apám nak,
de a múlt éj jel volt a leg bé kes sé ge sebb
éj sza ká ja mos ta ná ban.” És hoz zá tett
még va la mit: „Ó, pász tor! És mi -
előtt el aludt, azt mond ta az édes -
anyám nak: »Bé kes ség ben me gyek
el. Tu dom, hogy a menny be ju tok,
mert Is ten meg bo csá tott ne kem.«”

A kö vet ke ző va sár nap es te új ból
csön gött a te le fo nom. Is ten ha za hív -
ta a menny be Don Csen csót.

Don Csen csó már a ke resz tyé -
nek hez tar to zott, ami kor te le fo non
be szél tem ve le. Hitt Is ten ben, de
úgy lát szik, nem ér tet te tel je sen, Is -
ten ho gyan bo csát hat meg ne ki Jé zu -
sért. Egy egy sze rű te le fon hí vás min -
den eset re mind ezt meg vál toz tat ta.

Van-e va la ki, akit föl hív hat nál?
Van-e nagy apád, nagy ma mád, fi ad
vagy lá nyod, csa lád ta god vagy ba rá -
tod, aki egy má sik vá ros ban, fa lu ban
vagy or szág ban él? Le het, hogy nem
ta lál koz hatsz ve le sze mé lye sen, hogy
el mondd ne ki Is ten ígé re te it vagy
azt, hogy Jé zus ban bo csá na tot kap -
hat min den re. De le het, hogy mind -
eh hez csak egy egy sze rű te le fon hí -
vás kell.

Te hát: fogd a te le font! Hívd föl!
g And rEw Sch ro Er

(For dí tot ta: Széll Bul csú)
For rás: For ward in Ch rist, 
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Egyegyszerűtelefonhívás
Va la ki nek az éle té ben, aki küzdött a Jé zus ban va ló hit tel, 

egy egy sze rű te le fon hí vás min dent meg vál toz ta tott

A múlt hó nap ban kö zel öt ven bras -
sói ma gyar test vér lá to ga tott meg
min ket Mis kol con test vér-gyü le -
ke ze ti kap cso lat ke re té ben. Ami kor
elő ször meg hir det tük gyü le ke ze -
tünk ben, hogy öt ven evan gé li kus
test vér nek ke re sünk ven dég fo ga -
dó csa lá do kat, ak kor bi zony né há -
nyan meg ijed tek: ho gyan fo gunk
ennyi ven dé get el szál lá sol ni? Vol tak,
akik úgy gon dol ták, hogy ta lán kol -
lé gi um ban kel le ne el he lyez ni ennyi
em bert. 

Hogy ak kor mi ját szó dott le test -
vé re im lel ké ben, nem tu dom pon to -
san, csak gon do lom. Fé le lem, ag go -
da lom, anya gi ne héz ség, ké nye lem -
sze re tet, meg fe le lő va gyok-e én és az
ott ho nom… Ám a test vér-gyü le ke -
ze ti kap cso lat ép pen a test vé ri kö -
zös ség ről szól. Hoz zánk jön nek, ve -
lünk akar nak együtt él ni, ha csak
négy na pot is. El kezd tük hát hir det -
ni, és egy-két je lent ke ző, majd még
öt-hat, az után még tíz – és egy re
gyor sab ban „el kel tek” a ven dé gek. A
vé gén volt olyan csa lád, ame lyik
csak két ven dé get ka pott, pe dig
négy főt is szí ve sen ven dé gül lá tott
vol na.

El ér ke zett jú li us 4-e es té je, meg -
ér kez tek az öt na pos lá to ga tás ra a
bras só i ak. Mo soly gó san, csak egy ki -
csit fá rad tan az uta zás tól. Az öröm
pil la na tai vol tak, ami kor új ra ta lál -
koz tak, akik már jól is mer ték, és
azok, akik is me ret le nül kö szönt -
het ték egy mást. Az tán min den ven -
dég lá tó a ven dé gé vel el in dult ha za -
fe lé. Pil la na tok alatt ki ürült a pa ró -
kia ud va ra. 

Más nap Mis kolc vá ro sá val is -
mer ked tek a ven dé gek Bak sa Lász -
ló ide gen ve ze tő se gít sé gé vel – aki
egy ben gyü le ke ze tünk gond no ka is
–, de előt te még a mis kolc ta pol cai
bar lang für dő ben tölt het tünk né -
hány kö zös órát. Dél után si ke rült vé -
gig lá to gat ni a ti zen hét éve le égett,
majd új já épí tett re for má tus desz ka -
temp lo mot, az or to dox temp lom

eu ró pai hí rű iko nosz tá zát, az or to -
dox mú ze u mot, a zsi dó kö zös ség
zsi na gó gá ját, a Rá kó czi-há zat, a
Szin va-te raszt és vé gül, de nem
utol só sor ban a mi temp lo mun kat a
hí res, Szé kely Ber ta lan fes tet te ol tár -
kép pel, amely Jé zust a Ge cse má né-
kert ben áb rá zol ja. 

Szom ba ton a ma gyar tör té ne lem
egyik ne ve ze tes vá ro sá nak, Eger nek
a szép sé gé ben gyö nyör köd het tünk.
Az eg ri vár, a Do bó vár ka pi tány
em lé ké re be ren de zett te rem, a ka za -
ma ták rej tel mei és Gár do nyi Gé za
sír ja, ahol kö zö sen éne kel tünk –
ezek vol tak a prog ram ré szei. Dél -
után a bel vá ros és a Szép asszony-
völgy kö vet ke zett. Itt új ra kö zö sen
éne kel tünk. Ez mág nes ként von -
zot ta az em be re ket, töb ben csat la -
koz tak hoz zánk a já ró ke lők kö zül.
(Épp a na pok ban ke re sett meg va la -
ki az in ter ne ten, hogy sze ret ne ké -
pe ket kül de ni, mert ilyen vi dám,
élet teli cso port tal rit kán le het ta lál -
koz ni.) Vé gül kö zö sen éne kel tük el
a ma gyar és a szé kely him nuszt. 

Va sár nap dél előtt Kosz ta Ist ván
bras sói lel kész hir det te az igét Ézs
43,1–2 alap ján. „Ne félj, mert meg vál -
tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak, enyém
vagy.” Te le va gyunk fé lel mek kel, de Is -
ten nem akar ja, hogy fél jünk, mert az
ő sze re te te ki űzi a fé lel met. 

Az ige hir de tés után meg ha tó pil -
la na tok kö vet kez tek: a bras só i ak
ré szé ről kö szön tőt mon dott Kosz ta
Ist ván, Fü löp Ká roly egy ház me gyei
fel ügye lő, majd dr. Kri za Ákos mis -
kol ci pol gár mes ter ne vé ben – aki
nem tu dott sze mé lye sen je len len -
ni – kö szön töt te a gyü le ke ze tet
Emő di né Csa pó Bar ba ra, a mis kol -
ci ön kor mány zat egy há za kért fe le -
lős re fe ren se. 

Az is ten tisz te le ti szol gá lat ban részt
vett Kosz ta Ist ván fe le sé ge, Eni kő, aki
szin tén lel kész, és a mis kol ci lel kész
há zas pár is. A gyü le ke zet ének ka ra,
a Lu ther kó rus tet te gaz da gab bá az is -
ten tisz te le tet éne ké vel. 

Ezen a va sár na pon meg ál dot tuk a
jú li us ban szü le tet te ket és név nap ju -
kat ün nep lő ket is. A sok szor könnyes
sze mek és öröm te li ar cok mind a
meg élt élet szép sé gét tük röz ték.
Igen, Jé zus ban ma is meg je le nik az
élet. A sze re tet ven dég sé gen több
mint szá zan ül tük kö rül a meg te rí tett
asz talt az Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö -
zép is ko la dísz ter mé ben. 

Dél után gyü le ke ze tünk ze ne ka ra,
az In His Steps (Az ő nyo má ban) –
sa já tos, úgy ne ve zett új ge ne rá ci ós
di cső í tő együt tes – vit te a részt ve -
vő ket Is ten je len lé té be. Egy te li ud -
var kö zös sé ge tap solt és éne kelt
együtt, és köz ben bi zony ság te vő
gon do la tok hang zot tak az együt tes
éne ke sé től, Bod nár Ba lázs tól, majd
je len so rok író ja be szélt az út tör vé -
nyé ről Jn 14,6 alap ján. 

Egyé ni prog ram mal foly ta tó dott
test vé re ink itt lé te, me lyet a ven dég -
lá tó csa lá dok szer vez tek még a dél -
után hát ra lé vő ré szé re. 

Hét fő reg gel hat óra, a vissza in du -
lás ide je na gyon ha mar el ér ke zett.
Most is ma gam előtt lá tom az öle -
lé se ket, a könnyes sze me ket, a két
kéz zel in te ge tő mis kol ci a kat és a
busz ab la ká ra ta padt bras sói ar co -
kat és ke ze ket. Már csak egy mon -
dat hi ány zik a be szá mo ló vé gé re,
amely min den ki szí vé ben egy aránt
meg fo gal ma zó dott: „Ta lál koz zunk
mi nél előbb!”

Az éle tet sok fé le kép pen le het él -
ni, de jól és öröm mel csak Jé zus sal!
Öt ven test vér, aki ket be fo gad tak, és
csa lá dok, akik be fo gad ták őket. Öt -
ven test vér, aki el fo gad ta, hogy be -
fo gad ják. Öt ven em ber, aki be fo gad -
ta a ven dég lá tók sze re te tét. Tu laj -
don kép pen fel te het jük a kér dést:
ki is fo ga dott be, és kit? Sze rin tem
Jé zus fo ga dott be mind nyá jun kat, és
az ő je len lé te töl töt te meg élet tel az
el telt na po kat.

g Sán dor Fri gyEs lelkész,
Miskolc

Akibefogadegyet…
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Pén tek reg ge li áhí ta tá ban Han kó Szi -
la mér lel kész az olt sza ka dá ti if jú ság
köz re mű kö dé sé vel sa ját sze mé lyes
él mé nye in ke resz tül vi lá gí tott rá ar ra,
hogy Is ten va la mennyi ün ket ér té -
kes nek tart, és üze ne te van szá munk -
ra. Ami kor a hi va tá sun kat ke res sük,
a he lyes kér dés, ame lyet fel kell ten -
nünk, a kö vet ke ző: Mi az a fel adat,
amit Is ten rám bí zott, amit csak én tu -
dok el vé gez ni? – fo gal ma zott a lel kész.

A dél előtt Ka lóz Já nos pszi cho ló gus
Ne szúrd el a ka ri-ered! cí mű elő adá -
sá val foly ta tó dott. Az ad dik to ló gus
szak em ber őszin tén el mond ta éle te
tör té ne tét, ho gyan ve ze tett út ja az el -
ső fü ves ci gi től az opi át füg gő sé gig,
majd a te rá pi án ke resz tül a gyó gyu lá -
sig és a se gí tő szak má ig. A szem lé le -
tes, oly kor hu mo ros el be szé lés meg -
fog ta a hall ga tó sá got, és fel hív ta a fi -
gyel met a drog fo gyasz tás hát te ré ben
ál ló me cha niz mu sok ra, il let ve a he lyes
dön tés fon tos sá gá ra. „A pszi cho ak tív
szer el nyom ja a prob lé ma ál tal oko -
zott ide ges sé get, de at tól a prob lé ma
még meg ma rad. Ez a ká bí tó szer csap -
dá ja” – mond ta Ka lóz Já nos. A pszi -
cho ló gus hang sú lyoz ta: nem ön ma -
guk kal a sze rek kel van a baj, ha nem az
em ber rel, aki vissza él ve lük – köz ben
pe dig nem ve szi ész re, hogy min dent
el ve szít, ami ér té kes az élet ben. 

A hal lot tak el mé lyí té sé re fó ru -
mon, majd kis cso por tos be szél ge té -
sek ke re té ben nyílt le he tő ség. 

A na pot le zá ró es ti áhí ta tot Kosz -
ta Ist ván bras sói lel kész tar tot ta.
Ar ra biz tat ta a hall ga tó sá got, hogy
ve gyék ész re az Is ten igé je ál tal adott
ér té ke ket. „A bi za lom Is ten ré szé ről
je len van, most raj tunk a sor, hogy vá -
la szol junk er re” – mond ta.

* * * 

A szom ba ti na pon Ma gyar or szág ról
ér ke zett lel ké szek szol gál tak lel ki
táp lá lék kal a ta lál ko zó részt ve vői
szá má ra.

A reg ge li áhí ta ton Réz-Nagy Zol tán
deb re ce ni lel kész és a deb re ce ni if jú -
ság tag jai ar ra a kér dés re ke res ték a vá -

laszt, hogy mi te szi ér té kes sé az em -
bert. „At tól vagy ér té kes, hogy jó he -
lyen (jó vá ros ban, jó gyü le ke zet ben)
vagy? At tól vagy ér té kes, hogy erő sebb
vagy má sok nál? At tól vagy ér té kes,
hogy en ge del mes kedsz a fel sőbb ség -
nek? At tól vagy ér té kes, hogy kü lönb -
nek tar tod ma gad má sok nál?” – hang -
zot tak az el gon dol kod ta tó kér dé sek.
Az ige hir de tés mon da ni va ló ját rö vid
je le ne tek és a U2 együt tes ma gya rul
el hang zó szá mai egé szí tet ték ki.

Lá zár né Skor ka Ka ta lin dél előtti
elő adá sa a Ki fe lé a só tar tó ból! cí met
kap ta. A me ző be ré nyi lel kész Mt
5,13–16 alap ján a ta nít vá nyi lét lé nye -
gé ről be szélt. Ar ra biz tat ta a fi a ta lo -
kat, hogy ke res sék és ta lál ják meg a
he lyü ket a gyü le ke zet ben. „Fon tos,
hogy az em ber ezek ben a kö zös sé -
gek ben úgy ta lál jon ott hon ra, hogy
ma gát is ér té kes nek lás sa” – fo gal ma -
zott, és ki fej tet te: a ta nít vá nyi kö zös -
ség ben Jé zus a fon tos, il let ve a hű ség,
az oda adás, a bi za lom és a lel ki ség.

A kap cso ló dó fó rum be szél ge tés
részt ve vői – Ka lit Esz ter ko lozs vá ri
lel kész, a ta lál ko zó prog ram ko or di -
ná to rá nak mo de rá lá sá val – elő ször az
if jú sá gi tá bo rok ban, gyü le ke zet ben
meg élt fi a tal ko ri él mé nye i ket ele ve -
ní tet ték fel, majd meg fo gal maz ták
azo kat az ér té ke ket, ame lyek sze rin -
tük a je len kö zös sé gek jö vő je szem -
pont já ból fon to sak le het nek.

A hal lot tak gya kor la ti el mé lyí té sé re
is mét a kis cso por tok ad tak le he tő sé get,
ame lyek ben a ti zen éve sek el gon dol -
kod hat tak, be szél get het tek a gyü le ke -
ze tük ben be töl tött sa ját sze re pük ről.

A ta lál ko zó utol só es ti áhí ta tát
Mes ter há zy Ba lázs har kai lel kész,
„Szél ró zsa-atya” tar tot ta. Rá mu ta -
tott, hogy a só egy részt kon zer vál, tar -
tó sít, más részt íze sí ti az éte le ket. A ke -
resz tyén fi a ta lok fel ada ta eh hez ha son -
ló an az, hogy meg őriz zék az ér té ke -
ket, és job bá te gyék ma guk kö rül a vi -
lá got. A Szél ró zsa-atya a kö vet ke ző
biz ta tást ad ta út ra va ló ul a né pes hall -
ga tó ság nak: Kezd jük el az éle tün ket!

g Adá mi Má ria

b Illő,hogyünnepilapszámunkbanisfelidézzükanyárlegjelentősebb,
fiatalokatmegszólítóevangélikusrendezvényét,azaugusztuselsőnégy
napjánSepsiszentgyörgyönlezajlottKöz-Ép-Pont erdélyilutheránus
ifjúságitalálkozót, amelyrőla3.oldalonmárolvashattukaszervező
RomániaiEvangélikus-LutheránusEgyházpüspökének,AdorjániDe-
zsőZoltánnak agondolatait.Ismeretes,hogyaz„Értékesvagy!”mot-
tóvalmeghirdetetttalálkozótkétistentiszteletkeretezte,ámlelkitar-
talmakbanakétteljes(péntekiésszombati)napsemszűkölködött…
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Né hány hét tel ez előtt Weö res Sán dor
szü le té sé nek szá za dik év for du ló ját
ün ne pel tük. Kis fa lu já ban, Csön gén
meg ha tó sze re tet tel, Szom bat he lyen
szín da rab já nak be mu ta tó já val, Szé -
kes fe hér vá ron dom bor mű ava tás sal.
Bu da pes ten kö te le ző fő haj tás sal. Az
el söp rő lel ke se dés min den hol hi -
ány zott. A mé rics ké lő em lé ke zé sek
in kább a lel ki is me ret-fur da lá sunk nak
szól tak. A mél tat lan csönd nek, hall -
ga tás nak. Ha nem kop pint fe jünk re
az idő, ta lán még ma is meg fe led ke -
zünk ró la. Mind ezt azért em lí tet tem
meg, mert egy újabb, nagy sze rű em -
ber nek a szü le tés nap ján kell szól ni.

Bal czó And rás het ven öt éves!
Nagy já ból ve le is az tör tént, ami je -

les elő de i vel. Az ő éle té ben is vol tak
olyan idő sza kok, ami kor azt hit tük,
bölcs sza va i ra nincs szük sé günk.
Meg is je gyez te fé lig tré fá san: „Ami -
kor el ke se red nek az em be rek, ak kor
hív nak gyak rab ban.” 

Aho gyan mos ta ná ban is, mi kor az
anya gi a kért a lel kün ket akar ják meg -
sze rez ni a mo hó pénz vi lág urai.
Szün te le nül zsa rol ják az or szá got…
S ahogy Jó zsef At ti la meg fo gal maz -

ta: „For té lyos fé le lem igaz gat ben nün -
ket…” Pe dig fé le lem nél kül kel le ne él -
nünk. Tel jes ség gel rá ha gyat koz ni Is -
ten re. S ha szál lást ren dez be lel künk -
ben, ak kor ki tel je sed het az éle tünk.

Bal czó And rás há rom szo ros olim -
pi ai baj nok (1972-ben az öt tu sa egyé -
ni győz te se, 1960-ban és 1968-ban a
győz tes csa pat tag ja). Ki lenc sze res vi -
lág baj nok. A ró la ké szült ké pek be -
jár ták a vi lág saj tót. Itt hon több ször
volt az év spor to ló ja. 

Ha van Bal czó pá lya fu tá sá nak fe -
led he tet len pil la na ta, ne kem az 1969-
es pest hi deg kú ti cél ba ér ke zé se ilyen.
Öt-hat ezer em ber ka pasz ko dott föl a
domb ol dal ra, és az utol só száz mé te -
ren együtt fu tott ve le. Szin te le zú dult
a sok fér fi és nő, idős és fi a tal, volt, aki
to ló ko csi já val te kert mel let te…

Kó sa Fe renc 1977-es film je, a Kül de -
tés to vább nö vel te Bal czó nép sze rű sé -
gét. Több ször meg fo gal maz ta: az em -
ber nem ma gá ért fut, ha nem má sok,
so kak aka rá sa egye sül ben ne. És győz -
ni csak a bu kás koc ká za tá val le het.
And ré Mal ra ux, a je les fran cia író
mint ha rá gon dolt vol na: „A te het ség
ter mé sze ti csa pás, jel lem pró ba, átok,
át ke lés égő hí don, aján dék és ne héz te -
her…” Kül de tés, ame lyet vál lal ni kell.

És Bal czó And rás, az evangélikus
pap gye rek vál lal ta. Egy élet re. Úgy,
ahogy a leg na gyob bak: Van Gogh,
Pi linsz ky, a két Szer vá ti usz, akik egye -

ne sen Is ten nek dol goz tak. Bal czó is a
Fenn va ló nak és so kat szen ve dett né -
pé ért akar ten ni. Éle té hez hoz zá ad ja
hi tét, ál do za tát, örö mét, szen ve dé sét,
a rosszal szem be ni el len ál lást. Nem
vé let len, hogy spor to ló lé té re a nyolc -
va nas, ki lenc ve nes évek ben és ké sőbb
is jár ta az or szá got, elő adá so kat tar -
tott, hi tét meg vall va a ha tá ron be lül
és kí vül. Fá rad ha tat la nul buz dí tott: ki
kell mon da ni az igaz sá got, ki kell
mon da ni, hogy ho vá tar to zunk. Igaz,
ki szol gál tat juk ma gun kat, de meg éri
a bel ső bé kes sé gért.

Be fe je zé sül a jó kí ván ság ma radt:
„Is ten él tes sen szü le tés na po don,
ked ves Ban di!” Ad jon sok erőt, tű nő -
dő bé kes sé get. És fe le sé ged nek, Mó -
ni ká nak is, a mün che ni olim pia
bronz ér mes tor ná szá nak, aki vel ti -
zen két gyer me ket ne vel tek a két ke -
ze tek kel épí tett bu da ke szi ház ban. 

Vé ge ze tül áll jon itt Weö res Sán dor
ver sé ből né hány sor: „Ki csiny va -
gyok, mint a por szem, / s az Atya
meg ne vez en gem, / s az Anya kar ján
visz en gem, / mert szom jat fa kasz tok
ben ned a jó ra.”

g FEny vE si Fé lix La jos

Félsznélkül
Bal czó And rás 75 éves

g Pár kány Lász ló

Le gyünk mél tá nyo sak, ha a zsi dó sá -
got vagy a ke resz tény sé get sér te ge ti
bár mely mű al ko tás, nincs jo gunk
fel há bo rod ni a vissza ha tá son. Elöl já -
ró ban most csak két is mert pél da:
Shakes peare A ve len cei kal már cí mű
drá má já ról ír ja Ud va ros Bé la szín há -
zi ren de ző: „Ta lán egyet len Shakes -
peare-da rab kö rül sem zaj lot tak le
olyan nagy vi ha rok az év szá za dok so -
rán, mint A ve len cei kal már kö rül.”
Rolf Hoch huth né met drá ma író, ami -
dőn meg ír ta A hely tar tó cí mű do ku -
men tum drá má ját XII. Pi us pá pa és
Ausch witz kon ne xu sá ról, egy ház-
és val lás el le nes ség gel vá dol ták meg
ko ra be li ka to li kus né zői. 

A ve len cei kal már kap csán gyak ran
fel ve tő dött: zsi dó kér dés ről van ben -
ne szó, vagy sem? An ti sze mi ta vagy fi -
lo sze mi ta? Mi ért vá lasz tott a drá -
ma író fő hő sül egy zsi dót? A már em -
lí tett Ud va ros Bé la ta nul má nyá ban ki -
fej ti: „Az an gol kö zön ség nek ál ta lá nos
zsi dó gyű lö let re nem hogy oka, de al -
kal ma sem le he tett. Olyan eg zo ti kum
volt szá muk ra a zsi dó, mint pél dá ul a
sze re csen.” Ha lad ván az idő ben elő re,
ké sőbb és mind a mai na pig „szél ső -
sé ges vi lág né ze tek me men tó ként és
ön iga zo lás kép pen szó lal tat ták meg
nem a da ra bot, ha nem Shy loc kot.”

Csur ka Ist ván, akit ész ér vek kel
alig iga zol ha tó mó don év ti ze de ken át
szám űz tek a ma gyar szín pa dok ról,
haj lott ko rá ban írt egy do ku men tum -
drá mát, amely nek A ha to dik ko por -
só cí met ad ta. A szer ző a cím vá lasz -
tást ek kép pen in do kol ta: „A szín mű
cí me a Nagy Im re új ra te me té se kor
hasz nált, az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc le ve ré se so rán meg -
gyil kolt ma gyar fi a ta lo kat jel ké pe ző
ko por só ra utal. A ha to dik ko por só
nem egy alak ja va lós tör té nel mi sze -
mély, a da rab azon ban nem egy ko ri
ese mé nyek szín re vi te le, ha nem a

Ma gyar or szág fö lött egy kor dön té se -
ket ho zók va la mi fé le szem be sí té se
dön té se ik kö vet kez mé nye i vel egy faj -
ta utó la gos iro dal mi igaz ság té tel ér -
de ké ben. A ha to dik ko por só üze ne -
te sze rint min den, nem ze tek kö zött
ki rob bant vi szály, amely az el ső vi lág -
há bo rú után tör tént – így az 1956-os
ma gyar for ra da lom le ve ré se is –, a
Pá rizs kör nyé ki kon fe ren ci ák dön té -
se i ben gyö ke re zik, ame lye ket nem a
vi lág há bo rú ban győz tes nem ze tek
íté le te, ha nem fel sőbb, pénz ügyi kö -
rök min den há bo rú ban üz le tet lá tó
szán dé ka ha tá ro zott meg. Tri a non -
ban te tő zött az a faj ta tör té ne lem ha -
mi sí tás, amely az óta is meg ha tá roz -
za a köz gon dol ko dást.”

A ha to dik ko por só a ver sailles-i
bé ke ta nács ko zás kon fe ren cia ter me -
i be ka la u zol ja a né zőt, ahol egy idő -
gép se gít sé gé vel meg tud hat juk, hogy
mi lyen erők, mi lyen ér de kek men tén
da ra bol ták fel Ma gyar or szá got. Wil -
son ame ri kai el nök ki men ti ma gát,
má sod ran gú po li ti ku sok és üz let em -
be rek he lyet te sí tik. Je len van a brit kül -
ügy mi nisz ter, a fran cia el nök, né -
hány olasz dip lo ma ta, egy len gyel
szár ma zá sú kém fő nök. Mind egyik nek
jel leg ze tes arc éle van, de ab ban, hogy
Ma gyar or szá got fel kell osz ta ni, még
moz du la ta ik ban is egy sé ge sek.

Csur ka inst ruk ci ó ja alap ján a sze -
rep lők két rész re osz la nak: a je len
sze rep lői, akik ma is él nek, és a jegy -
ző köny vek alap ján fel idé zett tör té nel -
mi sze mé lyek, akik kö zül csak a Ki -
vég zett For ra dal már lát ja az élő fő sze -
rep lőt, a Ha to dik ko por só Ap ród ját.

A da rab be mu ta tó ját el na pol ták,
meg le het, hosszú idő re. An nak el le -
né re, hogy az el va kult „drá ma elem -
zők” még ar ra sem fi gyel tek fel, hogy
Csur ka öt le tes dra ma tur gi ai lé pés vál -
tá sok kal mi ként me ne tel múlt és je -
len, de még a jö vő grá di csa in is. Kü -
lö nös: ed dig sen ki nek sem tűnt fel,
hogy mennyi iró nia, hu mor la pul a
ve re tes és bi zony nagy fi gyel met

igény lő, szö ve vé nyes szö ve gek ben.
Úgy tet szik, még az ér tő elem zők nek
sem tűn tek fel Csur ka – drá ma tech -
ni kai mód sze re i re oly jel lem ző –
inst ruk ci ói, ame lyek e mű ben cse lek -
mény ki egé szí tő sze re pet kap nak.

E do ku men tum drá ma va ló di ar cát
és szö veg együt te sét csak szín pa don,
elő ad va mu tat hat ja meg iga zán. Ezért
tel je sen ért he tet len, hogy bí rá lói „lá -
tat lan ban”, eset leg gyors ol vas va ma -
rasz tal ják el. Az an ti sze mi tiz mus vád -
ja az ál tal ke let ke zett, hogy Csur ka szö -
ve gé re rá ve tült a 20. szá za di ho lo -
kauszt ár nya. Ezért „or das esz méz nek,
új ná ciz nak” egye sek, fő leg azok, akik
kép te le nek ész re ven ni Csur ka „szta -
li no zá sát”, amely ugyan csak ho lo -
kauszt for rás volt; a da rab ban a Ki vég -
zett For ra dal már mond ja: „Szta lin
bosszú ból négy moszk vai ma gyar
zsi dó, Rá ko si, Gerő, Far kas, Ré vai
ke zé be ad ta a ha tal mat, és ezek olyan
dik ta tú rát ve zet tek be, annyit fosz to -
gat tak és ra bol tak, hogy a mai ro mán
[az 1919-es ro mán le ro ha nás ról van
szó] ta tár já rás, ami ről az előbb be szél -
tél [Cle men ceau a vi ta part ner], kis mis -
ka hoz zá ké pest. De meg mon dom,
még ha meg or rolsz is mi at ta: ab ban,
hogy Szta lin és a szov jet ezt te het te ve -
lünk, a ti ke ze tek is ben ne van. Ha
nem té pi tek szét a ha zá mat, az oro -
szok so ha nem vo nul nak be Bu da pest -
re. Ez tény, ne is ha ra gudj.”

Nem két sé ges, a Csur ka-da rab kö -
rü li hisz té ria az Új szín ház tér nye ré -
sé nek kö vet kez mé nye. Rossz lé lek ta -
ni pil la nat ban, nem ép pen ma ku lát -
lan szín há zi mi li ő ben ke rült prog ram -
ba a da rab, ám meg írá sát te kint ve jo -
gos tár sa dal mi el vá rá sok nak tett ele -
get a szer ző. Ezért is ér de mel ne tisz -
tes sé ge sebb és ob jek tí vebb el bá nást és
mél tó szín pa dot Csur ka Ist ván utol -
só szín mű ve, A ha to dik ko por só.

A szerző aranytollas újságíró, nyu gal -
ma zott szerkesztő

trianoniidőgép
Tű nő dés egy Csur ka-da rab kö rü li hisz té ria ürü gyén

Egy há zunk tör té ne té nek szá mos olyan
alak ját is mer jük, akik re büsz kék le he -
tünk. Ilyen sze mé lyi ség a győ ri gyűj -
te mény név adó ja, Rát (Ráth) Má tyás
is. Bár Ráth né ven anya köny vez ték, s
fel me női is ezt a csa lád ne vet hasz nál -
ták, ma ga Rát éle te vé ge fe lé el hagy -
ta ne vé ből a „h”-t, mi vel nem tar tot -
ta elég ma gya ros nak. Ma a leg több
könyv, le xi kon „h” nél kü li alak ban
hasz nál ja a ne vét. 

Né hány hét tel az evan gé li ku sok
sza bad val lás gya kor la tát meg til tó
ren del ke zés ki adá sa után, 1749. áp ri -
lis 13-án szü le tett Ráth Já nos mé szá -
ros mes ter és Ra its Zsu zsan na el ső
gyer me ke ként. A ren de let kö vet -
kez té ben a ke reszt ség szent sé gé ben
a ró mai ka to li kus temp lom ban ré sze -
sült. Is ko lá it Mo do ron, Sop ron ban és
Po zsony ban vé gez te. Po zso nyi ta nul -
má nyai ide jén kü lö nö sen nagy ha tás -
sal volt rá Ben czur Jó zsef is ko la igaz -
ga tó, aki be lé ol tot ta a ma gyar nyelv
sze re te tét.

Mi u tán meg sze rez te lel ké szi ok le -
ve lét, hosszabb uta zást tett Ma gyar -
or szá gon, il let ve Er dély ben. Ba ran go -
lá sai so rán el ső sor ban a nép nyel vét,
élet kö rül mé nye it, szo ká sa it ta nul -
má nyoz ta. Tu dá sát el mé lyí ten dő
1773-ban Né met or szág ba uta -
zott, ahol a hí res gött in ge ni egye -
te men bő ví tet te is me re te it.

1779-ben tért vissza ha zá já ba.
Po zsony ban te le pe dett le, ahol
fel me rült ben ne a gon do lat, hogy
ki le het ne ad ni egy ma gyar nyel -
vű új sá got. 1779 nya rán fel mér te
a po ten ci á lis elő fi ze tő ket, majd
no vem ber ben nyil vá nos ság ra hoz -
ta az új ság prog ram ját. A Hely tar -
tó ta nács en ge dé lyé nek meg szer -
zé se után, 1780. ja nu ár 1-jén lát -
ha tott nap vi lá got a Ma gyar Hír -
mon dó el ső szá ma. A he ten te két
al ka lom mal meg je le nő la pot há -
rom éven át ő ma ga szer kesz tet -
te, meg elé gel ve azon ban az új ság -
írói mun ká val já ró küz del me ket,
1783-ban en ge dett a győ ri gyü le -
ke zet hí vá sá nak, s el vál lal ta a ma -
gyar lel ké szi ál lást. Így ő le he tett
– akit 1749-ben már nem ke resz -
tel het tek meg Győ rött evan gé li kus
temp lom ban – az új já szer ve ző dő
gyü le ke zet el ső pré di ká to ra. 

Új hi va ta lá ra 1783. áp ri lis 21-én
szen tel te fel Per la ky Gá bor szu per -
in ten dens Fel pé cen. Az új ra in du ló
gyü le ke zet el ső ként Ráth pré di ká ci -
ó ját hall gat hat ta meg má jus 4-én az
ide ig le nes nek szánt fa temp lom ban.

Há rom évi szol gá lat múl tán azon -
ban le mon dott lel ké szi ál lá sá ról. Dön -
té sé ben sze re pet ját szott a gyü le ke zet -
tel foly ta tott har ca is, hi szen eb ben az
idő szak ban az egy ház köz ség éle té nek
fon to sabb kér dé se it a vi lá gi hí vek so -
ra i ból vá lasz tott tes tü let dön töt te el,
amely nek a meg hí vott lel kész nem volt
tag ja. Nagy csa ló dást je len tett emel -
lett szá má ra az is, hogy az 1786-os
püs pök vá lasz tá son alul ma radt Hra -
bovsz ky Sá mu el lel szem ben.

Lel ké szi te en dő it át me ne ti leg le té -
ve tel jes ere jé vel a tu do má nyos mun -
ká ra kon cent rál ha tott. Terv be vet te
egy há rom nyel vű (né met–ma gyar–
la tin) nagy szó tár össze ál lí tá sát, ez
azon ban vé gül ér dek lő dés hi á nyá ban
nem ké szült el.

Mi vel ez az el kép ze lé se is kút ba
esett, öröm mel fo gad ta 1789-ben a
győ ri gyü le ke zet meg ke re sé sét,
amely Frey tag Mi hály meg ürült he -
lyé re lel ké szi szol gá lat ra hív ta. Egy
év vel ké sőbb a po zso nyi gyü le ke zet
őt kér te fel né met nyel vű be széd tar -
tá sá ra a II. Li pót meg ko ro ná zá sá hoz
kap cso ló dó há la ün nep sé gen. 1796-
ban meg hí vást ka pott Po zsony ba
az ot ta ni gim ná zi um igaz ga tói tisz -
té re, va la mint teo ló gia ok ta tás ra. Vé -
gül azon ban e le he tő ség is meg hi ú -
sult. Győ ri lel ké szi fel ada ta it vi szont
éle te vé gé ig el lát ta, igen lel ki is me re -
te sen.

Több mint húsz éves szol gá lat után,
1810. feb ru ár 5-én hunyt el. Kis Já nos
püs pök Ka zin czy Fe renc hez írt le ve -
lé ben így mél tat ta: „Ráth, ez a sok jó -
val szám ta lan csu dá la tos sá got pá ro -
sí tott, tu dós fér fiú is el hagy ta ezt a
hol d alat ti vi lá got.”

Bár sze mé lyé ben tisz tel het jük az
el ső ma gyar nyel vű új ság szer kesz tő -
jét, en nél több is volt: ko rá nak el is -
mert nyel vé sze, köl tő, író, nem zet ne -
ve lő, pré di ká tor. Ma ga Ka zin czy is
nagy ra ér té kel te mun kás sá gát, úgy
tar tot ta, hogy Páz mány Pé ter és
Szen czi Mol nár Al bert ko ra óta ő tet -
te a leg töb bet a ma gyar nyelv és
kul tú ra gya ra pí tá sá ért. Győr ben in -
téz mé nyün kön túl tér is vi se li ne vét,
va la mint egy Ad ler Ma nó ké szí tet te
em lék mű is meg em lé ke zik ró la, ame -
lyet 1937-ben ava tott fel D. Ka pi Bé -
la evan gé li kus püs pök.

Ma ga a Ma gyar Hír mon dó nem bi -
zo nyult hosszú éle tű nek, utol só szá -
ma 1788. ok tó ber 8-án je lent meg. Ki -
je lölt azon ban egy olyan ös vényt,
mely az idő elő re ha lad tá val egy re szé -
le se dett. Ilyen ér te lem ben nem csu -
pán a Hír mon dó el ső szá má ra, ha -
nem ma gá ra a lap ra is igaz Rát(h) sa -
ját meg ál la pí tá sa: „Minden nek kez -
de te / Las sú, s ere de te / Jár ne héz ség
font já val.”

g Vi lá gi Dá vid le vél tá ros
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„Nem fé lek a ha lál tól. / Meg ál lok ve -
le szem ben. / De ami kor le sújt rám,
/ Is ten, ölelj meg en gem.”

(Gyur ko vics Ti bor: Is te nem)

Bú csú zunk… A köz tisz te let ben ál ló
pé csi or vos, az evan gé li kus egy ház
pé csi gyü le ke ze té nek egy ko ri pres bi -
te re, a pán eu ró pai moz ga lom pé csi
ala pí tó és ha lá lá ig ak tív tag ja, a Me -
csek sze rel me se 2013. jú li us 1-jén be -
fe jez te föl di pá lya fu tá sát.

Csa lád ja hí res ősök kel büsz kél ked -
het: a ró zsa he gyi szü le té sű Du šan
Ma ko vický Jasz na ja Pol ja ná ban Lev
Tolsz toj or vo sa volt, nagy ap ja egy ko -
ri cuk rász dá ja Nagy ka ni zsán még
ma is fo ga lom. Apai nagy báty ja, prof.
dr. Emil Ma ko vický a cseh szlo vák
szo ciál is me di ci na meg ala pí tó ja.
Édes ap ja, dr. Ma ko vicz ky Gyu la Te -
le ki Pál egy ko ri jobb ke ze, Gö csej
ku ta tó ja, Pé csett sze re tett pe da gó gus,
nagy ter mé szet já ró volt.

Ma ko vicz ky Gyu la 1939. au gusz tus

24-én, iker test vé rei, Er zsé bet és Jó zsef
1942 de cem be ré ben szü le tet tek. A
csa lád bol dog sá gát be ár nyé kol ta a II.
vi lág há bo rú és az azt kö ve tő évek. Az
édes apa elő ször a front ra, majd négy
év re orosz ha di fog ság ba ke rült. Ha za -
tér te után bé lis táz ták. Pé csett ka pott
ál lást, ve le együtt köl tö zött a csa lád is.

Gyu la, a leg na gyobb gyer mek
1957-ben ki tű nő ered ménnyel érett -
sé gi zett a he lyi Nagy La jos Gim ná -
zi um ban. 1957–1963 kö zött a Pé csi
Or vos tu do má nyi Egye tem hall ga tó -
ja – több ször év fo lyam el ső is volt.
Kez dő or vos ként a mo há csi kór ház
ra dio ló gi ai osz tá lyán dol go zott, majd
dr. Cse te Bé la fő igaz ga tó irá nyí tá sa
alatt a bel gyó gyá sza ti osz tá lyon. Ez
az idő szak szak ma i lag és em be ri leg
dön tő volt, meg ha tá roz ta or vo si hi -
va tá sa ki tel je sü lé sét.

1969-ben meg nő sült. Esz ter lá -
nya ma Svájc ban él, Gyu la fia Nagy -
ka ni zsán lel kész. 

Bol dog volt, hogy meg él het te uno -

kái szü le té sét, büsz ke nagy apa ként
fo lya ma to san fi gyel ve sor su kat.

A ter mé szet, fő leg a he gyek sze rel -
me se volt. Jól is mer te a tör té nel mi
Ma gyar or szá got, Eu ró pa szin te va la -
mennyi or szá gá ban tú rá zott éle te
so rán. Az utób bi évek ben a tú rák rö -
vi dül tek, a „nor dic wal king” bo tok el -
en ged he tet len tár sai let tek.

2012-ben – már nagy be te gen –
meg va ló sult éle te egyik nagy ál ma:
Gyu la fia se gít sé gé vel vé gig jár ta a Lu -
ther-em lék he lye ket Lu ther stadt Wit -
ten berg ben, meg is mer te a Me lanch -
thon-há zat és a Le u co re át.

Nyug dí ja zá sa, egy re sú lyos bo dó be -
teg sé ge el le né re Pécs vá ros köz éle té nek
– kü lö nö sen az evan gé li kus gyü le ke -
zet nek, a pán eu ró pai moz ga lom nak, a
Le nau-ház prog ram ja i nak ak tív részt -
ve vő je ma radt éle te utol só nap já ig. 

Pé csi ott ho ná ban, ma gá ra ma rad va
ér te a ha lál. Bú csúz ta tá sa jú li us 16-án
volt a pé csi köz te me tő ká pol ná já ban.

g Lo vas sy Klá ra

Inmemoriamdr.MakoviczkyGyula
(1939–2013)

Öt ven év vel ez előtt – 1963 nagy pén -
te kén – tör tént a ten ge ren tú li Bir -
min gham ben: az ame ri kai ha tó sá gok
őri zet be vet ték a ne ves bap tis ta pré -
di ká tort és pol gár jo gi har cost, Mar -
tin Lu ther Kin get. Az el le ne fel ho zott
vád: erő szak men tes tün te tés a fa ji
meg kü lön böz te tés el len.

A le tar tóz ta tott tisz te le test tel je sen
el zár ták a kül vi lág tól. Az ak ko ri
ame ri kai el nök nek, John F. Ken ne dy -
nek azon ban si ke rült el ér nie, hogy
King szi go rú fog sá ga fog há zi fel -
ügye let re vál toz zon. Ezt kö ve tő en az
egy re hí re seb bé vá ló pré di ká tor nak
még egy tel jes he tet kel lett rács mö -
gött töl te nie, s ak kor még nem sejt -
het te, hogy mi lyen gyü möl csei lesz -
nek eme kény szer fog ság nak. 

Nem tét len ke dett. Egy hosszú le vél
meg írá sá ba kez dett, mely nek té má já -
ul az evan gé li um sza bad sá gát vá lasz -
tot ta. Gon do la ta it jobb hí ján új ság szé -
lek re, to a lett pa pír ra és bo rí té kok hát -
só ol da lá ra ve tet te. Az így szü le tett tö -
re dé ke ket si ke rült ki csem pész nie.
Nagy meg le pe té sé re a bör tön ben fo -
gant ki ált vá nya sza ba du lá sa kor már

nyom ta tás ban ter jedt, hir det ve bib li -
kus lá tá sát a krisz tu si sza bad ság ról. 

A Le vél a bir min gha mi bör tön ből
cím mel meg je lent írás nak óri á si ha -
tá sa volt, ez vál tot ta ki az af ro a me -
ri ka i ak vég le ges fel sza ba dí tá sát…

Kezd ve Krisz tus sal és az apos to lok -
kal, to vább le het ne so rol ni az el múlt
két év ez red eh hez ha son ló, köz tük
ma gyar vo nat ko zá sú tör té ne te it. Az
ilyen s lát szó lag tel je sen ér tel met len
hely ze tek re va ló te kin tet tel ír hat ta Pál
a ko rinthu si ak nak a kö vet ke zőt: „Is -
ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket
erő tö kön fe lül kí sér te ni; sőt a kí sér tés -
sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du -
lás út ját is…” (1Kor 10,13) 

Ami kor ki nek-ki nek egyé ni har cait
kell meg vív nia a hét köz na pok ban,
ami kor tes ti-lel ki gyen ge ség vesz erőt
raj tunk, ami kor em be ri el len szenv ke -
reszt tü zé től szen ve dünk, vagy ami kor
lát szó lag ér tel met len „fa lak ba” üt kö -
zünk, és a mi ér tek? vá lasz nél kül ma -
rad nak, me rít sünk erőt ele ink pél dá -
já ból! Higgyük el, utó lag majd ki de rül,
hogy sem mi, még a szen ve dés sem tör -
té nik hi á ba, s vé gül éle tünk min den
mo za ik da rab ja a he lyé re ke rül. 

So ha se fe led jük meg vál tó Urunk
bá to rí tá sát: „Nek tek pe dig még a ha -
ja tok szá lai is mind meg van nak
szám lál va. Ne fél je tek…!” (Lk 12,7) 

g Dr. Blázy Ár pád

Azevangéliumszabadsága

Nagy ma mám ha tá ro zott kí ván sá ga
sze rint szűk csa lá di kör ben ke rült
vég ső nyug he lyé re fér je, Tá borsz ky
Lász ló mel lé. A ben ső sé ges lég kö rű
te me tés nagy kont raszt ban állt egész
éle té vel, hi szen az fér je mel lett igen -
csak moz gal mas volt, mind ket te jü ket
so kan is mer ték és sze ret ték. 

Ahogy nagy pa pám ki lenc év vel
ez előtt, úgy nagy ma mám is mél tó -
ság gal és nyu god tan vi sel te a ha lál
előt ti ki szol gál ta tott sá got. A kö zös
fény kép né ze ge té sek al kal má val el be -
szélt tör té ne te ik alap ján leg alább
egy rö vid kis írás ban sze ret nék meg -
em lé kez ni ró luk. 

Nem volt könnyű éle tük, va ló -
ban szol gál tak, s alig ha nem alá za tos
hoz zá ál lá suk tet te még is oly szép pé
– szép pé, amint azt nagy ma mám
utol só hó nap ja i ban egy re töb bet
mon do gat ta. Va ló ban min dent az
Is ten di cső sé gé re tet tek.

Nagy apám egy nóg rá di pa raszt csa -
lád má so dik gyer me ke ként lá tott nap -
vi lá got, s a fa lu si is ko lai ta nul má nyok
mel lett se gí tett a ház kö rü li mun kák -
ban. Ha mar ki tűnt, hogy ki tar tó szí -
vós sá ga és okos sá ga (amely ből négy

test vé ré nek is ju tott) ér de mes sé te szi
a to vább ta nu lás ra, így tíz éve sen Bu -
da pest re ke rült. Egy gyer mek te len
nagy nén je szál lá sol ta el, és ta nít gat -
ta a ma ga mód ján az élet küz del me -
i re. Fü lem be cseng egyik ké sőb bi idő -
ből va ló ked venc tör té ne te, ami kor ti -
zen hét éves ko rá ban, a há bo rú alatt
Va ny arc ra, a csa lá di fé szek be ha za tér -
ve vissza sze rez te/vissza csal ta (egy
csiz má ért el cse rél te) az oro szok ál tal
ép pen el haj tott te he ne i ket.

Sop ron ban vé gez te a teo ló gi át, s itt
is mer te meg csen des, de élet vi dám
nagy ma má mat. A jó kedv és a sok ne -
ve tés a csa lád ban min dig meg ma radt
kö rü löt tük, ak kor is, ha mun ká juk -
ban ne héz sé gek kel küsz köd tek. 

Nagy apám nak ta nul má nyai el vég -
zé se után két évet se géd lel kész ként
kel lett vol na el töl te nie. A püs pök
azon ban is mer te nagy sze rű kö zös -
ség for má ló ké pes sé gét, ezért a kom -
mu nis ta vá ros ba, Ta ta bá nyá ra küld -
te hit ok ta tó lel kész nek. Így mind járt
fe le sé gül is ve het te nagy ma má mat,
Mór Mar gi tot, aki a ház tar tás ve ze -
té se és két gyer me kük, Ka ti és La ci
(édes apám) fel ne ve lé se mel lett mind -

vé gig nagy pa pám hű se gí tő tár sa lett
a szol gá lat ban is: bib lia órá kat ve ze -
tett, és gyö nyö rű hang já val – amely -
re ké sőbb a kán tor kép zőn is fel fi gyel -
tek – ve zet te az éne ket az is ten tisz -
te le te ken és gyü le ke ze ti al kal ma -
kon, gyak ran har mó ni u mon vagy
or go nán is kí sér ve.

A ta ta bá nyai gyü le ke zet nagy szo -
mo rú sá gá ra a há zas pár ha ma ro san
éle té nek kö vet ke ző ál lo más he lyé re,
Szák ra ke rült. Nagy pa pám le le mé -
nyes sé ge nem csak fi a tal ko rá ban volt
hasz nos: itt a kom mu nis ták ’56 utá ni
bosszú já tól óv ta meg a fa lut. A la kos -
ság lá za do zá sa i nak le csil la pí tá sát kö -
ve tő en meg győz te a meg tor ló kat, hogy
ne a fa lu ban ke res sék az el len sé get.

A püs pök a Du nán túl után az Al -
föl dön tar tot ta szük sé ges nek nagy -
szü le im szol gá la tát: Kon do ro son
nagy meg osz tott ság után kel lett
össze ko vá csol ni a gyü le ke ze tet. Mi -
u tán ezt meg tet ték, Bé kés csa bá ra
ke rül tek, ahol a leg to vább, hu szon -
nyolc évig szol gál tak. 

Ez az idő szak sem volt ese mény te -
len, ki hí vá sok min dig jöt tek. A Nagy -
temp lo mot, Kö zép-Eu ró pa leg na gyobb

evan gé li kus temp lo mát 1978-ban föld -
ren gés ron gál ta meg, s a mű em lé ket re -
no vál ni kel lett. Nagy pa pám volt az, aki
kéz be vet te a fel újí tás meg szer ve zé sét
egy egy há zi épí té si bri gád fel ál lí tá sá val.
Gyak ran az áll vá nyo kon va ló el len őr -
zést is ma ga vé gez te. Az ezt kö ve tő idő -
szak ból már sze mé lyes em lé ke im is
van nak. A Nagy temp lom fel újí tá sá hoz
szük sé ges áll vá nyok a me gye más egy -
há zi épü le te i nek fel újí tá sai köz ti szü -
ne tek ben még hosszú éve kig ott áll tak
az egy há zi ud va ron. Nagy szü le im sok -
szor el vit tek Te lek ge ren dás ra is, ahol
a gyü le ke zet éb re dé sé nek és a temp lom
fel épí té sé nek áll tak az élé re.

A kö vet ke ző nagy fel ada tot a ro má -
ni ai me ne kült ára dat je len tet te. Nagy -
szü le im min den sza bad ide jük ben a
hi va tal ban osz tot ták a ru há kat és a tar -
tós élel mi szer-cso ma go kat. Em lék -
szem, hogy gyak ran száll tak meg a pa -
ró ki án – nyá ri ott lé tünk alatt is – a
Nyu gat ról se gély szál lít mányt ho zók.
Ott ho nuk min dig nyit va állt min -
den ki előtt: hol hi va ta li időn kí vül a la -
kás ra be zör ge tő rá szo ru lók nak se gí -
tet tek egy kis seb ti ben össze sze dett
„túl élő cso mag gal”, hol ma gas ran gú

sze mé lye ket hív tak ebéd re, és épí tet -
ték a gyü le ke ze ti kap cso la to kat. 

Nagy ma mám csir ke pap ri ká sa mesz-
sze föl dön hí res volt, a hí re egé szen
Finn or szá gig el ju tott. Nagy pa pám
ira tai kö zül elő ke rült Habs burg Ot tó
ne ki írott le ve le is, amely ben nagy apá -
nak a bé kés csa bai Nagy temp lom fel -
újí tá sá ért tett erő fe szí té se it mél tat ja
nagy el is me rés sel, s ame lyet nagy ma -
mám ha lá lá ig is öröm mel mu ta tott
meg min den is me rős nek és csa lád tag -
nak. Nagy apá mat a Nagy temp lom
és to váb bi mű em lé kek fel újí tá sá ban
vég zett mun ká já ért Kós Ká roly-díj jal
is ki tün tet ték.

A bé kés csa bai Nagy temp lom
orom za tán lát ha tó fel irat el ső fe lé vel
sze ret nék vég ső bú csút ven ni sze re -
tett nagy szü le im től. Úgy ér zem, ez a
mon dat nem csak éle tük egyik fő ál -
lo má sá hoz kö tő dik, de egy ben hit val -
lá sul is vá lasz tot ták: Glo ria sit co e li
Do mi no sit gra tia ter ris (Di cső ség le -
gyen az ég Urá nak, le gyen há la a föl -
dön). Sír ju kon is is ten sze re te tük ről
tesz nek ta nú sá got ked ves éne kük el -
ső sza va i val: „Igen, Atyám.” (EÉ 356)
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

Emlékeknagyszüleimről,aTáborszkyházaspárról

A ré gi ek egyik tá vol ság meg ha tá ro zá sa
volt ez a szép szó: já ró föld. Azt a tá vol -
sá got je len tet te, ame lyet az em ber egy
nap alatt meg tu dott ten ni. A Szent írás
is me ri még a szom bat na pi já ró föld
fo gal mát is, amely a meg szen telt na pon
meg te he tő tá vol sá got je len tet te.

Já ró föld – ez a szép szó ju tott
eszem be ak kor, ami kor finn or szá gi
ba rá ta ink és test vér gyü le ke ze tünk
meg lá to ga tá sá ra ké szül tünk. Így ta -
lál tunk rá – már ter ve zés köz ben –
a len gyel or szá gi Ma zu ri ai-tó hát ság
kö ze pén fek vő ki csiny vá ros ra, Ryn -
re és evan gé li kus gyü le ke ze té re.

A lu the rá nus gyü le ke zet, amely
több te le pü lé sen él, száz hat van lel kes.
A ré gi pa ró ki át a rend szer vál tás után
– né met se gít ség gel – úgy ala kí tot -
ták át, hogy az eme le ten egy apart -
man, a pad lás tér ben pe dig há rom –
für dő szo bá val fel sze relt – ven dég szo -
ba vár ja az uta zó kat. A gaz dag sá gi
épü let ből fi a ta lok nak al kal mas szál -
lás he lyet ala kí tot tak ki, hu szon öt-har -
minc fek vő hellyel. A pa ró kia tá gas
ud va ra akár tá bo ro zás ra is al kal -
mas. A fe dett kö zös sé gi ét ke ző mel -
lett tűz ra kó hely, röp- és ko sár lab da -
pá lya, ping pong asz tal is ta lál ha tó.

A gyü le ke zet va la mi kor na gyobb
volt, s a ke let po rosz vi dé kek né met
aj kú la ko sai lel kes gyü le ke ze ti éle tet
éle tek. Az egy ko ri temp lom azon ban
a má so dik vi lág há bo rú ban le égett, és
– a tör té ne lem szá munk ra is is mert
for du la tai mi att – nem tud ták új já -
épí te ni. Je len leg is egy ki csi, de szé -
pen, íz lé se sen ki ala kí tott gyü le ke zeti
ház ban tart ják az is ten tisz te le tet.
Éven te egy-két ke resz te lő nem biz -
to sít ja a kö zös ség nö ve ke dé sét, de
van nak olyan újon nan be kap cso ló dó

csa lá dok, ame lyek a „nagy len gyel ka -
to li kus ten ger ben” az evan gé li ku -
sok csa lá di as kö zös sé gét ke re sik. 

Öku me ni kus kap cso la ta ik igen
ele ve nek. A ki csiny kö zös ség sze ret -
né, ha a ven dég lá tás és a szo bák ki -
adá sa ré vén is be kap cso lód hat ná nak
a nem zet kö zi vér ke rin gés be. 

Egy na pi já ró föld – im már nem
gya log, ha nem au tó val – ide á lis pi -
he nő hely nek tű nik a Via Bal ti cán
Finn or szág ba igyek vők szá má ra. De
azok nak is, akik a Ma zu ri-ta vak nál
akar ják el töl te ni a sza bad sá gu kat. 

Ryn ked ves kis vá ros, két tó part -
ján fek szik. A na gyob bik a Ry ni-tó. Ví -
zi spor tok ra, vi tor lá zás ra, stran do lás -
ra al kal mas. A ki seb bi ken, az Olow-
ta von han gu la tos sza bad strand és
hor gá szá si le he tő ség vár ja a pi hen ni
vá gyó kat. A kas tély mel lett több ap -
ró lát ni va ló (szél ma lom, őr to rony)
ta lál ha tó még a vá ros ban. A vá ros ka
kul tu rá lis éle te is vi szony lag gaz dag. 

Jan Neu mann ban, a né me tül jól
be szé lő lel kész ben és fe le sé gé ben –
nyi tott sá guk és evan gé li u mi gon -
dol ko zá suk ré vén – igaz test vé rek re
ta lál tunk. Finn or szági lá to ga tá sunk -
kor jö vet-me net két-két éj sza kát töl -
töt tünk a ry ni ven dég szo bák ban,
iga zi fel üdü lés volt ez a hosszú úton.
De úgy lát juk, hogy nem csak át uta -
zó ban, ha nem cél zot tan – a táj szép -
sé ge és a kör nyék tu risz ti kai le he tő -
sé gei mi att – is ér de mes Ryn vá ro sát
és ki csiny gyü le ke ze tét fel ke res ni. 

Egy na pi já ró föl det ér de mes meg -
ten ni Ry nért! S fon tos nak ér zem azt
is, hogy a kis evan gé li kus kö zös ség
éle tét imád ság ban is hor doz zuk mi -
nél töb ben.

g BEn cE Im rE
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A web ol dal fej lesz tők kö zött egy ide -
je újabb mant ra ka pott szárny ra:
„elő ször mo bil ra”. Ez pe dig annyit je -
lent, hogy ha va la ki in ter ne tes pro -
jek tet akar in dí ta ni, ak kor elő ször az
okos te le fon ra op ti ma li zált vál to za tot
kell ki ta lál nia és meg va ló sí ta nia. 

Le het per sze, hogy a ma gyar va ló -
ság va la mennyi vel még az ame ri kai
mö gött kul log, de a ten ger tú lon ar ra
ké szül nek, hogy a fel hasz ná lók idén
már több tar tal mat fog nak fo gyasz ta -
ni mo bil ké szü lé ken ke resz tül, mint
asz ta li szá mí tó gé pen, jö vő re pe dig
érez he tő en le ma rad nak a „sze mé lyi
szá mí tó gé pek” az in ter ne te zés fő he -
lyét il le tő en.

Az okos te le fo nok és táb la gé pek
kor sza ká nak be kö szön té vel a fej -
lesz tők új fel ada to kat kap nak, mert
az ilyen esz kö zök fel hasz ná lói el -
vár ják, hogy a meg je le ní tett tar ta lom
az ő esz kö zük re le gyen op ti ma li zál -
va. Sze ren csé re tech no ló gi ai ol da lon
van nak gyors meg ol dá sok, mint az
úgy ne ve zett re szpon zív web ol da lak,
ame lyek az ép pen al kal ma zott kép -
er nyő mé ret hez iga zít va je le ní tik meg
a tar tal mat. Pél dá ul egy új ság ese té -
ben hor doz ha tó szá mí tó gé pen vagy
asz ta li mo ni to ron néz ve há rom ha sá -
bos nak mu tat ják a szer ke ze tet, míg
egy te le fo non meg te kint ve mind ezt
egy ha sá bos ra ren dez ve. 

Ma nap ság már nem en ged he tő
meg az, ami jó pár év vel ez előtt még
igen csak be vett szo kás volt: hogy
csak egy faj ta mé ret ben le hes sen

meg te kin te ni egy ol dalt. Má sik le he -
tő ség ként pe dig min den te le fon tí pus -
ra le het kü lön al kal ma zást is fej -
lesz te ni, amely azon az ope rá ci ós
rend sze ren fog tö ké le te sen fut ni.
Ám en nek nyil ván va ló hát rá nya,
hogy az App le iP ho ne-já ra, az and -
ro i dos te le fo nok ra vagy ép pen a
Win dowst fut ta tó ké szü lé kek re más -
kép pen kell el ké szí te ni eze ket, így egy
nagy pro jekt ese tén akár kü lön fej -
lesz tőt is kell al kal maz ni mind egyik -
hez, mert ezek más-más prog ra mo -
zá si nyelv re épül nek.

Eh hez jön még hoz zá, hogy ha ma -
ro san meg je len nek a Fi re fo xOS kör -
nye zet tel fel sze relt, na gyon ol csó ké -
szü lé kek is, ame lyek va ló szí nű leg az
egy sze rű te le fo nok ha nyat lá sát még
job ban fel gyor sít ják. Az egy sze ri pro -
jekt gaz da már így is könnyen úgy
érez he ti, hogy túl sok kü lön fé le rend -
szer rel kell fog lal koz nia, és még a vi -
lág egyik leg el ter jed tebb bön gé sző jé -

nek gyár tó ja is be száll a pi ac ba… A
Fire fo xOS azon ban üdí tő en egy sze rű
lesz: va ló já ban min den al kal ma zás
olyan egy sze rű ol da lak ból épül fel,
mint a web ol da lak, így gya kor la ti lag
a meg je le né sé től kezd ve könnye dén
le het bár mi lyen mo bil ra op ti ma li zált
al kal ma zást is hasz nál ni ve le, hi szen
a rend szer alap ja egy bön gé sző lesz.

Nem könnyű be le gon dol ni ab ba,
hogy ha va la ki si ke res in ter ne tes
pro jek tet akar in dí ta ni, ak kor kü lön -
fé le tech no ló gi ák ban kell igen csak
ott hon len nie, vagy egy olyan csa pa -
tot kell ta lál nia, amely ké pes az ő ál -
ma it meg va ló sí ta ni – gyak ran igen
ma gas költ ség gel. Egy gyü le ke zet, sőt
még egy egy ház is rit kán en ged het
meg ma gá nak ilyet. No ha va ló já ban
az egész csak az in for má ció át adás ról
szól, amely re lé tez nek egy sze rű esz -
kö zök. 

„Gon dol kodj el azo kon a dol go kon,
ame lye ket a leg egy sze rűbb web ol -
da lon el tudsz mon da ni. Ha üz let em -
ber vagy, el tudsz ad ni va la mit. Ha ta -
nár vagy, ak kor tudsz ta ní ta ni va la mit.
Ha mű vész vagy, ak kor meg tudsz mu -
tat ni va la mit, amit al kot tál. És ha a le -
írt sza va id jók, ak kor az em be rek el
fog ják ol vas ni” – ez a pár sor ol vas ha -
tó Jus tin Jack son nak (ké pün kön), a
Build & La unch (Építsd fel és in dítsd
el) cí mű könyv szer ző jé nek egyik írá -
sá ban (jus tin jack son.ca/ words. html),
amely ben a szer ző a sza vak ere jé re
hív ja fel a fi gyel met a tech no ló gi ai le -
he tő sé gek haj szo lá sa he lyett. 

„Ha web de sign er vagy, elő ször a sza -
vak ra gon dolj. Ahe lyett, hogy egy
pho tos ho pos ter vet ké szí te nél, kezdd
az egé szet pár szó val. Hogy mit
mondj? Ha nem tudsz mit, ak kor fe -
les le ges is a sok kö rí tés. Csak kezdd el
egy egy sze rű ol dal lal, egy do log ra
kon cent rál va. Írd meg és pub li káld, és
utá na fej leszd to vább. Min den al ka -
lom mal, ami kor hoz zá ten nél va la -

mit, kér dezd meg ma gad tól: se gít ez
ab ban, hogy job ban kom mu ni kál jak?
Ha a vá lasz nem, ak kor ne add hoz zá.”

Az egy sze rű web ol dal lal rá adá sul
még egy célt is el ér he tünk: Ha nincs
sok for má zás, az se gít, hogy az ol dal
mo bi lon is jól néz zen ki. Min den eset -
re ez csak bó nusz amel lett, hogy vég -
re a lé nyeg re fo gunk kon cent rál ni.

g N. B.

Mobilraelőször
e g yH áZ é S viL ág H áLó

Rovatgazda: Nagy Bence

b Miközben a megbeszélt talál-
kozóhelyfelétartottam,arraju-
tottam, elsőként mindenképp
afelőlérdeklődömmajdbeszél-
getőtársamtól,mikéntéltemeg
gyermekként, fiatalként, hogy
édesapja széles körben ismert
ember.Hogyanteltekahétköz-
napok és az ünnepek sokak
„Bandibácsija”mellett?Lánya
számáramitjelentett,azőéletét
mennyibenformáltaésbefolyá-
soltaezaháttér?Dr.Gyökössy
Endre reformátuslelkészéspszi-
chológusszületésénekszázadik
évfordulójárólezévfebruárjában
a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karán
rendezettkonferenciánismeg-
emlékeztek.Lányával,Kingával
Stuttgartbannéhányhéttelez-
előttidéztükfölédesapjaalakját.

– Édes apánk nak nem sok ide je
ma radt a csa lád já ra, mert a lel ké szi
és lel ki gon do zói szol gá lat szin te
min den ide jét le kö töt te. La ká sunk aj -
ta ja min dig nyit va állt a rá szo ru lók,
ke re sők, se gít sé get ké rők előtt, és ez
szá munk ra, gyer me kek szá má ra a vi -
lág leg ter mé sze te sebb dol ga volt.
Amíg ki seb bek vol tunk, ad dig az is -
ko la és a ta nu lás vagy pél dá ul a
sport és a ze ne – én ma gam bú vár -
kod tam, és zon go ra órák ra jár tam –
sok időn ket le kö töt te. Es te, ami kor
lett vol na egy kis idő egy más ra,
édes apám rend sze rint bib lia órát tar -
tott, lá to ga tott, vagy ép pen lel ki -
gon do zás cél já ból vol tak ná la. Na
meg az egye te mi ma gán ta ná ri dol go -
za tát is meg kel lett ír nia va la mi kor.

A csa lád ban az ő szol gá la ta volt a
fon tos, az, hogy min dig a ren del ke -
zé sük re tud jon áll ni azok nak, akik -
nek szük sé gük van rá. Min den en nek
volt alá ren del ve, így öt gyer me ké nek
fel ne ve lé se is vol ta képp a ma ki -
lenc ven két esz ten dős édes anyám -
ra, il let ve apai nagy anyám ra há rult. 

Ez zel együtt el mond ha tom, hogy bé -
kes ség ben, sze re tet ben él tünk, és ott -
hon meg kap hat tam a leg fon to sab bat,

azt a mű velt sé gi-lel ki hát te ret, amely -
ből vol ta képp ma is élek. A szü le im
nagy gon dot for dí tot tak a ne vel te té -
sünk re. Rend sze re sen men tünk szín -
ház ba, mo zi ba és leg fő képp ope rá ba,
il let ve ren del ke zé sünk re állt-áll ott hon
egy ha tal mas könyv tár. Én ma is így va -
gyok ez zel, egy jó könyv, egy film, egy
szín ház lá to ga tás fon tos a szá mom ra,
ezek re min dig köl tök, ru há ra pél dá ul
ke vés bé. Az em ber nek amúgy sincs sok
do log ra szük sé ge az élet hez.

Szel le mi örök sé gem a csa lá do -
mon kí vül új pes ti is ko lá im ból, az ál -
ta lá nos is ko lá ból és a Ka ni zsai Do -
rottya Gim ná zi um ból va ló, mind a
két he lyen fan tasz ti kus ta ná ra im
vol tak. A csa lá dom mel lett ezek nek
az ok ta tá si in téz mé nyek nek kö szön -
he tem, hogy is me rem a köl tő ket,
író kat, fes tő ket, épí té sze ti stí lu so kat
és az ope ra iro dal mat. 

– Ott ho nuk ban te hát a má sok fe -
lé for du lás volt a min ta. Ön is ezért
vá lasz tot ta vé gül a se gí tői hi va tást?

– Ezen még nem gon dol kod tam.
Egy bi zo nyos: a szü le im – és ezért na -
gyon há lás va gyok ne kik – min den
szárny pró bál ga tá som nak te ret en -
ged tek, sza ba don ke res het tem a he -
lyem és a fel ada tom a vi lág ban; ők so -
ha sem mi ben nem kor lá toz tak, min -
dig min den ben mel let tem áll tak.
Ami a se gí tő hoz zá ál lást il le ti, édes -
apám min dig azt mond ta, a ke resz -
tény em ber Is ten ki nyúj tott ke ze
kell, hogy le gyen a vi lág ban.

– Ezért tö rő dött te hát annyit pél -
dá ul a bán tal ma zott nők kel és gyer -
me ke ik kel.

– Igaz ság sze rint azért is, mert
egy fe lől har cos fe mi nis ta vol tam és
va gyok is mind a mai na pig (ne vet),
más részt meg va gyok ró la győ ződ ve,
hogy a hi tet és a szo ci á lis ér zé keny -
sé get össze le het és össze is kell
egyez tet ni egy más sal. 

Mind amel lett ami kor a fér jem
mel lett al kal mam volt meg is mer ni a

vi lág kü lön bö ző ré sze in élő asszo -
nyok sor sát, az mé lyen meg érin tett.

– A fér je is ma gyar? Ő mi vel fog -
lal ko zik?

– A pá rom, Karl-Hein rich Ru -
ders dorf né met, Tü bin gen ben is mer -
ked tünk meg, ahol ő egye te mis ta
volt, én pe dig ra dio ló gi ai asszisz -
tens ként dol goz tam. 1964-ben há za -
sod tunk össze. Mi at ta ma rad tam
Né met or szág ban, 1972 óta élek itt.

Ő egyéb ként evan gé li kus teo -
ló gi át vég zett, de nem állt gyü le -
ke zeti szol gá lat ba; ké sőbb szo cio -
ló gi á ból dok to rált. Nyug díj ba vo -
nu lá sá ig a fej lő dő or szá gok kal
fog lal ko zott a Zent rum Ent -
wicklungs be zo ge ne Bil dung ne -
vű in té zet ben. So kat utaz tunk
együtt, él tünk pél dá ul né hány
évet Af ga nisz tán ban, ké sőbb Je -
men ben is. 1987-ben jöt tünk
Stutt gart ba, az óta élünk egy vá -
ros kör nyé ki te le pü lé sen.

A bán tal ma zott nők kel és gyer -
me kek kel itt, Né met or szág ban
kezd tem el ko mo lyab ban fog lal -
koz ni, mert úgy érez tem, nem for -
dí ta nak rá juk ele gen dő fi gyel met. 

– Így ala kult hát meg – alap ve -
tő en Ön nek kö szön he tő en – a Fra -
u en hel fen Fra u en (Nők Se gí te nek
Nők nek) Egye sü let, amely nek a
mun ká ját idő vel egy re töb ben meg -
is mer ték, il let ve több ször is el is mer ték.

– A úgy ne ve zett Fra u en ha us – szó
sze rin ti for dí tás ban asszony ház, ma -
gyar meg fe le lő je az anya ott hon – Né -
met or szág ban olyan in téz ményt je -
lent, ahol bán tal ma zott nők kel és
gyer me ke ik kel fog lal koz nak. Az ilyen
in té zet itt le het egy há zi vagy ál la mi
ala pí tá sú, to váb bá füg get len, au to -
nóm szer ve zet is. Tár sa im mal az el -
sők közt vol tunk, akik au to nóm Fra -
u en ha ust ala pí tot tunk. Idő vel sze ren -
csé re a ma gas ran gú ve ze tők kö zül is
egy re töb ben be lát ták, hogy er re
mi lyen nagy szük ség van. 

Ma há rom in téz mény ben vár juk a
se gít ség re szo ru ló kat. Há zunk nak,
aho vá a ve szély hely zet ben lé vő nők
gye rek kel együtt me ne kül het nek,
nem pub li kus a cí me, ép pen kli en se -
ink biz ton sá ga ér de ké ben. Emel lett
két ta nács adó in téz ményt mű köd te -
tünk, ezek nyi tot tak, könnyen el ér -
he tők, bár ki for dul hat hoz zá juk. 

– Az előbb utal tam az el is me ré sek -
re is. Ha nem té ve dek, fá ra do zá sát
ma gas egy há zi ki tün te tés sel is ho no -
rál ták.

– 2011-ben ve het tem át a Würt -
tem ber gi Evan gé li kus Egy ház Jo han -
nes Brenz re for má tor ról el ne ve zett
em lék ér mét.

– Ám Ön nem „csak” ennyit tett, il -
let ve tesz, nem „csu pán” bán tal ma -
zott nők kel és gyer me ke ik kel tö rő dik,
ezen kí vül is ren ge teg más el fog lalt sá -
ga van, úgy tu dom.

– Va ló ban nem unat ko zom. Sok
min den fog lal koz tat. Az em lí tet te ken

kí vül több egy há zi mun ka cso port nak
va gyok a tag ja, részt ve szek a stutt gar ti
ma gyar pro tes táns gyü le ke zet éle té -
ben, ko or di ná lom a nők öku me ni kus
vi lág ima nap já nak ma gyar nyel vű ren -
dez vé nyét. Ter mé sze te sen a né met
gyü le ke zet ben is részt ve szek a szer -
ve zés ben, mert asszo nyok kal együtt
dol goz ni he te ken át igen fon tos öku -
me ni kus és po li ti kai le he tő ség. 

Azért is vál to zat la nul küz dök,
hogy egy adott be osz tás ban dol go zó
nő ugyan annyit ke res sen, mint az
ugyan ilyen posz tot be töl tő fér fi kol -

lé gá ja.
– Nagy fá ba vág ta a fej szé jét…
– Tény, hogy nem egy sze rű a

do log, de nem sza bad fel ad ni.
Egyéb ként is a vál to zá sok min dig
ap ró lé pé sek nyo mán szü let tek.
És ma már sze ren csé re amúgy
sem kell annyit „har col ni”, mint
ko ráb ban, a nők elég sok min dent
el ér tek. 

Van még egy szá mom ra fon tos
ügy, a Kam pagne für „Sa u be re”
Kle i dung (Kam pány a „tisz tább”
ru há kért) el ne ve zé sű moz ga lom. 

– Ké rem, mond jon er ről pár
szót ol va só ink nak.

– Ez a ci vil kez de mé nye zés
1989-ben Hol lan di á ban in dult út -
já ra. Ma Cle an Clot hes Cam pa ign -
ként (CCC) is me re tes, és a vi lág
szá mos or szá gá ban mű kö dik. Az
ér dek lő dők fi gyel mé be aján lom a
né met hon la pot: www.sa u be rek lei -
dung.de. A CCC-ben va ló együtt -
mű kö dés cél ja szer te a vi lá gon

ugyan az: sík ra száll ni a nem zet kö zi
tex til- és ru ha ipar ban, sport szer gyár -
tás ban dol go zó mun ká sok, il let ve a ke -
res ke del mi al kal ma zot tak jo ga i ért, ja -
ví ta ni a mun ka kö rül mé nye i ken. Lé -
nye gé ben ez min den…

Ne kem na pi négy óra al vás elég,
úgy hogy sok rá érő időm van, azt pe -
dig hasz no san aka rom töl te ni, hogy
to vább ra is úgy él jek, aho gyan apám -
tól ta nul tam. Vagy is te gyem a dol gom
a ma gam he lyén, aho vá Is ten he lye -
zett, és az ő ki nyúj tott ke ze le gyek a
vi lág ban.

g Gaz dag Zsu zsan na

Istenkinyújtottkarjánaklenni
Stutt gar ti be szél ge tés Gyök össy Kin gá val
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meg hí vó lel kész ik ta tás ra
Sze re tet tel hív juk és vár juk Önt és
ked ves csa lád ját a ke len föl di evan -
gé li kus temp lom ban au gusz tus
25-én, va sár nap 15 óra kor kez dő dő
is ten tisz te let re, ame lyen Ben ce Im -
re, a Bu dai Evan gé li kus Egy ház me -
gye es pe re se Gáncs Ta más meg vá -
lasz tott pa ró kus lel készt be ik tat ja
hi va ta lá ba. Igét hir det dr. Fa bi ny
Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke. 

A Bu da pest-Ke len föl di 
Evan gé li kus Egy ház köz ség 

pres bi té ri u ma és el nök sé ge

meg hí vó lel kész ik ta tás ra
„Kez det ben volt az Ige, és az Ige
Is ten nél volt, és Is ten volt az Ige.”
(Jn 1,1)
Sze re tet tel hív juk Önt és ked ves
csa lád ját a nagy ka ni zsai evan gé li -
kus temp lom ba (Csen gery út 37.)
az au gusz tus 25-én, va sár nap 15
óra kor kez dő dő is ten tisz te let re,
me lyen Ma ko vicz ky Gyu la meg vá -
lasz tott lel készt hi va ta lá ba be ik tat -
juk. Az ik ta tás szol gá la tát Smi dé -
li usz Zol tán, a So mogy-Za lai Egy -
ház me gye es pe re se vég zi. Igét hir -
det Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke.

Az is ten tisz te le tet köz gyű lés
kö ve ti, fel szen tel jük a fel újí tott
pa ró kia épü le tét, és sze re tet ven -
dég sé get tar tunk.

Nagy ka ni zsa és Kör nyé ke 
Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség

mozaik
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Szi lágy lom pért ne vét Pap Gá bor mű vé szet tör té -
nész egyik ma gyar ság is me re ti elő adá sán hal lot -
tam elő ször, va la mi kor a nyolc va nas évek ele jén.
Ő hív ta fel fi gyel mün ket a par ti umi te le pü lés gyö -
nyö rű ka zet tás mennye ze tű temp lo má ra. Iro dal -
mi ta nul má nya im ból is is me rő sen csen gett a név
– itt él tek Ady End re apai nagy szü lei.

Par ti umi-er dé lyi uta zá sa im so rán egy szer
sem si ke rült fel ke res nem – pe dig az el múlt fél
év szá zad ban jár tam-kel tem ott ele get! –, mert
vagy nem ta lál tam meg a ha zai tér ké pe ken, vagy
a ro mán ne vé re (Lom pirt) nem fi gyel tem fel. Két
év vel ez előtt iga zí tott vég re út ba Nagy ká roly ból
Zi lah ra me net a Wes se lé nyi re for má tus kol lé -
gi um fi a tal val lás ta ná ra, s ezen ör ven dez ve
mind járt le is tér tünk a fő út ról, Sar ma ság után
rög tön jobb ra, hogy né hány perc múl va már a
pa ró kia aj ta ján ko pog tas sunk. 

Sző nyi Le ven te nagy tisz te le tű úr (az óta már
es pe res) de re ka san áll ta a kér dés zá port, me lyet
hir te len rá zú dí tot tam. Más kor is jár tam már ott
az óta, meg kap va tő le a temp lom kul csát, hogy
kor lát lan ide ig ked vem re gyö nyör köd hes sek
kul tú ránk e cso dá la tos ék szer do bo zá ban. 

Mint alább majd ki de rül, nem vé let le nül ked -
vel te Ban di úr fi ép pen e temp lo mot! Ha meg lá -
to gat ta a szem köz ti Ady-por tát – az oral his to ry
sze rint –, gyak ran tért be ide is, s órák ra be zár -
kóz va han go san éne kelt, vagy per le ke dett az Úr -
ral. Ott jár tam után több ver se ke rült új meg vi lá -
gí tás ba szá mom ra, leg in kább A nagy Cet hal hoz
cí mű, mert azt ad dig egy ál ta lán nem ér tet tem.

Lom pér tot 1321-től em lí tik az írá sok. El ső ön -
ál ló temp lo ma a 15. szá zad má so dik fe lé ben épült
(egy ide ig Ilos va fi li á ja volt, ké sőbb ön ál ló sult).
Az 1777-es nagy tűz vész ben le égett, a fél fa lu val
együtt, de már ugyan azon év ben újat épí tet tek,
rész ben fel hasz nál va a ré gi temp lom ma rad vá -
nya it is. Be ren de zé si tár gyai kö zül a leg ér té ke -
sebb, mű ve lő dés tör té ne ti szem pont ból a leg iz -
gal ma sabb fa ra gott kő szó szé ke és ka zet tás
mennye ze te. Mi at tuk emel ke dik ki még a hí re -
sebb nél hí re sebb er dé lyi és par ti umi re for má tus
temp lo mok kö zül is. E temp lom ban mu tat ha tó
be ta lán leg kéz zel fog ha tób ban a ma gyar né pi mű -
velt ség két – ke resz tény és szkí ta tí pu sú – ág ból
ere dé se (ere dez te té se), majd egy be ol va dá sa.

A 171 ka zet tá ból ál ló mennye zet ala kos ké pei
job bá ra ószö vet sé gi ih le té sű ek (Ádám és Éva, Nóé
bár ká ja, Áb ra hám ígé re te, Já kób laj tor já ja stb.),
vagy a né pi val lá sos ság kö ré ből va lók (pél dá ul a
sze ren cse asszo nya, a jó és a rossz sze ren cse ke -
re ke), de meg je le nik köz tük a re for má tus temp -
lo mok is mert jel ké pe, a fi ó ká it ön nön vé ré vel táp -
lá ló pe li kán vagy az új já éle dő fő nix is (gon dol -
junk csak a tűz vész után új já épü lő Lom pért ra). 

Ál lat- (pá va, da ru, strucc, sza már, kro ko dil) és
nö vény áb rá zo lá sok so ka sá gá ban gyö nyör köd he -
tünk. Ezek kö zül több is szkí ta tí pu sú, más meg -
fo gal ma zás ban: az íj fe szí tő né pek aszt rál mí to szi
örök sé gé re (a Zo di á kus ra) utal. Ilyen pél dá ul a
„két fe jű sas”, amely min dig a Kos ha vá nak je le, a
sa ját far ká ba ha ra pó sár kány kí gyó (Bak), a Ha lak,
az Orosz lán, a Ló (Eu ró pá ban a Nyi las), s új ra
idéz he tő itt is Nóé bár ká ja vagy a Pe li kán mint
egy-egy hó nap emb le ma ti kus meg je le ní tő je. 

Tel je sen le nyű gö zik a szem lé lőt a kő szó szék
szí nes sár kány fe jes fa rag vá nyai is. Ezek hez
meg szó la lá sig ha son lót lát hat tunk leg utóbb a Bu -
da pes ten majd Deb re cen ben be mu ta tott szkí -
ta arany kin csek kö zött…

S ami szá mom ra az egyik leg na gyobb re ve -
lá ció: a bib li ai Jó nás-té ma több szö ri meg je le ní -
té se. Jó nás majd min den ka zet tás mennye ze tű
temp lom ban sze re pel, de itt négy szer is! Ket tőn
– aho gyan má sutt már meg szok tuk – a cet hal
szá já ban lát ha tó, két kü lön bö ző(!) alak ban, egy
har ma di kon még a bár ka mé lyén al szik, egy ne -
gye di ken pe dig tök in dák alatt fek szik. 

Fi gyel mün ket azon ban egy re in kább ma ga a
cet hal kö ti le, mert az egyik ka zet tán olyan kép -
jel lát ha tó, mely a sztyepp öve zet ben egé szen az
urál-al ta ji né pe kig ve zet vissza ben nün ket: a föld -
go lyó bist (s hogy té ve dés ne es sék, ez oda is van
ír va) négy cet hal tart ja a há tán! A Bib li á ban en -
nek nincs nyo ma, vi szont a szak iro da lom sze -
rint az urál-al ta ji né pek hi e del me i ben tel je sen
köz is mert. Lü kő Gá bor így ír ró la A ma gyar lé -
lek for mái cí mű köny vé ben: 

„Az öre gek tu do má sa sze rint a föld víz te te -
jén úszik, s cet ha lak tart ják a há tu kon. Né hol úgy
tud ják, hogy csak egy cet hal van a föld alatt, má -
sutt há rom, sőt négy cet hal ról is tud nak. A föld -
ren gést a cet hal nak tu laj do nít ják. Ha el fá rad a
cet hal, és má sik ol da lá ra for dul, et től reng a föld.
A vi lág nak ak kor lesz vé ge, ha el pusz tul nak a cet -
ha lak.” (Exo dus, Bu da pest, 1942, 58. ol dal.)

Ady ezt az ősi hal szim bó lu mot lát ta, lát hat -
ta oly gyak ran a szi lágy lom pér ti temp lom ban, s
ha új ra ol vas suk ver sét, most már min den vi lá -
gos lesz szá munk ra: „Óh, Is te nünk, bor zasz tó
Cet hal, / Sor sunk mi lesz: ezer vi lág nak? / Rop -
pant há ta don tán co lunk mi, / Óh, ne mo zogj, sí -
kos a há tad. // Csú szós a há tad, mellyel tar tod /
Lel kün ket és a min den sé get / S én csak két rossz,
tán co ló lá bat / S resz ke tő szí vet adok né ked. //
Sok fé lel me met vedd el ér tük, / Me lyek ve lő im -
be be fúj nak. / Mu tasd meg, hogy nem vagy ke -
resz tyén, / Nem vagy zsi dó: ret ten tő Úr vagy. //
Végy en gem há tad kö ze pé re, / Hogy két gyön -
ge lá bam meg áll jon, / Hogy a szí vem ne ver je
mel lem, / Hogy né ha rám száll jon az álom. //
Vagy dobj le egy szer s mind örök re, / Ne tán colj,
lógj, ne tré fálj min dig. // Nem bí rom s holt csil -
la ga id már / Nyú godt fé nyük ar com ra hin tik.” (A
nagy Cet hal hoz. In: Az Il lés sze ke rén, 1908.) 

Az idén 235 éves ka zet tás mennye zet al ko tó -
ja (Asz ta los Bu dai Sá mu el), a kő szó szék fa ra -
gó ja (Asz ta los Bu dai And rás) és a köl tő Ady még
ott ho no san mo zog tak e mű velt ség ben, s anya -
nyel vi szin ten be szél ték. Mi már…

g Ozs váth Sán dor
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GONDOSKODIK ÖN
SZEME EGÉSZSÉGÉRÔL?

A homályos látás 
az öregedés egyik velejárója lehet
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*6 DARAB OCUVITE BÓNUSZMATRICA 
ÖSSZEGYÛJTÉSE UTÁN 

EGY TELJES DOBOZ 
OCUVITE AJÁNDÉK!

RÉSZLETEK A TERMÉK DOBOZÁN.
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AZ OCUVITE® LUTEIN FORTE 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTÔ KÉSZÍTMÉNY. 

KAPHATÓ A GYÓGYSZERTÁRAKBAN.

h i r d e T é s

Nyá ron bő rünk és sze münk is fo lya ma tos
nap fény nek volt ki té ve. A nap su ga rak bőr ká -
ro sí tó ha tá sa szé les kör ben is mert. So kan
azon ban meg fe led kez nek a köz vet len nap fény
szem ká ro sí tó ha tá sa i ról. 

A nap fény a kö vet ke ző kép pen be fo lyá sol -
ja sze münk ál la po tát: a be ér ke ző nap fény a
sár ga folt ra (ma cu la lu tea) fó kusz á ló dik,
amely az éles lá tás köz pont ja. Ez a fo lya mat
ha son lít ar ra, mint ami kor na gyí tó val gyűjt -
jük össze a nap su ga ra it valamely tárgy egy
pont já ban, míg vé gül az meg gyul lad. A fény -
ben ta lál ha tó su gár zás olyan le bon tó fo lya -

ma tot in dít el, amely ká ros oxi dá ló anya go -
kat, úgy ne ve zett sza bad gyö kö ket ered mé -
nyez, ezek ká ro sít hat ják a re ti nát. 

A sze münk is meg jegy zi egy éle ten át az őt
érő ká ros ha tá so kat, így a ké sőb bi ek ben jö -
het nek elő a prob lé mák, ezért ne ha nya gol -
juk el sze münk vé del mét.

A leg fon to sabb a lá tás rom lás el ke rü lé se ér -
de ké ben a meg elő zés: a meg fe le lő ét rend, a
nem do hány zó élet mód, a mér sé kelt test moz -
gás és az erős nap fény ke rü lé se. Ha azon ban
bár mi lyen lá tás rom lá si tü ne tet ész lel, ke res -
sen fel egy szem or vost.

Anapfényhatásaaszemre
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Istvánkirályünnepikenyere
Na pok óta ké szü lök, hogy új ból meg idéz zem el ső, nagy ki rá lyun kat. Egy ré gi, er dé lyi em -
lék ju tott eszem be: az egyik leg szebb – és leg sze gé nyebb – ün nep az éle tem ben. Ta lán ne -
kem is imád ság gal kel le ne kez de nem, mint a ki lenc ven éves haj lott asszony nak, aki ke nyér -
sü tés előtt kér te Is ten se gít sé gét. Szé pen meg sült, ízes ci pó val kí nál ta meg az ar ra té vedt
messzi ven dé ge ket…

Én gye rek ko rom óta az Ist ván ki rá lyi vi lág ban élek, mint ha járt vol na szü lő vá ro som ban.
A kö ze li Ti sza-par ton fog ták vol na el Or se o lo Pé tert, akit Im re fia ha lá la után ő ne ve zett ki
utód já nak. Eh hez a le gen da fosz lány hoz az is hoz zá tar to zott, hogy ott hon a csa lád ban már
az elő ző nap el kezd tük az em lé ke zést.

Ün nep lő be öl tö zött szív vel ol vas tam élet raj zát va la mi an to ló gi á ból: „Szent Ist ván ki rály (975–
1000–1038) Gé za fia, ere de ti ne vén Vajk, ti zen hét esz ten dő sen, 997-ben lé pett ap ja örö ké be. Ek -
kor már ke resz tény, és Gi zel la ba jor her ceg nő fér je. A ko ro nát az ez red for du lón he lyez ték a fe -
jé re… Ist ván a pá pá hoz for dult, és a ró mai egy ház mel lett dön tött. Füg get len, ma gyar ki rály sá -
got ho zott lét re. Ha tá ro zott, ke mény dön té se meg ha tá roz ta né pünk jö vő jét, s Eu ró pa sor sát is…”

Em lék szem, min dig idéz tünk Kris tó Gyu la pro fesszor köny vé ből: „Négy év ti ze des ural -
ko dá sa bé kés épí tő mun ka. Erős vá rak és vár me gyék rend sze rét, püs pök sé gek, kő temp lo mok
és ko los to rok há ló za tát ala pí tot ta. Pénzt ve re tett, kül föl di te le pe se ket ho zott. Szi go rú tör -
vé nyei meg ala poz ták a jog ren det.” 

Bá tyám egy ko moly ta nul mányt la po zott föl: „Ist ván ki rály fegy ver rel győz te le vér ro ko -
na it: Kop pányt, Aj tonyt és Vá szolyt, akik a ré gi, po gány rend vagy a bi zán ci füg gés fe lé akar -
ták vin ni az or szá got. Fegy ver rel ver te vissza II. Kon rád né met csá szár és a be se nyők sű rű
tá ma dá sát, és – szö vet ség ben – győ zött a bol gá rok fe lett.”

Har cok és bé kés hét köz na pok.
Ez ma radt meg ben nem a ké sőb bi év ti ze dek ben. Ist ván ki rály in tel me i nek apám ol vas ta

so rai mint ha ne künk is üzen tek vol na, ahogy egy-egy rész nél nyo ma ték kal mond ta az ezer -
éves mon da to kat: „Ám ha a hit nek paj zsát tar tod, raj tad az id ves ség si sak ja, ked ves fi am.
Mert e lel ki fegy ve rek ben sza bály sze rű en har col hatsz lát ha tat lan és lát ha tó el len sé ge id el -
len… Higgy erő sen a min den ha tó Atya is ten ben, min den lét re ho zó já ban és az ő egy szü lött
fi á ban, a mi Urunk ban, Jé zus Krisz tus ban.”

Ez a tör té nel mi él mény kí sért egész éle tem ben. Bronz ba ön tött lo vas szob ra kö szön tött,
ha ha za lá to gat tam Vá sár hely re. Mint ha a kö ze li hárs fák sű rű lomb já ból lé pett vol na elém,
messzi re te kin tő lá to más ként lo bog na. Néz ne nagy ki rá lyunk elő re, de ren gő év ez re dek be.
Egye ne sen Is ten sze mé be. 

Vés sük hát szí vünk be: óri á si tett volt a hon fog la lás, de még na gyobb a rab ló ka lan dok ab -
ba ha gyá sa. A meg ma ra dás. És az, amit nyel vünk így fe jez ki – új szö vet sé gi szel lem ben –: „Aki
té ged meg dob kő vel, dobd vissza ke nyér rel!”

Ek kor szü le tett meg az ál lam és a nem zet. Eu ró pa sok-sok ál do za tot ho zó bi ro dal ma. Több
mint öt száz évig élt, si ke res volt. A ké sőb bi e ket is mer jük, te le van nak kín zó tra gé di ák kal,
if jú for ra dal mak kal, le ve re té sek kel, vé res meg cson kít ta tá sok kal. Még is va la mi tit kos, Ist ván
ki rá lyig ere dez tet he tő szel le mi su gár zás tör fel új ból és új ból. 

Kö zös ün ne pün kön ne héz fel adat, fél év ez red fel ada ta vár ránk. Új eu ró pai in teg rá ció, úgy,
hogy a nem zet mai egy sé ge ne sé rül jön. Ki tel je sed jen, és ter mé keny le gyen min den idő ben.

g FEny vE si Fé lix La jos



Lát vá-
 nyos
mód ját
vá lasz-
 tot ta a re -
for má ci ó ra
va ló em lé kez -
(tet) és  nek az egye -
sült ál la mok be li Sa int Pa ul vá ro sá ban (Min ne -
so ta) mű kö dő Con cor dia evan gé li kus egye tem
teo ló gi ai tan szé ké nek két hall ga tó ja: Meg han és
Da nes sa – Lu ther-ró zsá val az ar cán – „lát ha -
tó an evan gé li kus”…
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Jé zus Krisz tus mond ja: „Ami kor meg -
tet té tek eze ket akár csak eggyel is a
leg ki sebb atyám fi ai kö zül, ve lem tet -
té tek meg.” (Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a 13. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi fi -
gyel mez tet nek: a hit cse le ke de tek nél kül ha lott. Ám a sze re tet hit ből fa ka dó
jó cse le ke de te it Is ten elő re el ké szí tet te gyer me kei szá má ra, hogy azok sze -
rint él jünk (lásd Ef 2,10). Mert „az az Is ten sze re te te, hogy meg tart juk az ő
pa ran cso la ta it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem ne he zek”. (1Jn 5,3; LK) „Az Úr
tör vé nyé ben bol dog, aki gyö nyör kö dik.” (GyLK 668) S bol do gok, kik nem -
csak hall gat ják, de meg is cse lek szik Is ten be szé dét. A he ti igét Lu ther így ér -
ti: „Is ten oly mély re aláz ko dik, hogy min dent, amit a sze gé nyek kel cse lek szünk,
úgy vesz, mint ha ve le ma gá val tet tük vol na. Ez a vi lág te hát te lis-te le van Is -
ten nel. Jól vi gyázz hát, hogy el ne menj az Is ten mel lett!” Mi ként ezt a pap
és a lé vi ta is tet te. Kö ves sük a sa ma ri tá nus pél dá ját, mert csak ő „volt a fe le -
ba rát ja a rab lók ke zé be esett em ber nek”. Mi ért? Mert „ir gal mas volt hoz zá”.
A sze re tet e ket tős, nagy pa ran cso la tát így tölt sük be: „Sze resd az Urat, a te
Is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből, tel jes erőd ből és tel jes el méd ből, és
fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.” (Lk 10,36.37.27) Tud juk, a sze re tet sem em be -
ri tel je sít mény, ha nem Is ten aján dé ka, „mert Is ten sze re tet. (…) ha így sze re -
tett min ket Is ten, ak kor mi is tar to zunk az zal, hogy sze res sük egy mást.” És ha
mi az ő sze re te té vel sze ret jük egy mást, amely a szí vünk be áradt a ne künk adott
Lel ke ál tal (lásd Róm 5,5), ak kor „Is ten la kik ben nünk, és az ő sze re te te lett tel -
jes sé ben nünk”. (1Jn 4,8.11–12) A tó ra elő írá sai gya kor lat tá te szik az em ber -
sze re tet tör vé nyét (lásd 3Móz 19,18b): „…pa ran cso lom ne ked, hogy légy bő -
ke zű az or szá god ban le vő nyo mo rult és sze gény test vé red hez.” (5Móz 15,11) A
te kó ai pász tor ból lett pró fé ta ál tal üze ni Is ten: „En gem ke res se tek, és él tek! (…)
A jó ra tö re ked je tek, ne a rossz ra, ak kor élet ben ma rad tok… Gyű löl jé tek a rosszat,
sze res sé tek a jót, sze rez ze tek ér vényt a tör vény nek…” (Ám 5,4.14–15) Az em -
ber sze re tet kü lön bö ző tör vé nyei a szol gák, jö ve vé nyek, ár vák, öz ve gyek, te -
hát a leg ki sebb atya fi ak ér de ke it véd ték: „Ezért pa ran cso lom ne ked, hogy így
cse le kedj.” (5Móz 24,18.22) Az el ső gyü le ke zet ben test vé ri kö zös ség volt: „A
hí vők egész gyü le ke ze te pe dig szí vé ben és lel ké ben egy volt… és nagy ke gye lem
volt mind nyá ju kon. Nem volt kö zöt tük egyet len szű köl kö dő sem…” (Ap Csel 4,32–
34) Jú dás har minc ezüs tért árul ta el a Mes tert: „Majd egye nest Jé zus hoz men -
ve így szólt: »Üd vöz légy, Mes ter!« – és meg csó kol ta őt. Jé zus ezt mond ta ne -
ki: »Ba rá tom, hát ezért jöt tél!« Ak kor oda men tek, rá tet ték a ke zü ket, és el fog -
ták.” (Mt 26,49–50) A má sik „Jú dás, Jé zus Krisz tus szol gá ja… kö szön té sét kül -
di az el hí vot tak nak”, s ké ri: „tart sá tok meg ma ga to kat Is ten sze re te té ben”. „…az
egye dül üd vö zí tő Is ten nek…: di cső ség, fen ség, erő és ha ta lom örök től fog va, most
és mind örök ké.” (Júd 1.21.25) „Hogy ne di csér ném az Is tent, // Ki en gem böl -
csen ve zet, // Is ten vég nél kül sze ret.” (EÉ 53,1) Ámen.

g Ga rai And rás
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„A Kon kor dan cia bib li ai sza vak ra
épül, még sem egy sze rű szó sze det,
ha nem a bib li ai fo gal mak és té mák
elem ző és össze ha son lí tó rend sze re.
Elem ző szó tár, mert adott eset ben a
cím sza vak fel van nak bont va al cí -
mek re a szó vagy az idé zett fo ga lom
kü lön bö ző ér tel me sze rint. Ezen fe -
lül össze ha son lí tó szó tár: utal a ha -
son ló sá gok ra, az elem zett sza vak
kö zött fel idé zett össze füg gé sek re,
kü lö nö sen a szi no nim sza vak ese té -
ben” – ol vas suk az elő szó ban.

A szö veg el len őr zés ben orosz lán -
részt vál lalt dr. Ivan csó Ist ván. Há lás
va gyok, ami ért – ha kis mér ték ben is
– részt ve het tem eb ben a mun ká ban.
Fe le sé gem mel együtt sok órát töl töt -
tünk az zal, hogy a ka to li kus, a pro -
tes táns és a Ká ro li-for dí tást egy be -
ve tet tük, meg néz tük a szi no ni má kat
– er re a kon kor dan cia nagy sze rű le -
he tő sé get biz to sít. A mun ka gaz da -
gí tot ta bib lia is me re tün ket, lel ki ha -
szon nal is járt, az igei össze füg gé sek
fel ele ve ní tet ték, el mé lyí tet ték Is ten
nagy sá gá nak, szent sé gé nek, sze re te -
té nek és üdv aka ra tá nak nagy sze rű -
sé gét.

A ki ad vány al kal mas se gít ség lel -
ké szek nek és hit ok ta tók nak. Se gít sé -
get ad az ige hir de tés re va ló fel ké szü -
lés ben, elő adá sok elő ké szü le te i ben és
so ro za tok össze ál lí tá sá ban. Hasz -
nos a hit tan órák ra tör té nő elő ké szü -

le tek ben. Se gít het rend sze res Bib lia-
ol va sók nak és ér dek lő dők nek, de
azok nak is se gít het a tu do má nyos
vagy mű vé szi szem pon tú tá jé ko zó -
dás ban, akik bib li ai té má jú kér dé sek -
hez ala po sabb is me re te ket akar nak
sze rez ni.

„A leg hosszabb és leg fon to sabb
cím szó a Jé zus Krisz tus, amely rész -
le tes fel osz tás sze rint igen bő ven is -
mer te ti a Bib lia ta ní tá sát. Eb ben a
cím szó ban nem tö re ked tem össze -
vo ná sok ra, a szi no nim sza vak kü -
lön vá lasz tá sá ra vagy azok nak az
idé ze tek nek a ki ha gyá sá ra, ame -
lyek csak tá vo li kap cso lat ban van -
nak az al cí mek ben meg je lölt fo -
gal mak kal, hogy a Bib li á nak a mi
Urunk ra vo nat ko zó ta ní tá sa tel jes
gaz dag sá gá ban és sok ré tű sé gé ben
áll jon az ol va só előtt. Jó szív vel tu -
dom aján la ni az ol va só nak, hogy a
Kon kor dan cia rend sze res hasz ná la -
ta előtt ol vas sa vé gig en nek a cím -
szó nak a tel jes anya gát” – ír ja Ke -
resz tes Szi lárd az elő szó ban.

A kon kor dan cia a nagy mé re tű
Bib li á val azo nos alak ban je le nik meg.
A Szent Ist ván Tár su lat el ső vá sár ló -
i nak a Bib li át és a kon kor dan ci át
együtt ki lenc ezer fo rin tos áron ad ja. 

Sze re tet tel aján lom gyü le ke ze tek -
nek, lel ké szek nek, hit ok ta tók nak és
min den ér dek lő dő nek. 

g Bozo rády Zol tán
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Be ve ze tés ként a szer ző a té nyek ből
mint „ma kacs dol gok ból” in dul ki,
ame lyek nem túl biz ta tók. Cél ja pe -
dig az, hogy meg ke res se a ke reszt igé -
jét az egy ház ta ní tá sá ban. Eh hez el
kell vál nia egy más tól az em be ri böl -
csel ke dés nek és az üd vös ség igé jé nek.
Elő re bo csát ja: szá mol az zal, hogy
emi att köny ve „dü hös, meg ke se re -
dett, in du la tos vi tá kat ger jesz tő, si -
ker te len” lesz.

A há rom fő fe je zet ből az el ső az
igaz és a ha mis ta ní tás fo lya ma tos
küz del mé ről szól. A ma nem túl di -
va tos alap kér dés: lé te zik-e egy ál ta lán
igaz hit? Ar ról a ta ní tás ról be szél,
amely nek theo lo gia a ne ve. A ki fe je -
zés sel – is ten is me ret, is ten tan – elő -
ször Pla tón nál ta lál ko zunk. A tisz ta
ta ní tás tör vé nyi kö te le zett sé -
ge a lel kész nek. Hi te les em be -
ri vá lasz nincs az igaz hit
kér dé sé re. Hi te les is te ni azon -
ban – az igaz Is ten nyo mán –
igen. Majd a hit ó- és új szö -
vet sé gi vé del mét tár gyal ja a
kö tet, és az or to do xia, az
eret nek ség, vé gül a dog ma
ma nap ság nem túl nép sze rű
fo gal ma it te szi he lyük re.

A má so dik, jó val hosszabb
rész cí me: Mi tesz min ket
evan gé li kus sá? Nem az, hogy
„nem va gyunk ka to li ku sok”,
vagy „pro tes tán sok va gyunk”,
sőt az sem, hogy „nyi tott és
ru gal mas kö zös ség”. Nem,
ha nem a Lu ther hei del ber gi
dis pu tá ci ós té te le i ben elő ve -
ze tett ke reszt teo ló gi á ja (theo -
lo gia cru cis), szem ben az em -
bert kö zép pont ba ál lí tó di -
cső ség teo ló gi á já val (theo lo -
gia glo riae). A kö tet en nek
tisz tá zá sa után a hit val lá sos -
ság kér dé sén, hit val lá si ira ta in kon és
azok főbb ta ní tá sa in ve zet vé gig, a
ter je de lem ad ta le he tő sé ge ken be lül.

A könyv fe lét ki te vő har ma dik fe -
je zet a hit tisz ta sá ga el le ni tá ma dá -
so kat ve szi sor ra. Szó van az el ső ke -
resz tény nem ze dé kek küz del me i ről
az Új szö vet ség gel kezd ve, majd az
egye te mes zsi na tok ha tá ro za tai kö -
vet kez nek. Kü lön fe je zet fog lal ko zik
a nyu ga ti ke resz tény ség vi tá i val.
Nem sza bad ab ba a té ve dés be es nünk
– fi gyel mez tet –, hogy min den kit,
min den moz gal mat, aki, amely szem -
be for dult a kö zép ko ri egy ház zal,
elő re for má ci ó i nak ne vez zünk, hi -
szen le het, hogy még na gyobb eret -
nek sé ge ket hir de tett. Majd tisz táz za
a re for má ció ér tel me zé sét. Nem
(csak) „ka to li ku sok” és „pro tes tán -
sok” áll tak egy más sal szem ben, ha -
nem a tisz ta ta ní tást kép vi se lők és a

tév ta ní tók. A Szent írás mér cé je nyo -
mán „Lu ther és kö ve tői vol tak azok,
akik az apos to li hit tisz ta sá gát vé del -
mez ték, szem ben a pá pai ud var ral,
Zwing li vel és Kál vin nal, a Szent há -
rom ság-ta ga dók kal, az új ra ke resz te -
lők kel, a kü lön bö ző szí ne ze tű ra -
jon gók kal és min den más hit újí tó val”.
Más fe le ke ze tű ol va sók ez zel alig ha
fog nak egyet ér te ni… 

A re for má ció ko rá nak teo ló gi ai
vi tá i ban a meg iga zu lás, a szent sé gek
és az egy ház volt a leg fon to sabb. A
meg iga zu lás sem mi kép pen sem az
em ber cse le ke de te, nem „egé szít he ti
ki” Is ten mű vét. Ugyan ez vo nat ko zik
a szent sé gek re, kü lö nö sen is az úr va -
cso rá ra. Krisz tus eb ben va ló sá go san
van je len, min den em be ri ál do zat és

köz re mű kö dés nél kül. Az egy ház pe -
dig az Ágos tai hit val lás jól is mert
meg ha tá ro zá sa sze rint „a szen tek
gyü le ke ze te, amely ben az evan gé li u -
mot tisz tán ta nít ják, és a szent sé ge -
ket he lye sen szol gál tat ják ki”.

Ezek után kö vet kez nek a könyv ben
az apos to li ta ní tás ra a re for má ció
után és óta le sel ke dő ve szé lyek. A re -
for má tus ha tás el ső sor ban két te rü -
le ten je len tős: a „pro tes táns–ka to li -
kus szte reo tí pia” és az evan gé li kus li -
tur gia el sze gé nye dé se, gya kor la ti lag
meg szű né se, leg in kább az úr va cso -
ra ki sza kí tá sa az is ten tisz te let ből. A
pi e tiz mus pe dig gyak ran má sod la -
gos nak te kin tet te a tisz ta ta ní tást az
egyé ni hit és an nak mi nél lát ha tóbb
je lei mel lett. Majd a fel vi lá go so dás a
nagy ko rú em bert esz mé nyí tet te val -
lá si té ren is. A ra ci o na liz mus ban
nincs sze re pe a dog ma ti ká nak, hi szen

a nagy ko rú vá lett em ber sa ját be lá -
tá sa sze rint ér tel me zi az egy ház ta -
ní tá sát. Szem lé le te mind má ig a dar -
wi nis ta gon dol ko dás mód: az idő elő -
re ha lad tá val fej lő dik az em ber és a vi -
lág. Leg in kább az ere den dő bűn ről
szó ló ta ní tás sal nem tu dott mit kez -
de ni. Jé zus meg vál tó ból val lás er köl -
csi pél da kép pé deg ra dá ló dik. Ez a
dia kó ni ai teo ló gi á ban is tet ten ér he -
tő. Bár már meg sza ba dul tunk az en -
nek lét re jöt té nél bá bás ko dó dik ta tú -
rá tól, ha tá sá val még min dig szá mol -
nunk kell. 

A fe je zet utol só ré sze, a Tor zu lá -
sok nap ja ink evan gé li kus teo ló gi á já -
ban nyil ván kü lö nös ér dek lő dés re
tart szá mot. Va ló szí nű leg so kan ez -
zel kez dik majd a könyv ol va sá sát. A
szer ző öt cso port ba oszt ja a tév ta ní -
tá so kat. Az el ső be a Krisz tus meg vál -
tói mun ká ját tá ma dók tar toz nak.
Ezek el ső sor ban ab ban kö zö sek,
hogy a teo ló gia dön tő en eti kai szí ne -
ze tű vé vá lik, mint a pi e tiz mus és a ra -
ci o na liz mus ese té ben. 

A má so dik ba ke rül nek az iden ti tás -
vál sá gunk ból fa ka dó tév ta ní tá sok, a
kor sze rű ség re, kor szel lem re va ló túl -
zott oda fi gye lés sel, amely nek foly tán
(szin tén) az em ber ke rül a kö zép pont -
ba. A har ma dik cso port az evan ge li -

kál és fun da men ta lis ta tév ta -
ní tá so ké. Ezek nél gyak ran az
a kí sér tés, hogy „ér de mes sé”
akar nak vál ni Is ten ke gyel mé -
re, el kü lö nül ve a „kép mu ta -
tók tól”. Majd „az ol tá ri szent -
ség gel kap cso la tos tor zu lá -
sok” kö vet kez nek, ahol az úr -
va cso ra „füg ge lék”, amellyel
csak ak kor „sza bad” él ni, ha a
gyó nás, a bűn val lás és a fel ol -
do zás ál tal meg tisz tul tunk és
mél tó vá let tünk. 

Lu ther azon ban mást
mond a Nagy ká té ban: „.. ha
ad dig akarsz vár ni, (…) [hogy]
tisz tán és mél tón já rulsz a
szent ség hez, ak kor örök ké
tá vol kell ma rad nod.” Vé gül
pe dig a „te rep gya kor lat, avagy
a ha gyo mány őr zők eret nek -
sé ge” ke rül te rí ték re. A ke gyes
elő dök sem mi re sem je len te -
nek ga ran ci át, és pél dá ul a
temp lom ba já rás és a bib lia -
ol va sás so kak nál meg fér a

lé lek ván dor lás ba ve tett hit tel. 
A be fe je zés ben, össze fog la lás ban

A szi go rú té nye ken túl cím mel a
szer ző még egy szer az ol va só lel ké -
re kö ti, hogy „a lu the ri teo ló gia nem
más, mint az em be ri té nye ző től min -
den sze re pet meg vo nó theo lo gia
cru cis, amely így egye dül Is ten aka -
ra tá ra, cse lek vé sé re és ir gal má ra
épít”. A leg ne he zebb utat ak kor jár -
juk, ha hű sé ge sek ma ra dunk a lu the -
ri teo ló gi á hoz, vagy is az apos to li ha -
gyo mány hoz – de mást nem is ér de -
mes vé gig jár ni, mert előbb-utóbb
mind egyik zsák ut cá nak bi zo nyul. 

g SzEnt pé tEry Pé tEr

Tu bán Jó zsef: „…az evan gé li u mot
tisz tán ta nít ják…” Kor sze rű hit val lá -
sos ság, hit val ló kor sze rű ség. Fra ter ni -
tas Lel kész egye sü let, Veszp rém, 2013. 

Visszaakeresztteológiájához
b „…azevangéliumottisztántanítják…” címmel,Korszerűhitvallásos-

ság,hitvallókorszerűség alcímmelazideiökumenikusimahétután
jelentmegTubánJózsef csornaievangélikuslelkészkönyve.Aszer-
zőkötelességénekérezteazírást,mivelegyházunksokszoréssokfé-
leképpeneltávolodottalutherireformációmagáénakvallotttanítá-
sától.IttzésJános nyugalmazottpüspökelőszavaszerintnagyonisin-
dokoltvoltakötetmegjelentetése:„Mertneáltassukmagunkat,ahely-
zetválságos,ésazirány–amelybehazaievangélikusegyházunkés
soktekintetbenazegyetemeslutheranizmusfőéshivatalosnaklát-
szó főcsapásirányamutat–legalábbiskérdéses.”
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A je ru zsá le mi temp lom elő ud va rá -
ban ti zen há rom per sely volt. Jé zus
ezek kel szem ben ült, ami kor ta ní tott.
Mi köz ben – a meg elő ző rész ta nú sá -
ga sze rint – az írás tu dók kép mu ta -
tá sát os to roz ta, aka rat la nul is lát ta,
hogy ki mennyit tesz a per sely be.
Ami kor az öz vegy asszony az egész
va gyo nát je len tő két fil lért be le dob -
ja, Jé zus ép pen így in ti hall ga tó it:
„Őriz ked je tek az írás tu dók tól, akik
sze ret nek hosszú kön tös ben jár ni, és
sze re tik, ha kö szön tik őket a te re ken,
sze ret nek a fő he lye ken ül ni a zsi na -
gó gák ban és az asz tal főn a la ko má -
kon; fel emész tik az öz ve gyek há zát, és
szín le lés ből hosszan imád koz nak:
ezek re vár a leg sú lyo sabb íté let.”

Az írás tu dók az Is ten nel kap cso -
la tos is me re te ik ből akar nak meg él ni,
és eköz ben még az öz ve gyek szo rult
anya gi hely ze té re sin cse nek te kin tet -
tel. Az öz vegy asszony vi szont az
egész va gyo nát je len tő két fil lér oda -
adá sá val azt fe je zi ki, hogy ő az Is ten -
be ve tett hi té ből él. Bát ran oda ad ja
min de nét, mert tel jes szí vé vel bí zik
az is te ni gond vi se lés ben. Ami kor
utol só két fil lér jét is a per sely be ve -
ti, rá bíz za egész hát ra le vő éle tét Is -
ten gon dos ko dó sze re te té re. Ami kor
hi té ből él, Is ten sze re te té ből él.

Amíg az írás tu dók a val lás ha szon -
él ve ző i ként sze ret né nek itt a föl dön
gond nél kül él ni, ad dig az öz vegy -
asszony, aki hit ből él, gond nél kül ad -
ja oda min de nét a val lá si élet fi nan -
szí ro zá sá ra, amely re má sok jó eset -
ben is csak a fö lös le gük ből szán nak
egy ke ve set. Ami szám sze rű en per -
sze sok szo ro sa az öz vegy asszony
ado má nyá nak. 

Jé zus is el is me ri, hogy a per sely be

„sok gaz dag so kat do bott be le”. Jé zus
ér ték rend je sze rint azon ban „ez a sze -
gény öz vegy asszony min den ki nél töb -
bet do bott a per sely be”. Mert Jé zus
nem az ado má nyok név ér té két, ha -
nem ál do zat ér té két né zi. Így pe dig az
öz vegy asszony min de ne áll szem -
ben a gaz da gok fö lös le gé vel.

Azt per sze Jé zus is pon to san tud -
ja, hogy a temp lo mot és a ben ne fo -
lyó ál do za ti kul tuszt az öz ve gyek
két fil lé re i ből nem le het fenn tar ta ni.
Még is azt mond ja, hogy a gaz da gok
pénz tár cá já ból a sok is ke vés az öz -
vegy asszony két fil lér jé hez mér ve, aki
min de nét oda ad ta, mert rá mer te
bíz ni ma gát az is te ni gond vi se lés re,
és ez zel a lát ha tat lan lel ki temp lom -
nak vált szi lárd épí tő kö vé vé. 

Az egy há zi inf ra struk tú ra ma sem
tart ha tó fenn anya gi esz kö zök nél kül.
Az egy ház azon ban min de nek előtt
lel ki épü let, és csak má sod la go san in -
téz mény és inf ra struk tú ra. Az egy ház
lel ki épü le tét pe dig a hit ből élő ele -
ven épí tő kö vek al kot ják. Ha a hit ből
élő ke resz té nyek el tűn nek, az egy ház
is el tű nik, bár a fenn ma ra dó in téz -
mény és inf ra struk tú ra a vi lág sze mé -
ben to vább ra is az egy ház je len lé té -
nek lát sza tát kel ti. 

Az el ső szá za dok hit ből élő ke resz -
tény sé ge, ha kel lett, nem csak a va gyo -
nát, de az éle tét is kész ség gel oda ad -
ta, mert a két szer ket tő nél is biz to -
sabb re a li tás ként szá molt az zal, hogy
a föl di lét től meg vál va Krisz tus örök
éle té ben ré sze sül. A ké sőb bi ko rok -
ban azon ban, ami kor már nem volt
szük sé ges Krisz tu sért meg hal ni, de
an nál in kább hit ből él ni kel lett vol -
na ér te, a ke resz té nyek is egy re in -
kább en ged tek an nak a kí sér tés nek,

hogy az anya gi ja vak ban lás sák föl di
lé tük biz to sí té kát. És ez ma sincs
más ként. 

Mi is a pi ac ról élünk – szok ták
han goz tat ni a „hí vő” em be rek. Mert
ma már nem az szá mít hí vő nek, aki
hit ből, az az az Is ten gond vi se lő sze -
re te té be ve tett bi za lom ból él. Ma már
min den ki hí vő nek szá mít, aki nem
ate is ta. De akik az ate iz mus hi á nyát
hit ként ér té ke lik, azok nak nem ár ta -
na meg fon tol ni uk Ja kab apos tol fi -
gyel mez te té sét: „Te hi szed, hogy egy
az Is ten. Jól te szed. Az ör dö gök is hi -
szik, és ret teg nek.” (Jak 2,19)

Az apos tol csak azo kat te kin ti hí -
vő nek, akik – mint egy kor Áb ra hám
tet te – Is ten sza vá ra tel jes bi za lom -
mal rá ha gyat koz nak, és en ge del me -
sen kö ve tik. Más szó val, akik hit ből
él nek. Min den föl di biz to sí ték hi á -
nyá ban. Akik nek csak egy biz to sí té -
kuk van: Is ten sza vá ra te szik, amit
tesz nek. Mi ként Áb ra hám Is ten sza -
vá ra in dult el, hogy fi át, Izsá kot fel -
ál doz za. 

A dán fi lo zó fus lel kész, Ki er ke -
gaard nem tú loz, ami kor azt mond -
ja, hogy ha Is ten pa ran csát fi gyel men
kí vül hagy va pró bál nánk Áb ra hám
cse le ke de tét ér té kel ni, ak kor ar ra az
ered mény re jut nánk, hogy a pát ri ár -
ka a gyer mek gyil kos ság bű nét ké szült
el kö vet ni. Hogy Áb ra hám Is ten pa -
ran csá nak en ge del mes ke dik-e, vagy
a leg ször nyűbb bűn el kö ve té sé re ké -
szül, egye dül Is ten hoz zá in té zett sza -
ván mú lik. 

Ha Is ten sza vát nél kü löz ve igye -
kez nénk hit ből él ni, az va ló ban vét -
kes könnyel mű ség, sőt sú lyos bűn
len ne. Is ten azon ban sza vát ad ta,
hogy gon dos ko dik ró lunk. Ké rés

nél kül is meg ad ja min den na pi ke nye -
rün ket, de még sok kal szí ve seb ben
ad ja meg, ha mint gyer me kei na pon -
ta tel jes bi za lom mal kér jük. Ezért
csak ak kor mond hat juk jog gal, hogy
hit ből élünk, ha már itt a föl dön is Is -
ten gond vi se lő sze re te tét te kint jük
meg él he té sünk biz tos fe de ze té nek. 

Ha a meg él he té sünk kel kap cso la -
tos min den gon dot – más szó val a
ma gunk há zá nak gond ját – Is ten
sze re te té re bíz va egy szer s min -
den kor ra meg ol dott nak te kint jük,
ak kor a min den va gyo nát a temp -
lom ra ál do zó öz vegy asszony hoz ha -
son ló an hit ben fel sza ba du lunk ar ra
az in du lat ra, ame lyet a zsol tá ros így
fe jez ki: „a há zad irán ti fél tő sze re -
tet emészt” (Zsolt 69,10). Mert hit -
ből él ni nem töb bet és nem ke ve seb -
bet je lent, mint ma gunk ra ven ni
az Is ten lel ki há zá nak gond ját az zal
a bi zo nyos ság gal, hogy a mi föl di
„há zunk ról”, az az tes tünk ről, egész -
sé günk ről, a meg él he té sünk höz va -
ló ban szük sé ges ja vak ról Is ten sze -
re te te gon dos ko dik. 

Az írás tu dó kat és a Jé zus ko ra be li
gaz dag ada ko zó kat nem az Is ten há -
za irán ti fél tő sze re tet emész tet te:
ezért a fö lös le gük ből ad tak va la mics -
két a szer ve zet és az inf ra struk tú ra
fenn tar tá sá ra. A mai egy ház fenn tar -
tók több sé gét is in kább a ma guk
meg él he té se mi at ti ag go da lom
emész ti, mint az Is ten há za irán ti
fél tő sze re tet. Ha majd a hit ből élők
ele ven tég lá i ból épül új já az egy ház
lel ki épü le te, ak kor je len nek meg
azok az ada ko zók, aki ket az Is ten há -
za irán ti fél tő sze re tet emészt, és
ezért nem a fö lös le gük ből ál doz nak.

g Vég hE lyi An tal

SZent Há rom Ság Ün ne pe Után 13. va Sár nap – mK 12,41–44 

Mennyeimatematika
a va Sárnap ig éje

b Műismertetőnkbefejezéséhezér-
keztünk. Cikkünkből Johannes
BrahmsNémetrekviemjénekutol-
sókét–hatodikéshetedik–téte-
létismerhetikmegazérdeklődők.

Mint már em lí tet tük, az ora tó ri um ke -
let ke zés tör té ne te több mint egy év ti -
ze det ível át. Brahms – több éves
kom po ná lá si szü net után – 1866 ka -
rá cso nyá ra küld te el az ak kor még hat -
té te les mű vet Clara Schu mann-nak
(Ro bert Schu mann öz ve gyé nek), aki -
vel in ten zív le ve le zést foly ta tott. Né -
hány nap pal ké sőbb Clara így re a gált:
„Mé lyen meg in dí tott Né met rek vi e -
med, va ló ban ha tal mas mű. Olyan
mó don ke rí ti ha tal má ba az em bert,
mint ke ve sen. A mély ko moly ság a
köl té szet va rá zsá val egye sül ve cso dá -
la to san, meg ren dí tő en és meg nyug -
ta tó an hat.” Az óta is ezt ér zi min den
ze ne sze re tő em ber, akár meg tud ja fo -
gal maz ni gon do la ta it, akár csak ösz -
tö nö sen von zó dik a mű höz.

A ha to dik té tel kez de tén a kó rus a
má so dik té tel el mú lás hang ját fű zi to -
vább: „Mert nin csen itt ma ra dan dó vá -
ro sunk, ha nem az el jö ven dőt ke res sük.”
(Zsid 13,14 – ez a 2013. év igé je is.) A
hang nem c-moll, de a ze ne min dig e
fe lett le beg, és so ha nem zár le iga zán,
ha nem nyit va ma rad a do mi náns har -
mó ni án: ez is a föl di élet át me ne ti sé -
gét, le zá rat lan sá gát ér zé kel te ti.

A har ma dik té tel ből már is mert szó -
szó ló, a ba ri ton hang csak ha mar –
meg hök ken tő har mó ni ai for du la tok
után – köz be vág, és fisz-moll ból in dul -

va, cisz-moll ba ér kez ve el árul ja a fel -
tá ma dás nagy tit kát, az át vál to zás új -
szö vet sé gi ta ní tá sát az El ső ko rinthu -
si le vél ből. (Ezek azok az ige ver sek,
ame lye ket – mint ez zel fog lal ko zó
írá sunk ban em lí tet tük – Hän del is
meg ze né sí tett a Mes si ás ora tó ri um -
ban.) „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.” (1Kor
15,51) Az ének ka ri fe le let sut to gó
hang ja, meg ren dült pi a nis si mó ja a
mi se Cre do té te lé nek „Et in car na tus
est” for du la tá ra, az ige tes tet öl té sé nek
cso dá já ra em lé kez tet.

„Hir te len egy szem pil lan tás alatt,
az utol só har so na szó ra” (1Kor 15,52)
– a va ló ban fel zen dü lő har so nák
hang ja fö lött szól új ra a ba ri ton, és is -
mét li sza va it a kó rus. A vál to zat lan
leg fel ső szó lam alatt megint meg for -
dul a vi lág: c-moll ba ér kez ve a he ge -
dűk vi ha rá val a met rum pá ros ból pá -
rat lan ba vált. A kó rus ki ál tá sa meg -
ren ge ti tu da tun kat: „…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.” (1Kor 15,52)

A ba ri ton el ső be lé pé sé nek ze nei
anya ga len dí ti to vább a drá mát, majd
új ra a he ge dűk és a kó rus vi ha ra
tom bol: „…ak kor tel je sül be, ami meg
van ír va: »Tel jes a di a dal a ha lál fö -
lött! Ha lál, hol a te di a da lod? Ha lál,
hol a te ful lán kod?«” (1Kor 15,54–55)
A té tel csúcs pont ján há rom szor hang -
zik fel a „wo?” (hol?) kér dés, vál to zat -
lan szop rán alatt mind annyi szor más
har mó ni á val. A har ma dik nál – har -
mad nap ra? – va ló ban meg nyí lik a
föld: a basszus le lé pé sé vel úgy érez zük,

be pil lan tást nyer he tünk a mennyei Je -
ru zsá lem be (nem a bor za lom, nem a
„Di es irae” mu zsi ká ja ez, ha nem a ha -
lál fö lött ara tott di a da lé).

Az utol só „wo ist de in Sieg?” (hol a
te di a da lod?) fel ki ál tás sal meg ér ke zünk
a mo nu men tá lis té telt – és a mű má -
so dik nagy egy sé gét – meg ko ro ná zó 
C-dúr fú gá hoz, mely nek szö ve ge Já nos
apos tol lá to má sa i ból szár ma zik. „Mél -
tó vagy, Urunk és Is te nünk, hogy ti ed
le gyen a di cső ség, a tisz tes ség és a ha -
ta lom, mert te te rem tet tél min dent, és
min den a te aka ra tod ból lett és te rem -
te tett.” (Jel 4,11) Ha az em ber egy ál ta -
lán me rész ked het odá ig, hogy az Is ten
ha tal mas sá gát pró bál ja ki fe jez ni: a
nagy ívű, négy üte mes, ok táv hang ter -
je del mű fú ga té ma, majd en nek gaz dag
ki bon tá sa té más sza ka szok ban és köz -
já té kok ban – a vé gén Schu mann hang -
vé te lét idé ző, fé nyes szó lam tor lasz tás -
sal – va ló ban mél tó és al kal mas er re.

Ez a fú ga – épp úgy, mint a har ma -
dik té tel be fe je zé se – a klasszi kus ze -
nei ha gyo mány is me re té ről és bri li -
áns hasz ná la tá ról tesz ta nú bi zony sá -
got. A té te lek ütem mu ta tó ja (4/2)
már J. S. Bach ide jé ben is ar cha i zá -
ló nak szá mí tott (ő a h-moll mi se
má so dik Ky rie, Gra ti as agi mus ti bi és
Cre do té te lé ben kom po nált ez zel a
re ne szánsz kort idé ző tech ni ká val).

Az F-dúr he te dik té tel a rek vi em lí -
rai szép sé gek ben gaz dag és ugyan ak -
kor emel ke dett han gú apo te ó zi sa.
Töp ren gő jel le get is ad a ze né nek,
hogy időn ként egy adott dúr hang nem
he lyett an nak moll va ri án sa szó lal meg
(ez a töb bi té tel re is jel lem ző volt).

A ze ne kar fö lött éte ri ma gas ság ban

kez di a szop rán, majd át ve szi a
basszus, ké sőbb az egész kó rus: „Bol -
do gok a ha lot tak, akik az Úr ban
hal nak meg, mos tan tól fog va.” Az
in du lás fel idé zi Hein rich Schütz Mu -
si ka lis che Exe qui en cí mű mű vé nek
har ma dik té te lét, ahol szin tén ilyen
tes tet le nül szó lal meg ez a szö veg.

Lé leg zet el ál lí tó mo du lá ció után a
terc ro kon A-dúr ban foly ta tó dik a
gon do lat: „Bi zony, ezt mond ja a Lé -
lek, mert meg nyug sza nak fá ra do zá -
sa ik tól, mert cse le ke de te ik kö ve tik
őket.” (Jel 14,13) Hosszú hang ne mi és
mo ti vi kai ván dor lás után ér ke zünk a
vissza té rés hez; itt elő ször a te nor
ének li: „Bol do gok a ha lot tak…”

A mű át fo gó nagy for má já nak le ke -
re kí té se ként Brahms a zá ró sza kasz -
ban vissza idé zi a nyi tó té tel ze nei
anya gát (a szin tén terc ro kon Desz-
dúron ke resz tül éri el az F-dúr alap -
hang ne met). Ez egy ben esz mei
vissza uta lás is: a „Bol do gok a ha lot -
tak” fe lel a „Bol do gok, akik sír nak”
gon do lat ra, az örök élet vi ga sza a ha -
lál fáj dal má ra.

Ze ne hall ga tás hoz – a múlt he ti
cikk el ol va sá sá val együtt – ez út tal is
a Phi lip pe Her re weg he ve zé nyel te
fel vé telt ajánl juk. Nyár vé gén, no vem -
ber el ső nap ja i ban vagy bár mi kor:
min den ked ves ol va sónk nak kí ván -
juk azt a meg ren dü lést és meg nyug -
vást, ame lyet a mű el ső meg is me rő -
je, Clara Schu mann ér zett!

g Dr. EcsE di Zsu zsa

„teljesadiadalahalálfölött!”

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, aki hez a
Krisz tus ban nyert bi za lom mal szól -
ha tunk, se gíts, hogy kö nyör gé sün ket
va ló ban a be léd ve tett bi za lom for -
mál ja.

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád,
mennyei Atyánk, azért a te rem tett -
sé gért, amely egy re ne he zeb ben
szen ve di el a raj ta ütött se be ket. Az
idő já rás fel bo rult rend je, az egy re fo -
gyó tisz ta víz, a ful lasz tó le ve gő, a sze -
mét domb bá vá ló er dők, a ki pusz tu -
ló ál lat- és nö vény fa jok gyó gyu lás
után ki ál ta nak. Te lá tod, Atyánk,
mér he tet len fe le lőt len sé gün ket és
ci niz mu sun kat, amellyel mind annyi -
an szennyez zük vi lá gun kat, és szem -
lél jük pusz tu lá sát. Ké rünk, éb ressz fe -
le lős ség ér ze tet mind annyi unk ban,
hogy sa ját ma gunk meg te gyük vi lá -
gun kért azt, amit ne künk kell meg -
ten nünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] A nyá ri idő szak vé gén há -
lát adunk ne ked azért, hogy ad tál időt
és le he tő sé get a ki kap cso ló dás ra, a
töl te ke zés re, a meg úju lás ra. Ké rünk,
te se gíts ben nün ket, hogy meg újult
erő vel in dul has sunk el az új tan év -
ben, mun ka év ben. Ké rünk, add,
hogy a nyá ri él mé nyek a te kö zel sé -
ged ben meg tar tó erő vé vál ja nak fi a -
tal ja ink szá má ra, akik egy há zi, gyü -
le ke ze ti tá bo ra ink ban le het tek együtt.
Kö nyör günk azo kért is, akik nek nem
ju tott pi he nés ezen a nyá ron, és azo -
kért is, akik nem tud nak új ra mun -
ká hoz lát ni, mert nincs mun ka he -
lyük. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za -
dért, gyü le ke ze tün kért. Adj elénk
fel ada to kat, és adj le le mé nyes sé get,
hogy be tölt hes sük azt a hi va tást,
amely re el hív tál ben nün ket. Tölts el
a ben ned va ló bi za lom örö mé vel és
biz ton ság ér ze té vel, és se gíts, hogy kö -
zös sé ge ink ben is ezt él hes sék át
mind azok, akik ben fel éb resz tet ted az
örök öröm és az örök biz ton ság utá -
ni vá gyat. Ké rünk, tégy mind annyi -
un kat az új szö vet ség szol gá ivá, ame -
lyet kö töt tél ve lünk Jé zus Krisz tus ban.
Az ő ne vé ben ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Mennyei Atyánk, min den
fé lel mün ket és meg nyug vá sun kat,
min den bá na tun kat és örö mün ket a
te ke zed be he lye zünk. Építsd és erő -
sítsd ben nünk mind azt, ami össze köt
ve led, se gíts el dob ni azt, ami bi zal -
mat lan sá got szül ve led szem ben. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, há lát
adunk ne ked, hogy éle tünk a te ke -
gyel med ben el rej tett élet té le het, és
min dent el ké szí tet tél szá munk ra,
ami az élet tel jes sé gé hez szük sé ges.
Ezért ál dunk té ged, és ké rünk, tarts
meg mind annyi un kat a ben ned va -
ló bi za lom örök sé gé ben Jé zus Krisz -
tus, a mi Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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A bá ze li pros ti tu ál tak kal fog lal ko zó
szer ve ze tek egy más pro fil ja it ki egé -
szí tő há lót al kot nak. Egyik köz pon ti ele -
me az Ali e na, amely po li ti ka i lag és val -
lá si lag is füg get len, de ke resz tény
együtt mű kö dés ben dol go zó szer ve -
zet. Egész ség ügyi, sze xu ál peda gó gi ai és
pszi cho ló gi ai ta nács adást kí nál a szex -
ipar ban dol go zó nők szá má ra. Mel let -
te a há ló ré sze az Üdv had se reg Rahab
pro jekt je, amely lel ki gon do zást és át me -
neti szál lá so kat nyújt; ezen kí vül a női
kli ni ka szo ci á lis szol gá la ta, az AIDS-se -
gít ség, mely vizs gá la to kat és pre ven ci -
ót is vé gez, a Szo ci á lis Se gít ség, a GGG
Adó zá si Ta nács adás, az Ál do zat se gí tő,
a Gyer mek- és If jú sá gi Mun ka el ne ve -
zé sű és még sok más ha son ló ta nács -
adó, se gí tő szer ve zet.

Ka t har iná val és az Ali e na mun ká sa -
i val együtt pró bál tunk kap cso lat ba ke -
rül ni a bá ze li ma gyar nők kel az ut cán,
étel osz tá sok al kal má val, bá rok ban. Ő
és mun ka tár sai rend sze re sen lá to gat -
ják az éj sza kai élet ben dol go zó kat:
aján dé ko kat, is me ret ter jesz tő anya go -
kat, igei ol vas má nyo kat osz ta nak ne kik,
vagy ép pen csak be szél get nek az zal, aki
igény li. Ta pasz ta la ta ik sok ko ló ak, de
nem re mény te le nek. 

* * *

Az Ali e na női név, „ide gen”-t je lent. A
szer ve zet (ali e na.ch) olyan nők kel fog -
lal ko zik, akik nem csak az or szág ban,

ha nem va la mi lyen mó don a tár sa da -
lom ban is „ide ge nek”. Mun ka tár sa ik
sok fé le mó don igye kez nek meg szó lí -
ta ni a kü lön bö ző nem ze ti sé gű nő ket
Bá zel tü rel mi ne gye de i ben, az ut cán és
a bá rok ban, ame lyek ben a he lyi „pi ros
lám pás ne gyed” nem szű köl kö dik. 

A kap cso lat fel vé telt meg ne he zí ti,
hogy a nők a leg kü lön bö zőbb kul tú -
rák ból jön nek, zö mé ben spa nyo lul,
fran ci á ul és an go lul be szél nek. Így az
Ali e na együtt mű kö dői szá má ra is
el en ged he tet len, hogy eze ket a nyel -
ve ket tár sal gá si szin ten is mer jék – ők
ma guk is kül föl di szár ma zá sú, Svájc -
ban élő és dol go zó em be rek. 

Vi ky Eber hard, az Ali e na csa pa tá -
nak ve ze tő je pe rui, ti zen két éve dol -
go zik itt. Az anya nyel ve spa nyol, a fog -
lal ko zá sa pe dig in ter kul tu rá lis me di -
á tor, szak ta nács adó, pro jekt ve ze tő.
Az egyik éj sza kai, misszi ós „bor dély -
tú rán kon” meg fi gyel tem, hogy Vi ky -
nek kü lön le ges ér zé ke van ah hoz,
hogy meg szó lít sa eze ket a nő ket. 

Ked ves és sze re tet tel jes, ezt az em -
ber rög tön ér zi, de na gyon ha tá ro zott.
Nem fut ud va ri as sá gi kö rö ket. Utá nuk
megy, és meg szó lít ja őket. És a nők ta -
lán ér zik, hogy ha be széd be ele gyed nek
ve le, az fon tos le het. Ér zik, hogy mond -
hat ne kik olyat, ami től sok függ. 

Vi kyt elő ször ar ról kér dez tem,
hogy van-e sze mé lyes kap cso la ta az
ut cán dol go zó nők kel.

– Ez nem a ba rát ko zás ról szól –
mond ja –, szi go rú an és tisz tán mun -
ka kap cso lat van kö zöt tünk, de at tól
még sze mé lyes. Van nak nők, akik kel
idő vel mé lyül a kap cso lat, mert több
ben nük a bi za lom, mint má sok ban, a
ta lál ko zá sok al kal má val egy re in kább
meg oszt ják ve lem a prob lé má i kat, fel -
bá to rod nak, hogy kér jék vagy akár
csak el fo gad ják a se gít sé get. So kan
rend sze re sen jön nek az Ali e ná hoz,
nyi tot tak, több min dent el mon da nak. 

Van egy nő, aki évek kel ez előtt ki -
szállt a pros ti tú ci ó ból, új éle tet kez -
dett, de vissza jár hoz zánk. Van nak
olya nok is, aki ket már egy éve „kí sé -
rünk” szo ci á li san, lel ki leg, egész sé gi -
leg. Van nak na gyon se gí tő kész kli en -
se ink is. Pél dá ul ha nincs sza kács nő
a szer dai ebéd meg fő zé sé hez, elő for -
dul, hogy egy kli ens főz. So kan ké szek
ar ra, hogy ha szük sé ges, ak kor más
mó don is se gít se nek. Van nak, akik
örül nek, ha ad hat nak va la mit…

Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy ez
egy ter mé sze tes di na mi ka a pros ti tu -
ál tak kal ki ala kí tott kap cso la tunk -
ban. Fon tos a köl csö nös ség, fon tos,
hogy ők is se gí te nek, hogy ők is ad -
hat nak va la mit. Ré szünk ről pe dig
már az is se gít ség, hogy el fo gad juk tő -
lük a se gít sé get…

– Ho gyan lát ja, mi a leg na gyobb
ve szély, amely eze ket a nő ket fe nye ge -
ti az ut cán?

– A pros ti tu ált nők nagy ré sze bi -
zony ta lan. Ez a bi zony ta lan ság, dön -
tés kép te len ség és ki szol gál ta tott ság a
leg na gyobb ve szély, min den más vi -
szony la gos. Ezek nek a nők nek a több -
sé ge nincs bir to ká ban a leg alap ve tőbb
in for má ci ók nak. De leg in kább a ma -
ga biz tos ság, tu da tos ság hi ány zik be -
lő lük. Nincs cél juk, nincs előt tük
pers pek tí va. A pros ti tú ció min dig is lé -
te zett, és min dig is lesz, mert min dig
vol tak, van nak és lesz nek is sze gény,
gyen ge, ki hasz nál ha tó em be rek.

– Van esé lyük a vál tás ra, a ki lé pés -
re eb ből az élet for má ból?

– A ki lé pés nem megy egyik pil la -
nat ról a má sik ra, ha nem fo lya mat.
Aki ezt vá laszt ja, azt mi kí sér jük ezen
az úton. A ki lé pés egy szer s mind az
élet fel fo gás meg vál to zá sát is je len ti.
Nem re mény te len, de egye dül na -
gyon ne héz. Tá mo ga tás sal, kí sé rés sel
le het sé ges.

– Egy szak sze rű, szín vo na las pre -
ven ci ós prog ram mennyi ben csök -
kent he ti a pros ti tú ci ó ba be ke rü lők
szá mát?

– A meg elő zés re irá nyu ló tö rek vé -
sek na gyon fon to sak, de ez sem olyan

egy sze rű, és nem fog, nem tud min -
dent meg ol da ni a pre ven ció sem. A
pros ti tú ci ó nak rész ben a sze gény ség
és a mun ka nél kü li ség az oko zó ja, eze -
ket nem tud juk meg szün tet ni. De ha
va la ki ön tu da tos, van nak más pers pek -
tí vái, ak kor ké pes a pros ti tú ci ó ra ne -
met mon da ni. Ha ma ga biz tos, dön tés -
ké pes a nő, ak kor igen is mond hat
ne met, ha ki akar ják hasz nál ni, pros -
ti tú ci ó ra akar ják kény sze rí te ni.

Hoz zá kell ten ni eh hez, hogy nem
a sze gény ség az egye dü li mo ti vá ció, hi -
szen tud juk, nem min den sze gény
vá laszt ja ezt az utat. A pros ti tu á ló dás
egy kom bi ná ció. Van, aki azért áll ki az
ut cá ra, mert se gí te ni akar a csa lád ján.
A csa lá di pél da, a gye rek ko ri sze xu á -
lis bán tal ma zás és ha son ló té nye zők is
áll hat nak a pros ti tú ció hát te ré ben.

Eb ben a kon tex tus ban a mi mun -
kánk a te ma ti zá lás. El íté lés nél kül, Jé -
zus evan gé li u mi hoz zá ál lá sá val: „Aki
bűn te len kö zü le tek, az ves se rá az el -
ső kö vet.” Ezek nek a nők nek a hely ze -
te igen komp lex, ezt meg kell is mer -
ni, meg kell ér te ni. Meg ér te ni és
tisz táz ni, hogy ki mi ért tart ott, ahol,
ah hoz, hogy se gít hes sünk. 

g Mol nár Lil la
(Folytatás szeptember 1-jei

lapszámunkban)

e g y mi SSZ ióS HeLy a ta L áL Ko Z á S r a – ta bUK néL KÜL

Bázeli„bordélytúra”
Ma gyar mun ka erők a svájci ut cá kon, tereken és bárokban

b Prostitúció.Örök-aktuálistémavilágszerte.Hogyazalábbiakbanmiért
abázeliutcalányokrólesikszó,aztpusztánaszemélyeskötődésmagya-
rázza:mertbizonyosmértékbenrészevoltamasvájcivárosbanprosti-
tuáltakközöttvégzettsegítőmunkának.Errólszólvahaddhasználjakezért
személyeshangot!Hogyiskezdődött?AzEvangélikusHittudományiEgye-
temvégzőshallgatójakéntazelmúlttanévmindkétszemeszterétBázel-
ben,Svájcnémetajkúrészéneknyugaticsücskébentöltöttemösztöndí-
jasként.Ősszelegyvasárnapimagyaristentiszteletutánodajötthozzám
egyhelyihölgy.Magyarulnemtudugyan,degondolta,végigüliazis-
tentiszteletet,amelyetéppenéntartottam,hogyutánabeszélhessenve-
lem.Elmondta,hogymagyaréslehetőlegkeresztényemberrelenneszük-
sége.Akkoralehetőlegjobbhelyrejött–gondoltam.AhölgyKatha-
rinaBaumberger, azÜdvhadseregbázeliszervénekmunkatársa,ezen
belülpedigavárosprostituáltjaivalfoglalkozóRahab projektirányí-
tójavolt.(AJózsuékönyvében szereplőjerikóbeliparáznanőnevétvi-
seliaprogram.)Baumbergerasszonyrövidenfelvázolta,hogyleginkább
amagyarutcalányokkaltörténőkapcsolatfelvételben,illetveavelükva-
lókommunikációbankériasegítségemet;lényegébenazt,hogytolmá-
csoljakneki.Ugyanismagyarlányokvannakbőven,nemcsakZürich-
ben,hanemBázelbenis,deanyelvtudásukkorlátozott,sőtáltalában
nincs.Katharinávalegyüttkésőbbmegismertematürelminegyedet,
akisutcát,aholamagyarokállnak,aháztömböta„szobákkal”,ahollak-
nakésdolgoznak,anightclubokat,arcokat,történeteket,sorsokat…
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Is ten igé je (Božie slovo) a ti zen ki len ce dik
szlo vák nem ze ti sé gi le te le pe dé si em lék -
ün nep ség al kal má ból is mét anya nyel vén
szó lí tot ta meg az ün nep lő kö zös sé get
au gusz tus 4-én, va sár nap dél után a sám -
son há zi evan gé li kus temp lom ban. 

A ván dor ló szlo vák ság, „ha zánk tót né -
pe” az 1690–1725 kö zöt ti idő szak ban több
hul lám ban te le pe dett le Sám son há zán.

Az em lék ün nep ség szlo vák nyel vű is -
ten tisz te let tel kez dő dött. Meg tar tá sá ra
az Or szá gos Szlo vák Evan gé li kus Lel ké -
szi Szol gá lat lel ké szét, Gu lá csi né Fa bu lya
Hil dát kér te fel a he lyi szlo vák ön kor -
mány zat. 

Az em lé ke zés ko szo rú ját a ha gyo má -
nyok hoz hí ven he lyez ték el a Ku kely csa -
lád nép vi se let be öl tö zött tag jai. A szlo vák
nyel vű is ten tisz te le ten fel hang zott a ma -
gyar és a szlo vák him nusz, va la mint az
evan gé li ku sok „him nu sza” ugyan csak
mind két nyel ven. A szlo vák éne kek mel -

lett – az ősök re em lé kez ve – bib li ai cseh
nyel ven is el hang zott két ének, a meg ha -
tott ság könnye it csal va az idő sebb részt -
ve vők sze mé be. 

A ha gyo má nyok fel ele ve ní té sé ben az
egy há zi kó rus ál lan dó se gí tő je a szlo vák
is ten tisz te le tek nek, a kó rus ve ze tő De -
men há zas pár oda adó mun ká já nak kö -
szön he tő en. Az is ten tisz te let ün ne pi fé nyét
emel te a nép vi se le tet öl tött he lyi, il let ve
szlo vá ki ai részt ve vők nagy szá ma. Az
anya or szág ból több cso port ér ke zett
Chva lo vá (Fel fa lu), Luče nec (Lo sonc),
Fiľakovo (Fü lek) és Kok a va kép vi se le té ben. 

Az ün nep ség to váb bi ré szé ben gaszt ro -
nó mi ai be mu ta tó-kós to ló, folk lór prog ra -
mok és nép ze nei est, va la mint mú ze u mi
be mu ta tó és ki ál lí tás szó ra koz tat ta a „jó pa -
ló cok és tót atya fi ak” so ka sá gát – a temp -
lom ban több ször kért „Božie po zeh na nie”-
vel, az az Is ten ál dá sá val.

g Baj nok né Ké pEs Gyön gyi

Božieslovo
Szlo vák em lék ün nep ség Sám son há zán
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APRÓHIRDETÉSEK

Es kü vő fo tó zást vál la lok pro fesszi o -
ná lis tech ni ká val. Zsolczai Ba lázs
20/824-4779.

* * *

Ve tő ma gok meg bíz ha tó for rás ból.
Ne vem a ga ran cia. Vi tá lis = élet erős.
www.vi ti ve to.hu

* * *

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.

* * *

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

* * *

Kol lé gi u mi fé rő hely ki adó szep tem -
ber től a bu da pes ti Man dák Má ria
Evan gé li kus Gyü le ke ze ti Ház ban.
Elő nyei: evan gé li kus szel le mi ség,
nyu godt ta nu ló kör nye zet, ol csóbb,
mint az al bér let, a vá ros szí vé ben van,
jó a köz le ke dés. Fel vé te li in for má ci -
ók: jo zsef va ros.lu the ran.hu.

elő adá sok az egész ség ről és az egész ség ne ve lés ről
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gon do la tok az egész ség ről és egész -
ség ne ve lés ről cí mű há rom ré szes so ro za tá nak har ma dik al kal má ra szep tem -
ber 3–4-én dél után ke rül sor. Hely szín: Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.), 10-es elő adó. Ma xi má lis cso port -
lét szám: 50 fő. Az elő adá so kat az Eduv ital Non pro fit Egész ség ne ve lé si Tár -
sa ság tag jai tart ják.

prog ram
• Szep tem ber 3. (kedd), 16 óra
Ep ige ne ti ka és élet mód – dr. Fa lus And rás egye te mi ta nár • Gye rek be teg -
sé gek, ame lye ket egy gye rek kö zös ség ve ze tő jé nek is mer nie kell – dr. Ma -
da ra si An na PhD, fő or vos • Egész ség tu dat és ke mi zá ció – dr. Tom pa An -
na egye te mi ta nár • Le le het-e szok ni a do hány zás ról? – dr. Vaj er Pé ter PhD
• Szep tem ber 4. (szer da), 16 óra
Hit és lel ki egész ség – dr. Su rá nyi Zsu zsan na egye te mi ta nár se géd • Test -
ne ve lés sel az egész sé gért – dr. Vass Zol tán PhD, stra té gia i mun ka cso port-
ve ze tő • Evés- és test kép za va rok – dr. Ba bu sa Ber na dett egye te mi ta nár se -
géd • In ter net füg gő ség: a tech ni kai for ra da lom ki hí vá sai – dr. Hoyer Má ria
fő is ko lai do cens • Örök lött és szer zett egész ség – dr. Fa lus And rás egye te -
mi ta nár

A kép zés cél ja, hogy komp lex, át fo gó és a gya kor la ti mun ká ban, ta nács -
adás ban jól hasz nál ha tó, fe le lős ség tel jes in for má ci ó kat ad junk a kor sze -
rű örök lés bio ló gi ai alap is me re tek től a kör nye zet tu da tos ság, a táp lál ko -
zás, a moz gás kul tú ra és a szen ve dély be teg sé gek kér dé se in át az egész -
sé ges öre ge dés, a csa lád és a bio e ti ka leg főbb kér dé se i ig.

A je lent ke zést a fel nott kep zes@lu the ran.hu cím re kér jük kül de ni. Je -
lent ke zé si ha tár idő: au gusz tus 29.

Hit tan könyv so ro zat 
a gyü le ke ze ti és szór vány hit ok ta tás szá má ra

Sze re tet tel ajánl juk a gyü le ke ze tek és a hit ok ta tók fi gyel mé be a Ke reszt fa tit -
ka tün dö köl cí mű bib li ai ol va só köny vet és a hoz zá tar to zó mun ka fü ze te ket
az 1–5. osz tá lyo sok szá má ra, il let ve a Krisz tus né pe Is ten nagy cso dá ja cí -
mű egy ház is me re ti tan köny vet és mun ka fü ze tét a 6. osz tá lyo sok szá má ra. 

A so ro zat 7. ré sze az egye te mes és ha -
zai egy ház tör té ne tet dol goz za fel 28
egy ség ben. A könyv a mun ka fü ze té vel
együtt jól hasz nál ha tó a gyü le ke ze ti hit -
ok ta tás ban, hi szen rö vi den, lé nyeg re tö -
rő en mu tat ja be az egy ház küz del mes
tör té ne tét, el mé lyít ve a tan anya got kér -
dé sek kel és fe le le tek kel, va la mint meg -
ol dan dó fel ada tok kal.

A tan esz kö zök meg ren del he tők a ki -
adó nál, a veszp ré mi evan gé li kus lel ké szi
hi va tal ban, vagy meg vá sá rol ha tók és
meg ren del he tők a Lu ther Ki adó nál, va -
la mint a Hu szár Gál pa pír- és köny ves -
bolt ban. 

Min dig ügyel ni fo gunk ar ra, hogy a
tan könyv cso mag min den egyes ré sze év ről év re, fo lya ma to san kap ha -
tó és meg ren del he tő le gyen. (Vár juk a szí ves meg ren de lést azok tól is, akik
ed dig még nem ta ní tot tak ezek ből a köny vek ből.)
A ki ad vá nyok árai a ki adó nál, Veszp rém ben: 
• Ol va só könyv, 1–5. oszt. (B5, 272 o., fű zött, ke mény táb lás): 980 Ft
• Egy ház is me re ti könyv, 6. oszt. (B5, 76 o., ra gasz tott, pu ha táb lás): 380 Ft
• Egy ház tör té net könyv, 7. oszt. (B5, 78 o., ra gasz tott, pu ha táb lás): 380 Ft
• Mun ka fü zet – 1., 2., 3. oszt. (A4): 380 Ft; 4., 5. oszt. (A4): 480 Ft; 6. oszt.
(A4): 380 Ft; 7. oszt. (A4): 380 Ft 
• Út mu ta tó az ok ta tó szá má ra (B5): 380 Ft

Tíz nél több pél dány ren de lé se ese tén min den ki ad vány nál ér vé nyes a 10%-
os ked vez mény!
Sze re tet tel vár juk a meg ren de lé se ket!

Isó Do rottya so ro zat szer kesz tő
és a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let el nök sé ge

* * *

Sze re tet tel ér te sít jük a lel ké sze ket és hit ok ta tó kat, akik a Ke reszt fa tit -
ka tün dö köl cí mű hit tan köny vet és mun ka fü ze te it hasz nál ják a hit ok ta -
tás ban, hogy a tan köny vek meg vá sár lá sá hoz a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház anya gi tá mo ga tást nyújt. A rész le tek ről a ké sőb bi ek ben adunk
tá jé koz ta tást. Ad dig is vár juk a meg ren de lé se ket.
A ki adó ne vé ben: 

Isó Zol tán el nök

A ta nács ko zás ve zér gon do la ta az
volt, hogy a jó épí tő kö vek él nek, de
rossz ter ve zés ese tén sír ni is tud nak.
A rossz ter ve zés azon ban az épü let
össze ros ka dá sá hoz ve zet. A szent
épü let, a Szent lé lek mun ká ja alap ján
fel épü lő egy ház lét re jöt té hez a ta gok
tel jes és ön zet len oda adá sa szük sé -
ges: részt vál lal ni a Krisz tus fi zi kai,
bio ló gi ai és lel ki te rem tő mun ká já -
ban. Is mét meg ál la pí tot ták, hogy
mind eh hez olyan kö zös ség ad ja a leg -
jobb ke re tet, amely ben a jö vő egy há -
zát már a je len ben meg va ló sít ják. 

En nek egyik je le ként a szent va cso -
ra ün nep lé sé ben a kon fe ren cia részt -
ve vő i nek több mint nyolc van szá za -
lé ka részt vett, akik pe dig nem, azok
ugyan ab ban a nagy kör ben áll va ál -

dás vé te lé re je lent kez tek. Ezt az is ten -
tisz te le tet né met lu the rá nus lel kész
ve zet te, és ma gyar lel kész is osz tot -
ta a szent je gye ket.

Az IEF köz gyű lé se, majd a kon fe -
ren cia nagy gyű lé se kész nek mu tat -
ko zott fog lal koz ni a szer ve zet ma gyar
ré gi ó ja el nö ké nek aján lá sá val, amely
sze rint az IEF vál lal ja a ke resz tyén/
ke resz tény ér té kek kép vi se lő i nek tá -
mo ga tá sát – akár az al kot má nyo zás,
a tör vény al ko tás te rü le tén, akár az is -
ko lai hit- és er kölcs tan ok ta tás sal
kap cso lat ban.

Ha son ló ál lás fog la lást ké szí tet tek
elő és oszot tak szét a ré gi ók kép vi se -
lői kö zött a csa lá dok vagy a csa lád ala -
pí tást vál la ló fi a ta lok ér de ké ben. A
részt ve vők egyet ér tet tek ab ban, hogy

ki emelt fon tos sá gú nak tart ják a pénz -
ügyi ter hek meg osz tá sát a tár sa da lom
kü lön bö ző szer vei és szer ve ze tei – így
pél dá ul a ban kok –, va la mint a la kos -
ság ter he ket vál lal ni ké pes, te he tő sebb
tag jai kö zött. 

Be szél tek ar ról is, hogy az egy ház
egy sé ge ér de ké ben újabb és újabb ös -
vé nye ket nyit nak, és ki-ki a ma ga egy -
há zá ban él ve már most kész a kö zös
ke resz te lé si szer tar tás ra és az eu cha -
risz tia ün nep lé sé re, va la mint a te rem -
tés gon do zá sá ra. Így va ló sul ha tott
meg, hogy Avi la püs pö ke, a II. va ti -
ká ni zsi nat öt ve ne dik év for du ló já ra
em lé kez ve, a zsi nat lel ki sé gé nek szel -
le mé ben sze mé lye sen szol gál tat ta
ki az Úr tes tét és vé rét azok nak a pro -
tes táns lel ké szek nek is, akik vall ják
Krisz tus va ló sá gos je len lé tét az os tyá -
ban és a bor ban.

Az IEF ma gyar ré gi ó ja és a Jé zus
Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend
is nyi tott ar ra, hogy egy ide jű tag ság le -
he tő vé té te lé vel kis kö zös ség ként le -
gyen je len a so ron kö vet ke ző, 2015-ben
meg ren de zen dő prá gai kon fe ren ci -
án, vár va azok je lent ke zé sét, akik már
ma, a ma egy há zá ban „elő vé te lez ni”
szán dé koz nak a jö vő öku me né jét.

g Szé chEy Bé la

Éljünkmármaaholnapegyházában!
b Avilában,Spanyolországezerkétszázmétermagasraépültvárosábannem-
régibentöbbmintkétszázkeresztyén/kereszténygyűltösszeEurópából:
olyanok,akik„élőkövekként”kívánjákfelépíteniajövőegyházát,egy-
ségbenésszeretetben.Keményegyeztetésekáránjutottakarraabelá-
tásra,hogyKrisztusnakegyetlenegyházavan,amelyetegyenrangúegy-
házakközösségejelenítmegavilágban–deaNemzetköziÖkumenikus
Társaság(InternationalEcumenicalFellowship–IEF)kereteiközöttmin-
denképpen.Aszervezetjúlius22–29.közötttartottanegyvenkettedikkon-
ferenciájátAvilakatolikusegyeteménekszupermodernépületében.

Ízlelőkóstolóval
Az evan gé li kus lel kész fe le sé gek ál -
tal össze ál lí tott sza kács köny vet, az Íz -
le lőt mu tat ták be au gusz tus 10-én
Ba la ton szár szón, az Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.
A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban meg -
je lent, íz lé ses ki ad ványt Döb ren tey Il -
di kó me se író (ké pün kön) mél tat ta,
Ken deh K. Pé ter, Fa bi ny Ka ta lin és
Bu day-Ma lik Ad ri enn pe dig a ki ad -
vány lét re jöt té ről be szélt. A dél -
után zá rá sa ként a meg je len tek – a
Gróf De gen feld Kas tély szál ló séf jé -
nek jó vol tá ból – a re cep tek ből iga -
zi „íz le lőt” is kap hat tak. (A könyv ről
és a könyv be mu ta tó ról bő veb ben
la punk kö vet ke ző, szep tem ber 1-jei
dá tum mal meg je le nő szá má ban.)

g Fa bi ny Ta más fel vé te le

Kon cert a zug lói 
evan gé li kus temp lom ban

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den -
kit a Ma gyar Con ti nen tal Sin gers
kon cert jé re au gusz tus 22-én, csü tör -
tö kön 19 órá tól a zug lói evan gé li kus
temp lom ba (XIV. ker., Lő csei út 32.).
Az együt tes a mai mo dern, min den -
ki hez szó ló ke resz tény ze ne ál tal
evan gé li zál. 

A hu szon öt fő ből ál ló csa pat idén
is meg újult erő vel, nagy lel ke se dés sel
és kü lön le ges mű sor ral in dult út nak
Ma gyar or szág több te le pü lé sé re. A
hely szí nen meg vá sá rol ha tók az együt -
tes CD-i. A tur né úti költ sé gé re gyűj -
tést szer vez nek a kon cert so rán. To -
váb bi in for má ció a hon la pon: con ti -
nen tal s in gers.hu

h i r d e T é s
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pa ra di csom
A pa ra di csom ból ki vet te tett élet re -
zer vá tu mi lét. Össze zár va, egy más -
ra utal va élünk. Em be rek, ál la tok, nö -
vé nyek. Lét mó dun kat va la mi fé le
foly to nos ság-fo lya ma tos ság jel lem zi.
Vál toz nak az év sza kok, hó val do bá -
ló dzunk – a sza vak mel lett –, vagy
épp szö szök után kap do sunk a le ve -
gő ben. Le megy a nap, pis log a hold,
kö rénk gyűl nek a csil la gok. Az tán mi -
kor a nap új ra föl kel, új ra össze csó -
kol hat juk egy mást. 

De ta lán nem ér de mes a hol nap -
ra vár ni, ha már ma is meg te het jük.
A ma le het pa ra di csom.

dinnye
A Du nán to va úszó dinnye héj va rá -
zsát már meg éne kel ték. De a há zi -
asszo nyok a he ti pi a co zás – spe ku -

lá lás, al ku do zás, ci pe ke dés – so rán
va jon meg él he tik-e a for ma- és szín -
vi lág gaz dag sá gá nak gyö nyör köd te -
tő va ló sá gát? Meg lát hat ják-e a pad -
li zsán fe szes-li lá ját, meg íz lel he tik-e
iga zá ban a lé dús test ből ta ka ros kúp
for má já ban ki vá gott dinnye cik kelyt?

Amíg fér je ik nem ve szik a fá rad -
sá got, hogy ter he i ken könnyít se nek,
bi zo nyá ra nem!

a re la ti vi tás el mé le te
„Egy han gya hogy ha kell, egy szik lát
el ci pel…” – éne kel te Szi ne tár Dó ra
egy ré gi ko ron gon még ka masz ként.
Ha a hold bé li csó na kos sze rel me
nem is épp fi lo zó fus, annyi ban azért
min den képp fi gye lem re mél tó a gye -
rek hang ra ül te tett gon do lat, hogy rá -
vi lá gít, fel te he tő leg nem a lé nye git lát -
juk eb ből a vi lág ból. Nem biz tos,
hogy szte reo tí pi á ink, in ten ci ó ink
helyt ál ló ak. Nem biz tos, hogy amit
mi „erős nek” vagy „nagy nak” ne ve -

zünk, az va ló ban az. Hogy a je len ték -
te len, ész re nem vett, meg bú vó mi -
kor mu tat ja meg iga zi ar cát, ar ra nem
tud juk a vá laszt. De ér de mes szá mol -
ni ve le. Még a vé gén ki de rül, a tör pe
óri ás, az óri ás meg tör pe… 

me se
Szám ta lan iro dal mi al ko tás mi ti zál egy
olyan ősi lét ál la po tot, amely ben az em -
ber a ter mé szet tel még egy ség ben, har -
mó ni á ban élt. A dzsun gel köny ve,kü lön -
bö ző in di án re gé nyek, de akár A gyű rűk
ura is jó pél da er re. Eze ket a tör té ne te -
ket ol vas va az em ber mint ha új ra em -
lé kez ne va la mi mé lyen el te me tett re.
A „me se” meg ele ve nít. A me se vissza -
ve zet oda. Ahol egykor len ni sze ret nénk. 

vad re gé nyes tá ja kon
Nóg rád min dig a szí vem csücs ke volt
(és lesz). Leg job ban azt sze re tem ben -
ne, hogy tö ké le te sen sza bály ta lan.
Szer te le nül te ker gő zik dom bor za ta, és
va la hogy áraszt ja ma gá ból a meg fejt -
he tet lent. 

De nem is kell észak ra utaz ni ah -
hoz, hogy ilyes mit ta lál junk. Néz zük
meg a ba ráz dá kat a te nye rün kön!
Vagy vizs gál junk meg egy ar cot kö zel -
ről – a mö göt te meg bú jó éle té nek
min den moz za na ta tük rö ző dik raj ta
va la mi képp. A leg szebb, leg ka nyar gó -
sabb, leg ele ve nebb ös vé nyek re még -
is a tü kör mö gött, ide benn ta lál ha -
tunk. A last mi nute utat igény be ve -
vők nek kel le mes uta zást kí vá nunk!

nap fi vér-Hold nő vér
A ga lamb sze líd, ma da rak nak pré di -
ká ló As si si Szent Fe ren cet 1979-ben II.
Já nos Pál pá pa az öko ló gu sok vé dő -
szent jé nek nyil vá ní tot ta. Az ál la tok vi -
lág nap ját az óta is ha lá la nap ján, ok -
tó ber 4-én ün nep lik. Fe renc fel is mer -
te a te rem tett vi lág cso dá ját, a te remt -
mé nyek kö zöt ti test vé ri sé get és azt,
hogy ezek a ja vak az em ber nek ke gye -
lem ből adat tak. Ön ként és da lol va élt
nincs te le nül – gaz da gon.

tu ta jos
Aki di ák ként a nyá ri va ká ci ók so rán Fe -
ke te Ist vánt ol va sott, az egy élet re
„meg fer tő ző dött” a ter mé szet sze re te -
té vel. A örök zöld be rek meg Ma tu la
bá csi pi pá zó lét be ol va dá sa ki tö röl he -
tet le nül a lé lek be ivó dik. Eze ket a ké -
pe ket egy éle ten át hor doz zuk, dé del -
get jük ma gunk ban. Dé del get het nénk
így ma gát az anya föl det is. A sze re tet -

tel rá gon do lás ugyan is már va la mi fé -
le kap cso ló dás. Még nem fe le lős ség vál -
la lás, még nem gon dos ko dó ma ga tar -
tás, de egy lé pés e fe lé. „Kis lé pés egy
em ber nek…” 

g Kanyika

zöldségek

Az el múlt évek ben több ször hall hat -
tuk a hí rek ben, hogy drá mai hely zet
ala kult ki Ma gyar or szág egyes te le pí -
tett feny ve se i ben. Ta valy a Mát rá ban,
idén a Keszt he lyi-hegy ség ben ta pasz -
tal tak tö me ges mér té kű fa pusz tu lást,
mely nek oka a 2011 óta ta pasz tal ha tó
szá raz ság és az en nek kö vet kez mé nye -
ként le gyen gült egye de ken fel lé pő
gom ba fer tő zés és szú okoz ta kár. 

Tri a non után – az el ve szí tett er dő -
te rü le tek hi á nyá nak pót lá sá ra – több
he lyen feny ve se ket te le pí tet tek. A
Keszt he lyi-hegy ség ben a Fes te ti csek
kez de mé nye zé sé re a do lo mit hegy ség -
ből ér ke ző por vi ha rok meg fé ke zé sé re
ül tet ték a fe ke te- és er dei fe nyő ket több
mint száz év vel ez előtt. Az 1930-as
évek ben az tán az er dő ket tar ra vág ták,
és cser töl gyek kel ül tet ték be. Az 1950-
es évek ben azon ban újabb, nem ho nos
fe nyő fa jo kat te le pí tet tek ide, ezek két -
har ma dát érin ti a je len le gi pusz tu lás. 

Az er dé szet ve ze tő je el mond ta,
hogy sok eset ben a – lát szó lag –
egész sé ges fá kat is el kell tá vo lí ta ni a
ké sőb bi fer tő zés el ke rü lé se vé gett.
Hoz zá tet te, hogy a Ba la ton part já ról
néz ve rö vid időn be lül igen csak meg -
vál to zik a táj kép, ha el tűn nek ezek az
örök zöl dek. 

A tá jé koz ta tás azért is fon tos, mert
a la kos ság és a tu ris ták egy elő re csak
azt lát ják, hogy az er dőt tar ra vág ják.
A vá gást azon ban a tö me ges ki szá ra -
dás mi att be kö vet ke ző „ka taszt ro fá -
lis er dő tü zek” meg elő zé se is in do kolt -
tá te szi. Az er dé szet hosszú tá vú cél -
ja, hogy ős ho nos lom bos fa jok kal
cse rél jék fel a pusz tu ló fa ál lo mányt, s
ez zel a te rü let egy ko ri, ter mé sze te sebb
ál la po tát és vál to za tos sá gát is sze ret -
nék hely re ál lí ta ni.

Egy-egy fa oly kor vé gig kí sé ri egész
éle tün ket, szin te is mer jük min den

ágát, kér gé nek min tá za tát, s ilyen kor
még ne he zebb, ha va la mi mi att még is
ki kell vág ni. Eszem be jut egy ré gen
hal lott s most új ra a ke zem be ke rült
tör té net a fa és az em ber vi szo nyá ról,
ar ról, hogy mennyi re ma gá tól ér te tő -
dő en hasz nál juk (ki) a te rem tett vi lág
erő for rá sa it, s be le sem gon do lunk,
mennyi re füg günk tő lük…

* * *

Élt va la hol egy fiú és egy fa. Ba rá tok
vol tak, így a fiú min den nap meg lá to -
gat ta a fát: össze gyűj töt te a le ve le it, ko -
szo rút font be lő lük, a fe jé re tet te, és
az er dő ki rá lyá nak kép zel te ma gát.
Föl má szott a vas tag tör zsön, és bol -
do gan hin tá zott az ága kon. Ha meg -
éhe zett, csak ki nyúj tot ta a kar ját, és le -
sza kí tott egy gyü möl csöt. Ami kor
el fá radt, le he ve re dett a hűs ár nyék ban,
és mély álom ba me rült – a ma da rak
pe dig al ta tó dalt éne kel tek ne ki.

A fiú szí vé nek min den me le gé vel
sze ret te a fát. A fa is na gyon bol dog
volt. Az idő azon ban meg ál lít ha tat la -
nul ha ladt, és a kis fiú nö ve ke dett.
Ami kor egé szen meg nőtt, a fa egy re
gyak rab ban ma radt ma gá ra. 

Egy szép na pon a fi úcs ka meg lá to -
gat ta a fát, és az így szólt hoz zá:

– Gye re kö ze lebb, mássz fel az
ága im ra, egyél a gyü möl csöm ből, pi -
henj az ár nyé kom ban, és le gyél bol dog!

– A fá ra má szás hoz már nagy va -
gyok – mond ta a fiú. – De sze ret nék
egy pár hol mit ven ni ma gam nak, hogy
él vez zem az éle tet. Pénz re van szük -
sé gem! Tud nál ne kem pénzt ad ni?

– Na gyon saj ná lom – vá la szol ta a
fa –, ne kem nincs pén zem. Csak le ve -

le im van nak és gyü möl csöm. De ab -
ból szed jél ma gad nak, amennyit
akarsz. Menj be a vá ros ba, és add el.
Így lesz pén zed, és bol dog le hetsz.

A fiú le szed te az összes gyü möl csöt,
és el vit te. A fa elé ge dett volt. A fiú so -
ká ig nem jött el lá to ga tó ba, a fa pe dig
na gyon szo mo rú lett. 

Egy na pon a fiú is mét meg je lent, és
a fa meg re me gett örö mé ben:

– Gye re kö ze lebb hoz zám, mássz fel,
játssz az ága im kö zött, és légy bol dog! 

– Na gyon el fog lalt va gyok, és egy -
ál ta lán nincs időm szó ra ko zás ra – vá -
la szol ta a fiú. – Sze ret nék ma gam nak
egy há zat, ahol él het nék. Meg sze ret -
nék nő sül ni, sze ret nék gyer me ke ket ne -
vel ni, ház nél kül azon ban nem te he tem
meg. Tudsz ne kem egy há zat ad ni? 

– Ne kem nincs há zam – vá la szol -
ta a fa. – Vidd az ága i mat, építsd fel a
há za dat be lő lük, és biz to san bol dog le -
szel majd. 

A fiú annyi ágat vá gott a fá ról,
amennyi ből há zat tu dott épí te ni ma -
gá nak. És a fa bol dog volt. 

A fiú is mét so ká ig el ma radt. Ami -
kor hosszú idő után meg je lent, a fa
olyan bol dog volt, hogy alig tu dott szó -
hoz jut ni.

– Gye re a kö ze lem be, és játsszál –
szólt fé lén ken a fa. 

– Már na gyon öreg va gyok és fá radt
a já ték hoz. Sze ret nék egy csó na kot épí -
te ni ma gam nak, hogy el ha józ has sak a
messze tá vol ba. Tud nál ad ni ne kem
egy csó na kot? 

– Vágd ki a tör zse met, építs ma gad -
nak csó na kot, és le gyél bol dog! 

A fiú le vág ta a fa tör zsét, el vit te, és
csó na kot épí tett be lő le, majd el ha jó -

zott. A fa bol dog lett most is, de nem
egé szen… 

Sok idő telt el, mi re a fiú vissza tért
még egy szer. 

– Na gyon saj ná lom, fi am, nin -
csen már gyü möl csöm, hogy szed -
hess be lő le! 

– A fo ga im na gyon gyen gék már,
nem tud nám meg rág ni a gyü möl csöt
– mond ta a fiú. 

– Ága im sin cse nek már – foly tat ta
a fa –, nem tudsz hin táz ni sem raj tam. 

– A hin tá zás hoz öreg va gyok már
– vá la szol ta a fiú. 

– A tör zse met is ne ked ad tam,
nem tudsz rám fel mász ni. 

– A lá ba im na gyon fáj nak, nem tud -
nék már fel mász ni – mond ta szo mo -
rú an a fiú. 

– Bá na tos va gyok – só haj tott a fa.
– Szí ve sen aján dé koz nék ne ked va la -

mit, de sem mim sin csen. Ma gam ra
ma rad tam, csak egy öreg rönk ma radt
be lő lem. Na gyon saj ná lom…

– Nin cse nek már nagy igé nye im –
szólt a fiú. – Csak egy nyu godt hely -
re vá gyom, hogy le ül hes sek, mert na -
gyon fá radt va gyok. 

– Jól van – mond ta a fa, és ki húz -

ta ma gát. – Egy öreg törzs tel je sen ele -
gen dő ar ra, hogy va la ki le ül jön és ki -
pi hen je ma gát. Gye re kö ze lebb, fi am,
ülj le, és pi hend ki ma gad! 

A fiú le ült. 
És a fa bol dog volt.

g JCsCs

történeta„nagylelkű”fáról
ÜZ e net aZ ar ar átróL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

Majdnem-Luther-rózsa dinnyéből

G
io

T
To

: 
a

s
s

is
i 

s
z

e
n

T
 f

e
r

e
n

c
 P

r
é

d
iK

á
l 

a
 m

a
d

a
r

a
K

n
a

K
 (

7
5

0
)

is
m

e
r

e
T

le
n

 s
z

e
r

z
ő

: 
r

e
la

T
ív

 B
a

r
á

T
s

á
G



 e 2013. augusztus 18–25. Evangélikus ÉletközElkép

– Ta nár úr, ho gyan ke rült az öko -
teo ló gia kö ze lé be? Me lyek vol tak az
el ső im pul zu sok?

– 2002-ben ta lál koz tam az öko teo -
ló gi á val, ami kor a Véd egy let – az ak -
ko ri leg je len tő sebb ci vil szer ve zet –
még ere je tel jé ben volt. Ná dasd la -
dány ban szer vez tek egy két na pos
kon fe ren ci át Ná dasdy Fe renc gróf
pro tek to rá tu sá ban, mely nek fő kér -
dé se az volt, hogy az egy há zak mit
tesz nek a kör nye ze tért. 

Min den tör té nel mi egy ház és a zsi -
dó hit köz ség kép vi se lői is ott vol tak.
Er re az egy sze rű kér dés re azon ban
nem tud tunk egy ér tel mű en vá la -
szol ni, sok kal ne he zebb fel adat nak bi -
zo nyult, mint kez det ben gon dol tuk. 

Két dol got ér tet tem meg a kon fe -
ren ci á nak kö szön he tő en. Az egyik az,
hogy teo ló gi ai mun ka ke re té ben is le -
het, sőt fon tos fog lal koz ni a kör nye -
zet vé de lem kér dé sé vel. Mind teo ló -
gi ai-dog ma ti kai, mind eti kai-szo ci -
ál eti kai vo nat ko zás ban. Ez a két
alap ve tő irá nya ugyan is a kör nye ze ti
kér dés teo ló gi ai fel dol go zá sá nak.
En nek alap ján be szél he tünk öko -
teo ló gi á ról, il let ve kör nye zet eti ká ról.

A má sik do log, amit fel is mer tem,
hogy az egy há zak ön ma guk ban erőt -
le nek meg ol da ni ezt a kér dést. Sze -
ren csés, ha össze fog nak, és ci vil szer -
ve ze te ket ke res nek, ame lyek kel a cél -
juk azo nos – a ki in du ló pont juk nem
fel tét le nül. Az egy há zak tár sa dal mi
kér dé sek ben ak kor a leg ha té ko nyab -
bak, ha a köz vet len össze fo gás, együtt
mun kál ko dás esz kö zét vá laszt ják.
En nek az össze fo gás nak a leg főbb te -
rü le te sze rin tem ma is a kör nye zet -
vé de lem, még ha most már ba jo san
tu dunk is ten ni va la mit an nak ér de -
ké ben, hogy Ma gyar or szág ég haj la -
ta öt ven év múl va ne Bul gá ria je len -
le gi klí má já hoz le gyen ha son ló…

– Mit rejt a dog ma ti kai, és mit az
eti kai irány? Ho gyan kap cso lód nak
egy más hoz?

– Nem kell messzi re men ni a kér -
dés fel te vés ben. Meg néz het jük pél dá -
ul, hogy va jon ben ne van-e a meg iga -
zu lás ta ná ban az, hogy konk ré tan mit
je lent az em ber éle té ben, ha át éli,
hogy Is ten sze re ti, és Jé zus meg vál -
tot ta őt. Ezt az át élést ugyan is – mely
mö gött teo ló gi ai mély sé gek van nak
– az il le tő úgy is ki fe jez he ti, hogy
öröm mel tesz va la mit Is ten vi lá gá nak
fenn tar tá sá ért. És itt sem kell bo nyo -
lult dol gok ra gon dol ni, hisz tud juk,
mi az, hogy meg óvás, vi gyá zás, nem
ár tás. Eb ben a pil la nat ban ki de rül,
hogy is mét az eti ka alap kér dé se i nél
va gyunk. 

Ha teo ló gi a i lag aka runk hoz zá -
nyúl ni, az el ső kér dé sek ak kor is eti -
kai kér dé sek. Át fo gó vá la szo kat kell
tud nunk ad ni – az egész vi lág ról, a te -
rem tett ség ről, tör té nel mi le fo lyá sá -
ról. A teo ló gia nagy ki hí vá sa, hogy
tud-e a je len le gi öko ló gi ai, öko nó mi -
ai és szo cio ló gi ai kér dé sek re vá laszt
ad ni. Ha be is mer jük, hogy ezek a kér -
dé sek iga zán fon to sak, ak kor lát -
hat juk, hogy a dog ma ti kát is át le het
úgy szer vez ni, hogy azon be lül a
hang sú lyok az adott kér dés nek meg -
fe le lő ek le gye nek. Ez nem je len ti a
ha gyo má nyos té te lek meg vál toz ta tá -

sát, in kább a dog ma ti kai egy sé gek
más fé le össze kap cso lá sát. 

A ke resz tény ség – a mai na pig is –
saj nos ki van té ve an nak a ve szély nek,
hogy rossz hang sú lyo kat ta lál meg.
Ha pél dá ul ma egy ke resz tény kö zös -
ség azt kez de né el hir det ni, hogy a vi -
lág úgy, ahogy van, a bűn ál do za tá ul
esett, és egyet len iga zi fel ada tunk
van: el me ne kül ni in nen, el vé te né a
hang súlyt. El fe lej te né azt, hogy az em -
ber en nek a vi lág nak az őr zé sé re és
mű ve lé sé re van el hív va, fel szó lít va.
Eh hez kell meg ta lál nunk a le he tő sé -
ge ket. A kér dés, hogy Is ten gyer me -
ke i ként, em ber ként ho gyan tu dunk
hű ek ma rad ni a föld höz, amely a te -
rem tés ré sze. Ho gyan tu dunk részt
ven ni úgy a kul tú ra ala kí tá sá ban,
hogy az igaz sá go sabb tár sa dal mi for -
má kat hoz zon lét re? Ha az ilyen kér -
dé sek kel a ke resz té nyek nem akar nak
fog lal koz ni, az na gyon ve szé lyes, és
teo ló gi a i lag nem iga zol ha tó.

– Pe dig lép ten-nyo mon hal la ni:
„Az egy ház ne po li ti zál jon!”

– Az ér de kes kér dés, hogy a teo -
ló gia mi lyen vi szony ban ér zi ma gát
a kul tú rá val. Kul tú ra kö ve tő vagy
kul tú ra ala kí tó? Ha csak kul tú ra kö ve -
tő va gyok, ak kor a po li ti kai dön té se -
ket min den kri ti ka nél kül el fo ga -
dom, és nem aka rok részt ven ni a be -
fo lyá so lá suk ban a ci vil tár sa da lom
ere jé vel. Le het, hogy el me gyek va sár -
nap temp lom ba, de va ló já ban ugyan -
úgy be ál lok a fo gyasz tók hosszú so -
rá ba, és az ener gi ám mal, a pén zem -
mel, az el ha lasz tott vagy meg nem
ho zott dön té sem mel hoz zá já ru lok az
em ber te len és igaz ság ta lan rend sze -
rek to vább él te té sé hez.

Egy má sik le he tő ség, hogy azt
mon dom: ke resz tény em ber ként nem
va gyok ha tal mi té nye ző, vi szont a mai
tár sa dal mi éle tet is me rem, és tu -
dom, hogy a po li ti kai dön té se ket a he -
lyi kö zös sé gek ben va ló ak tív rész vé -
tel lel tu dom jobb irány ba te rel ni.
Ek kor él he tem meg, hogy mi az: ala -
kí ta ni a vi lá got. És ez a meg élés fe le -
lős ke resz té nyi lé tem ből fa kad. Én ezt
nagy le he tő ség nek tar tom mind az
egyé nek, mind a gyü le ke ze tek szá má -
ra. Ha ezt nem tesszük meg, va la mi
fon to sat nem te szünk meg. 

A fej let tebb – vagy jobb szó val: tö -
ret len – de mok rá ci ák ban ez meg is
va ló sul. Ná lunk ne he zen in dul be.
Né há nyan lát ják, hogy jó, és csi nál -
ják is, de nem jel lem ző. Ál ta lá ban fé -
lünk. A min tá ink nagy részt ugyan is
ab ból az idő ből szár maz nak, ami kor
tény leg fél ni kel lett, ha ki állt az em -
ber va la mi fon tos ügyért. Eb ből a
rossz em lé kű vi lág ból egy szer ki kell
gyó gyul ni. Va ló já ban ar ról szól a
sza bad ság meg élé se, hogy részt ve -
szek a vi lág ala kí tá sá ban.

– Ha va la ki nek nincs le he tő sé ge az
EHE-n öko teo ló gi át hall gat ni, mit te -
het?

– Elő ször is ér de mes meg fe le lő, re -
le váns in for má ci ók alap ján tá jé ko -
zód ni ezek ről a kér dé sek ről. Meg kell
ke res ni a tisz ta for rá so kat. Em lí te ném
pél dá ul a World watch Ins ti tut éven -
ként ki adott sta tisz ti ká it vagy bi zo -
nyos szer ző ket, így a Ró mai Klub el -
in dí tó it, Don el la Me a dowst – aki

már nem él – és fér jét, Den nis Me a -
dowst. Van nak te hát olyan or gá nu -
mok, ame lyek nem áll nak szol gá la -
tá ban egyet len gaz da sá gi vagy po li -
ti kai ér dek cso port nak sem.

Eze ket az in for má ci ó kat fel dol goz -
ni kö zös ség ben ér de mes. Má so dik lé -
pés ként te hát kell ta lál ni egy olyan
kö zös sé get, ahol ez fon tos kér dés.
Pél dá ul egy-egy gyü le ke ze ten be lül
lét re jö het né nek olyan cso por tok,
ame lyek egy adott öko ló gi ai te rü let -
tel fog lal koz nak. Ma gyar or szá gon
is van nak már ilye nek, evan gé li kus
gyü le ke ze tek ben is. Pél dá ul a te -
rem tés ün ne pet sok kö zös ség elő ké -
szí ti és meg ün nep li. Szep tem ber el -
ső va sár nap ja és ok tó ber 4-e kö zött
szok ták tar ta ni, il let ve au gusz tus -

ban ak kor, ha az ara tá si há la adó ün -
nep pel kap csol ják össze. 

– Mennyi ben tud hoz zá szól ni,
hoz zá ad ni egy kis gyü le ke zet a nagy
kér dé sek hez?

– A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa és a ka to li kus
Nap him nusz Te rem tés vé del mi Köz -
hasz nú Egye sü let évek óta meg je len -
tet egy ki ad ványt, ame lyet eze ken az
al kal ma kon ki le het ne osz ta ni. Az el -
múlt évek ben min den egyes evan gé -
li kus gyü le ke zet nek is in gyen el -
küld te ezt a do ku men tu mot a ME ÖT.
Nem csak li tur gi ai ja vas la tok áll nak
ben ne, ha nem sok ter mé szet tu do má -
nyi szem pon tot is kí nál, sőt mű vé sze -
ti al kal ma zá sok, min ták is sze re pel -
nek ben ne ar ra vo nat ko zó an, ho gyan
ér de mes egy ség ben vé gig gon dol ni
ezt az egész prob lé ma kört. 

Saj nos az a ta pasz ta lat, hogy gyak -
ran nem jut el a ki ad vány a gyü le ke -
ze tek „in ger kü szö bé ig”, nem jut el
odá ig, hogy az tán fel is hasz nál ják.
Emö gött rend sze rint a gyü le ke zeti
élet ki ala kí tói kö zül va la ki nek a tu -
da tos dön té se áll. Ezen is el le het gon -
dol kod ni…

Ha csak ar ról szól nak a gyü le ke ze ti
együtt lé tek, hogy me lyik fe le ke zet nek
van iga za, meg ar ról, ho gyan kell ér -
tel mez nünk a meg vál tást el mé le ti leg,
ak kor va la mi fon tos ról meg fe led ke -
zünk. A hit be li élet nek, az Is ten hez
tar to zás meg élé sé nek nem az a vég -

ső cél ja, hogy a dog ma ti ka leg fi no -
mabb rész le te i hez el jut va pon to san
meg tud juk vé de ni a sa ját fe le ke ze -
tünk igaz sá gát. A kér dés, hogy eze -
ket ala po san meg is mer ve, jó teo ló -
gus ként ké pe sek va gyunk-e részt
ven ni a vi lág hely ze té nek meg ja ví tá -
sá ban úgy, hogy a sze mé lyes nyílt sá -
gon túl a val lá si nyi tott sá got is meg -
va ló sít suk. A föld só já hoz ha son ló
élet ilyes mit je lent. 

A kö zös sé gek ben a ta gok egy -
más hoz tud ják mér ni az in for má ci -
ó kat, és meg tud ják vi tat ni, mik a le -
he tő sé gek. Ha pél dá ul egy gyü le ke -
zet ben szé le sebb kö zön ség elé kí ván -
ják vin ni a prob lé mát, ér de mes egy
he lyi ci vil szer ve zet tel össze fog ni.
Szer vez het nek pél dá ul nyílt na pot,

ame lyen az adott te le pü lés, vá ros tud -
tá ra ad hat ják, hogy me lyek az iga zán
je len tős kér dé sek ma a vi lág meg őr -
zé sé ben. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, az
egy há zak nem min dig lát ják meg
an nak a le he tő sé gét, hogy a ci vil
szer ve ze tek kel együtt le het fon tos és
jó dol go kat kez de ni. Ha ezt még is fel -
is me rik, már is lét re jö het olyan ak ti -
vi tás, mely már ki csit több an nál,
mint ha én ott hon ér zem ma gam fe -
le lős nek a vi lá gért.

– Ho gyan lesz szó ból tett? Fel is mer -
ni a rosszat ta lán nem ne héz, de lép -
ni a job bí tás fe lé… A szem lé let vál tás
mi kor és ho gyan je le nik meg a gya kor -
lat ban?

– Ha egy szer ko mo lyan egy más
mel lé te szem és mér le ge lem, hogy mit
kap tam, és – ez zel szem ben – mit ad -
tam be le a kö zös be, mi vel já rul tam
hoz zá a vi lág szö ve vé nyes há ló za tá nak
fenn tar tá sá hoz, ak kor rá kell jön nöm:
élős kö dő va gyok. Ha meg szü le tik ez a
fel is me rés, ak kor jó eset ben az is
meg fo gal ma zó dik, hogy nem aka rok
egy sze rű en el tar tott ja len ni en nek a
rend szer nek, Is ten gyö nyö rű te rem tett
vi lá gá nak. Ha pe dig nem aka rok élős -
köd ni, ak kor most rög tön el kezd he tem
tu da to san más képp csi nál ni.

Ha mind ez nem hat meg, nincs
rám ha tás sal, ak kor vagy tel jes ség gel
fe le lőt len és ér zé ket len va gyok, vagy
olyan mér ték ben va gyok eti kát lan,
hogy az már a gúny ha tá rát sú rol ja. 

– Ho gyan éli min den nap ja it a fe -
le lős te remt mény?

– Van egy esz té ti kai vo nat ko zá sa a
kér dés nek, ame lyet ed dig nem em lí -
tet tünk, tud ni il lik a szép ség, amely re
nap mint nap rá le het cso dál koz ni. A
vi lág szép sé ge adott ság. Nem mi tet -
tük be le, már ben ne volt. A te rem tett -
ség szép sé gé ről a kez de tek től na gyon
sok szö veg szól, a zsol tá rok, a Te rem -
tés köny ve vagy akár egy Weö res Sán -
dor-vers. Weö res – töb bek kö zött –
sok szor ke re si ar ra a vá laszt, mit je -
lent úgy él ni a ter mé szet ben, hogy
nem csak ész re ve szem a szé pet, ha nem
há lás va gyok ér te, és gon dol ko zom
azon, hogy ez a szép hon nan van, mi
a cél ja, és mi kö zöm hoz zá.

A szép ség nem fo gyasz tás, nem
csak ar ról szól, hogy mond juk ki me -
gyek a Hár mas ha tár-hegy re, kö rül -
né zek, és azt mon dom: „Jaj, de szép!
Me gyek is ha za, így most már lesz
erőm a kö vet ke ző he ti ro bot hoz.” A
szép ség ál tal tu da to sul ben nem:
meg aján dé ko zott va gyok. Eb ből kö -
vet kez het az, hogy el kez dek örül ni.
És ha örü lök, ak kor nem fog nak
tud ni le bu tí ta ni a „kü tyük” má sod la -
gos vi lá gá nak szint jé re. Meg je le nik
ben nem a bi zo nyos ság, hogy ere deti
he lyem „az el sőd le ges vi lág ban” van. 

Az egyet len iga zán au ten ti kus lét -
for ma a há la – tu laj don kép pen en -
nek fel is me ré se lett a dol go za tom leg -
főbb ered mé nye. Aki há lá san tud él -
ni, az alap ve tő en épí tő mó don él. 

A há la azt je len ti, hogy öröm mel le -
mon dok bi zo nyos dol gok ról azért,
hogy a vi lág meg is me ré sé nek sok kal
szé le sebb spekt ru mát kap jam meg
cse ré be. A tö meg kul tú ra ter mé sze te -
sen ne he zí ti mind ezt. Nem le het ki -
búj ni be lő le, ha az em ber nek nin cse -
nek al ter na tív kul tu rá lis min tái. Az
egy há zak nak eb ben na gyon nagy sze -
re pük le het. Mert hogy az egy há zak
min dig is meg őriz ték leg alább a csí -
rá ját an nak a gon do lat nak, hogy a te -
rem tés kö ze pén alap ve tő en nem az
em ber áll.

– Fel te he tő leg nyi tott nak kell len ni
en nek be fo ga dá sá ra ah hoz, hogy meg -
szü let hes sen a há la. Akár a hüb risz,
akár a bűn, akár az egó ki fe je zést hasz -
nál juk, az em ber sa ját ja még is csak va -
la mi fé le el len ál lás, lá za dás…

– A tu da tos ke resz té nyi élet a
nyi tott ság is ko lá ja. A ke resz té nyi
lét for ma egyik fő fel is me ré se, hogy a
sa ját éle tem kö ze pén nem én ál lok.
Ez egy mély fel is me rés. A be zár kó -
zás ak kor kez dő dik, mi kor azt ér zem,
hogy raj tam áll nak a nagy dol gok. Ezt
le het ön ző en, de na gyon fe le lős ség -
tel je sen is át gon dol ni. Aki na gyon ön -
zet le nül kezd ne ki, de azt hi szi, raj -
ta áll vagy bu kik min den, az biz tos
„meg bu kik” tö rek vé sé ben. 

Alap ve tő kér dés, hogy tu dok-e
má sok hoz kap cso lód ni, il let ve ők
tud nak-e hoz zám. A nyi tott ság fok mé -
rő je pél dá ul, hogy mi tör té nik ak kor,
ami kor szem be jön ve lem va la ki az
ut cán. Mit ér zek, mit csi ná lok, mit fi -
gye lek? Össze hú zom ma gam, szo -
ron gok, kri ti zá lom, vagy kö zel ér ve
hoz zá rá ta lá lok azok ra a sza vak ra,
ame lyek kel meg szó lít ha tom? Van-e
annyi ra szí nes az én ben ső vi lá gom,
hogy egy vad ide gen em ber nek is tu -
dok olyat mon da ni, ami ne ki jó? Ez
egy hét köz na pi eti kai gya kor lat. Ha
egy mo soly meg szü le tik, az már egy -
faj ta ér de mi em be ri kap cso lat. 

Ha bár mit jó szán dék kal, hit tel, fe -
le lős ség gel és nyílt ság gal te szek, an -
nak he lye van Is ten ter vé ben. En nél
töb bet nem na gyon le het tud ni er ről
az egész ről. De ez a tu dás ta lán pont
ele gen dő is. 

g Ki nyik Ani ta

Hétköznapietikaigyakorlatok
Be szél ge tés Bé res Ta más egye te mi do cens sel

b Ökoteológiaitémávalfoglalkozóvaskos,ámkorántsemszáraz,Ahá-
láséletművészete címűhabilitációsdolgozatátdr.BéresTamás, azEvan-
gélikusHittudományiEgyetem(EHE)docensenéhányhónappalez-
előttDebrecenbenvédtemeg.Ökoteológiaikutatásainaksummájaez
amunka.AzEHE-nafelsőfokúökoteológiaiképzést–azakkormég
doktoranduszAndorkaEszterrel nagyotálmodva–Magyarországon
őindítottael,ésazótaissikeresenvégzi.ARózsavölgyiköz„legfőbb
zöldjének”nevezhető–általábanbiciklivelközlekedő–BéresTamás-
salavilágszépségérőlésazöröméltetőerejérőlbeszélgettünk.
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A Luther Kiadó hittankönyvei
a 2013/2014-es tanévre

A Magyarországi Evan gé li kus
Egyház hittantantervéhez
illeszkedő tankönyvek

Lacknerné Pus kás Sá ra

Is ten aján dé kai
Hit tan könyv 6–7 éve sek (I. évf.) szá má ra

A könyv fe je ze te i nek több sé gé ben Is ten azon
aján dé ka it bon to gat ja, me lyek kel a hét köz na -
pi élet ben min den ki ta lál ko zik. Sze ret nénk a
ter mé sze tet Is ten te rem tett vi lá ga ként, em be -
ri kap cso la ta in kat Is ten aján dé kul ne künk
adott jó rend je ként lát ni. Ez a „val lá sos kör-
nye  zet is me ret” ki bő vül még a gyü le ke ze ti
kör nye zet alap fo kú is me re té vel. A sor ra ke rü -
lő bib li ai tör té ne tek egy ré sze is az imén ti té -
mák kö ré cso por to sul, elmé lyí ti és a Jé zus tól
ta nult meg vi lá gí tás ba he lye zi őket. Emellett
hang súlyt kap az ün ne pek re – ka rá csony ra,
hús vét ra – va ló fel ké szü lés, bib li kus tar tal muk
meg is me ré se.

g A4, 64 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó kö -
tött, 590 Ft helyett 531 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 60 ol dal, ir ka fű zött,
1080 Ft

Kretzné Budaker Dóra, Lacknerné Puskás
Sára, Tompa Pálné

A hit útján 
Hit tan könyv 7–8 éve sek (II. évf.) szá má ra

Ábrahám, Jákób, József, Mária és József meg a
tanítvá nyok. Életükön, útjukon az Isten hí vá -
sát követő élet szépségeivel, aján dékaival,
életet mentő szabadí tá sá val és persze nehéz -
ségeivel haladnak. A ka rá cso nyi és a húsvéti
tör ténet pedig el ve zet ben nünket annak felis -
me réséig, hogy a hit útjára Isten Jézus Krisz -
tus ban ugyan úgy hív mindannyiunkat, mint a
Biblia lap jairól ismert „nagyokat”. A könyv is
se gíteni szeretne abban, hogy ne csak kép ze -
let ben, hanem való sá go san, egy egész életen
ke resztül jár has sunk a hit útján.

g A4, 132 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó -
kö tött, 980 Ft helyett 882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 79 oldal, irkafűzött,
900 Ft

Baranyayné Rohn Er zsé bet, Schaller Ber na -
dett, Tillai Zsó fia

Is ten cse lek szik
Hit tan könyv 8–9 éve sek (III. évf.) szá má ra

A har ma dik osz tá lyo sok nak szó ló hit tan -
könyv hat té ma kör ben mu tat ja be a cím ben
meg fo gal ma zott üze ne tet: Is ten cse lek szik. 

Az el ső fe je zet ben az ős tör té ne ten ke resz -
tül meg lát hat ják a gye re kek, hogy Is ten el íté li
a bűnt. A má so dik fe je zet lec ké in ke resz tül
meg ért he tik, hogy Is ten a bű nös em bert nem
ve ti el ma gá tól: szól hoz zá, és igé jé vel ke re si
őt. A har ma dikból meg ta nul hat ják Iz rá el tör -
té ne tén ke resz tül, hogy Is ten nem fe led ke zik
meg övé i ről és ígé re te i ről. A Sí nai-he gyi szö -
vet ség kö tés meg mu tat ja, hogy Is ten mit kí ván
né pé től, s hogy mit je len te nek Is ten pa ran cso -
la tai a min den nap ok ban.

Az ószö vet sé gi tör té ne tek ből már meg is -

mert üze net az új szö vet sé gi tör té ne tek ben,
pél dá za tok ban csú cso so dik ki (ne gye dik fe je -
zet). A gye re kek meg lát hat ják, hogy Is ten
nem ve ti el a bű nös em bert, ha nem Jé zus ban
bo csá na tot, ir gal mat kí nál; s azok, akik ezt a
bo csá na tot el fo gad ják, Is ten kö ve te i vé vál hat -
nak. Így ke rül elénk az ötö dik fe je zet ben a ta -
nít ván  nyá lett Má té, il let ve Pál apos tol sze  mé -
lye, va la mint az ószö vet sé gi Jó nás pró fé ta.

Az utol só fe je zet – Is ten kö zös sé get ad – le -
he tő sé get nyújt ar ra, hogy azo kat a ta nu ló kat,
akik szü le ik kel együtt la záb ban kö tőd nek az
egy ház hoz, kö ze lebb se gít sük a gyü le ke zet -
hez.

g A4, 140 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 80 ol dal, ir ka fű zött,
1300 Ft

Koczorné Heinemann Il di kó,
Pin tér Zsu zsan na

Is ten kö zöt tünk van
Hit tan könyv 9–10 éve sek (IV. évf.) szá má ra

A könyv szer ve sen kap cso ló dik az el ső há rom
osz tály anya gá hoz. A cí me hor doz za azt a
mon da ni va lót, ame lyet együt tes mun kánk
köz ben min dig szem előtt tar tot tunk: Is ten
kö zöt tünk van. Nem va la hol tá vol, szá munk -
ra el ér he tet len he lyen tar tóz ko dik, aho va már
alig-alig hal lat szik el a han gunk. A könyv fő
fe je ze tei: Jé zus cso dái; Jé zus pél dá za tok kal ta -
ní tot ta az em be re ket; Jé zus el jö ve te lé re ké szü -
lünk; Em be rek Is ten szol gá la tá ban; Meg vall-
juk hi tün ket.

A ta ná ri ké zi könyv ben a leg több lec ké nél a
tan anyag fel dol go zá sá hoz meg ad tunk egy
alternatív mód szert is, amely a sze rep-, il let ve
drá ma já té kon alap szik, és a gye re kek te vé -
keny sé gé re épít. 

g A4, 156 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 120 ol dal + mel lék -
let, ir ka fű zött, 1350 Ft

Soly már Mó ni ka, Só lyom Ani kó

Öröm hír Jé zus Krisz tus ról
Hit tan könyv 10–11 éve sek (V. évf.) szá má ra

Az ötö dik év fo lyam tan terv éhez ké szült az
Öröm hír Jé zus Krisz tus ról cí mű tan könyv és
ta ná ri ké zi könyv, mely Jé zus Krisz tus sze mé -
lyét, éle tét, mun kás sá gát mu tat ja be. Az át-
adan dó tan anyag nem csu pán az evan gé li u -
mok ban ta lál ha tó Jé zus-tör té ne tek be mu ta tá -
sa, ha nem az adott tör té net hang sú lya i nak és

je len tő sé gé nek meg is mer te té se, il let ve a Jé zus
Krisz tus sal kap cso la tos töb bi tör té net tel va ló
ös  sze kap cso lá sa.

Az egyes lec kék fel dol go zá sa ha son ló. Az
adott té mát, tör té ne tet írás be li fel ada to kon és
be szél ge té se ken ke resz tül mé lyí ti el a cso port.
Min den lec ké ben meg je löl tük, hogy a Bib lia
mely sza ka szát ol vas suk el. Fon tos nak tart juk,
hogy eb ben az élet kor ban már ne csu pán egy
ké pes vagy gyer mek bib lia le gyen a ta nu lók
előtt, ha nem ma gát az Új szö vet sé get ol vas sák.
A lec ké ket ál ta lá ban két olyan fel adat zár ja,
amely já té kos, kre a tív for má ban is mét li a ta -
 nult anya got. A tan anyag el mé lyí té sé hez hoz -
zá já rul nak a tan könyv szí nes ké pei is.

g A4, 178 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi -
konyv oldalról.

Só lyom Ani kó

Veled szövetségre lépek
Hit tan könyv 11–12 éve sek (VI. évf.) szá má ra

Veled szövetségre lépek! – Mózes első könyvé -
nek ez a mondata (1Móz 6,18) szólít meg egé -
szen személyesen a hittankönyv címlap ján. 

Nem egyszerűen csak Nóénak, nemcsak
Ábrahámnak vagy Izráel né pé nek mondja Is -
ten ezeket a szavakat, hanem az Ószövetség
lap  jain, a hittan órákon, bibliaórákon nekünk
is. Veled szövetségre lépek! Mit tesz Isten ve -
led? Azt mond ja, hogy veled lesz, segít, tá -
mogat, véd, vele megbeszélheted az ügye idet,
tő le nem kell tartanod. 

b Ös  sze ál lí tá sunk ban (lapunk 19–22. oldalán) be mu tat juk
a Lu ther Ki adó hittankönyveit, illetve a hitoktatást segítő
egyéb kiadványait, bíz va ab ban, hogy ez zel meg kön  nyít -
jük a lel ké szek, hit ok ta tók tan év ele ji ké szü lő dé sét. Tud -
juk, hogy egy-egy tan év kez de tén az is ko lás ko rú gyer -
me ke ket ne ve lő csa lá dok szá má ra igen nagy te her té telt
je lent az új tan köny vek be szer zé se, ezért hit tan köny -
ve in ket szep tem ber 30-ig ked vez mé nnyel áru sít juk.
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Ebben a hittankönyvben és a hozzá
tartozó Ószövetségi olvasókönyvben meg-
 ismerkedhetünk azzal, hogyan kötött Isten
szövetséget az emberekkel a világ kezdetétől
fogva többször is. Hogyan hívta el őket,
hogyan gondos ko dott ró luk; de arról is szó
lesz, hogyan büntette meg népét, amikor az
elfordult tőle. Minden történetben meg-
láthatjuk Isten féltő szeretetének jelét, és
meg tapasz talhatjuk, hogy aki hozzá hűséges,
azt megsegíti az Úr.

Hálásak lehetünk Istennek, hogy mindeze -
ket az eseményeket úgy ismerhetjük meg, hogy
tudjuk: Jézus Krisztusban Isten új szövetséget
kötött az emberiséggel. Veled szövetségre
lépek! – ezt nekünk már Jézus mond ja, aki ben
Isten egészen közel jött hozzánk.

(A Veled szövetségre lépek című hittan -
könyv a korábban használt Ószövetségi hit -
tan könyvet helyettesítő tankönyv.) 

g Hit tan könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö tött,
780 Ft helyett 702 Ft
Ol va só könyv: A4, 128 ol dal, ra gasz tó kö tött,
620 Ft helyett 558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi -
konyv oldalról.

Sárkányné Hor váth Er zsé bet,
Trajtlerné Kop pá nyi Ág nes

Krisz tus ta núi
a vál to zó vi lág ban
Hit tan könyv 12–14 éve sek (VII–VIII. évf.)
szá má ra

A tan könyv ki emel ke dő egy ház tör té ne ti sze-
mé lyi sé gek éle tén és mun kás sá gán ke resz tül
a ke resz tény egy ház két ezer éves küz del me i be
ad be te kin tést. Az ol vas má nyok kö zép pont -
já ban – bár em be rek ről szól nak – Jé zus Krisz -
tus alak ja áll. E sze mé lyek be mu ta tá sá nál a fő
szem pont az, ho gy miként mun kál ko dott raj -
tuk ke resz tül Krisz tus, és miként tel je sí tet ték
ko ruk ki hí vá sai kö zött a tő le ka pott meg bí za -
tást, az evan gé li um hir de té sét.

A be mu ta tott sze mé lyek kü lön bö ző tör té -
nel mi korok ban él tek. A tan könyv egy  sé gét
az az alap gon do lat ad ja, ame lyet a cím la pon
áb rá zolt sze mé lyek – Pál apos tol, Augus -
tinus, Lu ther és Bon hoef fer – val lot tak. Ez a
te o ló gi ai gon do lat pe dig a kö vet ke ző: hit
által, ke gye lem ből vál tat tunk meg Krisz tus
ál tal. 

A kö tet anya ga vá lo ga tás ra ad le he tő sé get.
Az egy ház tör té ne ti sze mé lyi sé ge ket be mu -
ta tó fe je ze tek mel lett be ve ze tő, ös  sze fog la -
ló, ki te kin tő egy sé ge ket is tar tal maz, ame -
lyek se gít he tik a ta nu lók nak az egy ház tör té -
net egé szé ben va ló tá jé ko zó dá sát. A tan -
könyv nem csak az is ko lai ok ta tás ban, ha -
nem a gyü le ke ze ti hit tan- és bib lia órá kon,
va la mint a sze re tet ven dég sé ge ken is hasz -
nál ha tó. Sok ol da lú al kal ma zá sához a hoz zá
tar to zó ta ná ri ké zi könyv gaz dag for rás anya -
ga, önál ló és cso por tos mun ká ra, szá mon ké -
rés re al kal mas fel adat gyűj te mé nye is nagy
se gít sé get nyújt.

g A4, 188 ol dal, ra gasz tó kö tött, 900 Ft helyett
810 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 268 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 2400 Ft

Balicza Iván, Sándor Éva, Sólyom Anikó

Kapcsolatok
Hit tan könyv 13–14 éve sek (VIII. évf.)
szá má ra

A Kapcsolatok cím arra utal, hogy életünket
nem elvonultan, egy lakatlan szigeten rendezzük
be, hanem minden rezdülésünket kap csolatok -
ban éljük meg. Kapcsolatban élünk önmagunk -
kal, egymással és a világgal. Mindezeket pedig
áthatja az Istennel való kapcsolat, hiszen hi -
tünk nem életidegen, nem elméleti keresztény -
ség, hanem út, amin járhatunk, erőforrás, ami re
támaszkodhatunk, és mindent átfogó szeretet,
amely értelmet ad az életünknek.

A könyv témái:
Az ember – Az ember Isten teremtménye;

Az emberi méltóság és az ember feladata; Bűn
a világban

Kapcsolatban önmagunkkal – Helyes ön-
ismeret; Értékeink; A személyiség kibonta ko -
zá sa; Önmagunk és mások megítélése; Kí sér -
té sek; A lelkiismeret; Bűn, büntetés, megbo -
csá tás

Kapcsolatban embertársainkkal – Családi
közösség; Barátság, baráti közösség,;Az ellenség
és a megbocsátás ereje; Férfi és nő kapcsolata;
Házasság; Válás; Magány és kirekesztettség

Kapcsolatban a természettel és a társada -
lom mal – Az ember és a természet; Az em -
be ri társadalom; Hazánk és nemzetünk; Mun -
ka és hivatás; Gazdagság és szegénység; A tár -
sa dalom kiközösítettjei; Ünnepeink; Vallás és
vi lágnézet

Kapcsolatban Istennel – Imádság; Gyónás;
Szentségek – a keresztség és az úrvacsora; Is-
tentisztelet; Egyház és gyülekezet; Keresztény
felekezetek; Szenvedés, halál; A feltámadás
reménysége

A Szentháromság egy igaz Istenről – Az Is-
tenről szóló tanítás; A Jézus Krisztusról szóló
tanítás; A Szentlélekről szóló tanítás

g B5, 105 ol dal, ra gasz tó kö tött, 490 Ft helyett
441 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: B5, 96 ol dal, ra gasz tó kö -
tött, képmelléklettel, 980 Ft

„Közelebb...” sorozat
A „Közelebb…” olyan, öt tag ból ál ló fü zet so -
ro zat, amely a 15–17 éves kor osz tályt szó lít -
ja meg el ső sor ban, hi szen alap ve tő en gim ná -
zi u ma ink 9–10. év fo lya mos tan anya gá hoz
ké szült.

Az öt fü zet öt olyan tan ter vi té mát dol goz
fel, amely a négy- és nyolc osz tá lyos gim ná zi -
um ban el té rő fel épí tés sel, de te ma ti ká já ban
nagy részt egy mást át fed ve for dul elő. A „Kö-
zelebb…” so ro zat fü ze tei ar ra vál lal koz nak,
hogy egy részt ki elé gít sék mind két is ko la tí pus
tan könyv igé nyét, más részt se gít sék az egy há -
zi is ko lán kí vü li ok ta tást is. Ajánl juk fü ze te -
in ket gyü le ke ze ti if jú sá gi és bib lia órák hoz, il -
let ve a kon fir má ci ós vagy a fel nőtt ok ta tás -
hoz is.

Sán dor Éva

Kö ze lebb Jézus Krisztushoz
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra
A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok 10. osz tá lyos
és a négy osz tá lyos gim ná zi u mok 9. osz tá lyos

tan anya ga rész ben fe di egy mást. Mind ket tő
tar tal maz za a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk
fe je ze tet. A Kö ze lebb Jé zus Krisz tus hoz cí mű
tan könyv a két fé le tan anya got két szín nel je -
lö  li: a négy osz tá lyos gim ná zi u mok ra vo nat ko -
zó alap tan anyag fe ke te szín nel, a nyolc osz tá -
lyos ta go zat ra vo nat ko zó to váb bi tan anyag
pe dig bor dó szín nel ta lál ha tó mind a tan könyv -
ben, mind pe dig a ta ná ri ké zi könyv ben.

A tan könyv zöld ke ret ben el he lye zett szö -
ve gei gon do lat in dí tó imád sá go kat vagy me di -
tá ci ó kat tar tal maz nak. Hasz nál hat juk őket
óra kez dés kor me di tá ci ó ként vagy egy sze rű en
il luszt rá ci ó ként. A kö tet má sik fon tos jel lem -
ző je, hogy min den fe je zet vé gén egy-egy vers,
imád ság vagy me di tá ció ol vas ha tó. Ezek el -
han goz hat nak a tan órán, de a ta nu lók el ol vas -
hat ják há zi fel adat ként is.

A ta ná ri ké zi könyv ben na gyon sok a szép-
iro dal mi uta lás. (Ezek az idé ze tek meg ta lál ha -
tók a ta ná ri ké zi könyv vé gén lé vő Sze mel vé -
nyek ben.) Min den hit tan ta nárt ar ra bá to rí -
tunk, hogy él jen a tan könyv és a ta ná ri kézi -
könyv ál tal fel kí nált kép ző mű vé sze ti és szép -
iro dal mi le he tő sé gek kel, s hasz nál ja őket akár
az óra kez dé sé nél, akár a be fe je zé sé nél.

A négy osz tá lyos ta go za ton fon tos a ta nu -
lók gyü le ke ze ti hát te ré nek fel mé ré se. Er re a
tan terv két tan órát ír elő. E be ve ze tő rész ér -
de kes sé té te lé hez nyújt se gít sé get az 1. fe je -
zet ben ta lál ha tó já ték gyűj te mény.

A ta ná ri ké zi könyv bi zo nyos lec kék kel kap-
cso lat ban rész le te sen ki dol go zott já té ko kat,
öt le te ket tar tal maz. Min den kit ar ra biz ta -
tunk, hogy pró bál ja ki és fej les  sze to vább a ta -
ná ri ké zi könyv ben ta lál ha tó drá ma pe da gó gi -
ai öt le te ket és szi tu á ci ó kat. S ne fe lejt sük el: a
leg na gyobb öröm, ha meg en ged jük, hogy di -
ák ja ink meg ta pasz tal ják az evan gé li um va ló -
sá gát.

g A4, 80 ol dal, ra gasz tó kö tött, 620 Ft helyett
558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö -
tött, 1390 Ft

Sán dor Éva, Só lyom Ani kó

Közelebb az úton
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra

So ro za tunk igen sok ol da lú an fel hasz nál ha tó
tag ja a Kö ze lebb az úton című fü zet. Te ma ti -
kus meg kö ze lí té se mi att jól al kal maz ha tó az
is ko lai ok ta tá son kí vül is.

A tan terv ben sze rep lő Út ra va ló té ma kö rök
fel ada ta mind a négy-, mind a nyolc osz tá lyos
gim ná zi um ban az új, ed dig nem tár gyalt evan -
gé li u mi tör té ne tek fel dol go zá sa, il let ve az új szö -
vet sé gi le ve lek té má i val va ló is mer ke dés. A be -
szél ge té sek ki in du ló pont ját az új szö vet sé gi le -
ve lek té mái, nem pe dig ál ta lá nos eti kai vagy
dog ma ti kai kér dé sek ha tá roz zák meg. (Ez utób -
bi ak tár gya lá sa a 8. és 12. év fo lyam anya ga.)

A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok ban eb ből
az anyag ból csak né hány té ma fér be le a ren -
del ke zés re ál ló kö rül be lül nyolc órás ke ret be.
Itt az Új szö vet ség köny ve i nek ala pos meg is -
me ré se kor van mód a páli le ve lek te ma ti kus
fel dol go zá sá ra. Ek kor a vá lo ga tás szem pont ja
el ső sor ban az le gyen, hogy a té ma se gít se a
páli le ve lek meg is me ré sét. (A vá lasz tást meg-
kön  nyí ti a tan terv is.)

Eb ben a fü zet ben is hasz nál juk a négy- és
nyolc osz tá lyos gim ná zi um anya gát meg kü -
lön böz te tő szín vál tást: az evan gé li u mi tör té -
ne tek leg na gyobb ré szé nek fel dol go zá sa a
nyolc osz tá lyo sok szá má ra nagy részt már is-
me rős, így csak a négy osz tá lyo sok ese té ben
ta ní tan dó új anyag ként. (Eze ket a ré sze ket
zöld szín nel je löl tük.) Ter mé sze te sen a nyolc-
osz tá lyos cso por tok ban egy-egy té ma sok kal
gyor sab ban fel dol goz ha tó, hi szen az is mert
tör té net re már csak utal nunk kell.

Sok té ma for dul elő va la mi lyen for má ban a
nyol ca di kos tan terv ben, vagy tér vis  sza majd
a 12. év fo lya mon, ezért az egyes kér dé se ket
nem szük sé ges min den szem pont ból vé gig-
ele mez ni.

A könyv ben gyak ran hasz nált mód szer a be -
szél ge tés. A ta nu lók nak meg kell is mer niük,
szok niuk ezt az egé szen egy sze rű for mát, hi -
szen az ok ta tás ban saj nos egy re ke ve sebb szer
van le he tő sé gük ar ra, hogy sza ba don vé le ményt
mond ja nak bi zo nyos kér dé sek ről. Meg kell ta -
nul ni uk a be szél ge tés kul tu rált for má ját is.
Alap el vünk le het, hogy nincs rossz vé le mény,
leg fel jebb nem ér tünk egyet ve le, és vi tat ko zunk
a kér dés ről. Fő leg az anyag ele jén fi gyel jünk tu -
da to san ezek re a dol gok ra, és se gít sük a ta nu ló -
kat. Ta pasz ta la tunk sze rint a di á kok na gyon
sze ret nek be szél get ni, és há lá sak, hogy őszin -
tén el mond hat ják azt, amit gon dol nak.

g A4, 44 ol dal, ir ka fű zött, 390 Ft helyett 351 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
690 Ft

Soly már Mó ni ka

Közelebb a Bibliához
Hit tan könyv 15–17 éve sek (X–XI. évf.)
szá má ra

Mi ért fon tos könyv a Bib lia? Mi lyen kap cso la -
ta van Is ten nel? Hon nan van a Bib li á nak erő  -
sí tő, bá to rí tó, vi gasz ta ló, re ményt adó ha tá sa?
Ki az, aki he lye sen ma gya ráz za az Írá so kat?
Mi vel szó lít meg a Bib li án ke resz tül ben nün ket
Is ten? Ho gyan szó lí ta nak meg, és mit akar nak
mon da ni egy több ezer éves könyv be tűi ne -
künk, mai em be rek nek? Mi ből ál la pít ha tó
meg, hogy nem ért jük fél re az üze ne tét? Ho -
gyan ke let ke zett a Szent írás? Is ten men nyi ben
és mi lyen for má ban „szer ző je” e könyv nek?
Kik és ho gyan ír ták le elő ször a szö ve geit, és
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ho  gyan ma rad tak fenn ezek? Ha tás sal van -
nak-e a for dí tá sok az ere de ti tar ta lom ra?

E kér dé sek ről va ló együtt gon dol ko dás ra, a
Szent írás sal kap cso la tos is me re tek bő ví té sé re
hív a Kö ze lebb a Bib li á hoz hit tan könyv és a
hoz zá kap cso ló dó ta ná ri ké zi könyv. A tan -
könyv el sőd le ges cél ja, hogy for mál ja a fi a ta -
lok Bib lia-szem lé le tét, Szent írás hoz va ló hoz -
zá ál lá sát. Bib li ai és iro dal mi sze mel vé nyek,
kép ző mű vé sze ti al ko tá sok, fel is mert hit val lá -
sok, em be rek élet ta pasz ta la tai, a Bib li á val
kap cso la tos is me re te ink és ezek együt tes
mon da ni va ló ja gon dol kod tat hat ja el a ta nu ló -
kat ar ról, hogy mit je lent a ke resz tény em be -
rek, az egy ház és sa ját ma guk szá má ra a Szent -
írás és az ab ban meg fo gal ma zott üze net. A
tan anya got ki egé szí ti, il luszt rál ja, és sok szor
to vább gon dol ko dás ra hív a tan könyv ben sze -
rep lő szí nes kép anyag. Az anyag ré szek fel dol -
go zá sát az elő ze tes ta pasz ta la tok ra, is me re -
tek re rá kér de ző, az anya got a kér dez ve ki fej tés
mód sze ré vel kí sé rő és to vább vi vő, el gon dol -
kod ta tó vagy az át adott is me re te ket vis  sza kér -
de ző fel ada tok se gí tik.

A hit tan könyv anya ga mind a négy-, mind
a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi tan terv ben sze -
re pel (a 9., il let ve a 10. év fo lya mon). A té mák
azon ban nem csak is ko lai, hit tan órai ke re tek
kö zött dol goz ha tók fel: elő ke rül het nek if jú sá -
gi al kal ma kon, bib lia órá kon vagy a fel nőtt ok -
ta tás ban is a Bib li á val fog lal ko zó so ro za tok ré -
sze ként. Ter mé sze te sen a mód sze re ket ezek -
ben az ese tek ben az al kal mak nak meg fe le lő en
kell meg vá lasz ta ni.

g A4, 48 ol dal, ir ka fű zött, 420 Ft helyett 378 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
960 Ft

Só lyom Ani kó

Kö ze lebb az Új szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az Új szö vet ség köny ve it tár gya ló anyag rész a
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok tan ter ve sze rint
kö ve ti a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk cí mű
té mát. Ek kor már az evan gé li u mi tör té ne tek
ala po sabb is me re té re szá mít ha tunk ta nu ló -
ink nál: hal lot tak a Bib lia ke let ke zé sé ről, egy-
ház tör té net ből a 7. év fo lya mon az apos to li
kor ral is fog lal koz tak, de még nem ta nul tak a
le ve lek ről. Eze ket az előz mé nye ket fi gye lem -
be vé ve ké szült az új szö vet sé gi köny ve ket tár-
gya ló anyag rész.

Ta nít vá nya ink több sé ge na gyon ne he zen
ve he tő rá ar ra, hogy öröm mel vé gig ol vas sa az
evan gé li u mo kat vagy az új szö vet sé gi ira to kat.
Ha pe dig kény szer ből fut ják vé gig a szö ve get,
ak kor ne he zen ve szik ész re a szép sé gét, ne he -
zen szó lít ja meg őket egy-egy gon do lat. Ezért
a fi gyel mü ket meg ra gad va és irá nyít va egy-
egy ki je lölt sza kaszt ér de mes el ol vas tat ni ve -
lük. (Eb ben se gít a köny vek fel dol go zá sá hoz
ké szült sok fel adat is.) A cél az, hogy a di á kok
vé gig jár ják, be ba ran gol ják az ira tok jel leg ze -
tes rész le te it. Ter mé sze te sen mind emel lett
ösz tö nöz zük őket ar ra, hogy a köny ve ket tel -
jes egé szé ben is ol vas sák el, de ne te gyük kö -
te le ző vé.

A fü zet ben ta lál ha tó fel ada tok szer ves ré-
szei az el sa já tí tan dó anyag nak: nem csak el mé -
lyí tik, ha nem a tan köny vi szö veg hez ké pest
gyak ran több let in for má ci ót hor doz nak. Tu -

da to sít suk di ák ja ink ban is, hogy így ké szül  je -
nek a szá mon ké ré sek re.

g A4, 40 ol dal, ir ka fű zött, 390 Ft helyett 351 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 36 ol dal, ir ka fű zött,
550 Ft

Var ga Gyön gyi, Zsugyel Adél

Kö ze lebb az Ó szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra
A tan könyv so ro zat Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű ré sze el ső sor ban olyan ta nu ló cso por tok
szá má ra ké szült, ame lyek még nem sok elő -
ze tes is me ret tel ren del kez nek az Ótes ta men -
tum köny ve i ről és ko rá ról. A kö tet ugyan ak -
kor nem csu pán a tör té ne tek pusz ta is mer te -
té sé re vál lal ko zik.

A 16–17 éves kor osz tály ra jel lem ző, hogy a
di á kok már nem – vagy nem szí ve sen – sa já -
tí ta nak el olyan is me re te ket, ame lyek kel nem
tud nak be lül ről azo no sul ni, vagy ame lye ket
nem tud nak kö zel ről meg vizs gál ni. Ám ta nu -
lás ra mo ti vál ja őket az, ha meg ér zik, hogy az
is me re tek a hét köz nap ja ik kal, a ben nük élő
kér dé sek kel, a je len nel és a rá juk vá ró jö vő vel
kap cso lat ba hoz ha tók. A múlt ér té ke i nek
pusz tán ön ma guk ért va ló meg be csü lé se élet -
ko ruk nál fog va már nem és még nem vár ha -
tó el tő lük. Ugyan ak kor eb ben az élet kor ban
van utol já ra le he tő sé gük ar ra, hogy szer ve -
zett fel té te lek kö zött, kor társcso port ban és
ta ná ri se gít ség gel meg is mer ked je nek a ré gi
ko rok ból szár ma zó kin csek kel, így az Ószö -
vet ség gel is.

Ezt a lát szó la gos fe szült sé get két szer kesz -
té si elv vel kí sér li meg fel ol da ni a könyv. Egy -
részt a fő szö veg ben meg ta lál ha tók mind azok
az is me re tek, ame lyek elő se gí tik az ott ho ni ta -
nu lást, az össze füg gé sek meg ér té sét. Ugyan-
ak kor az az idő, ame lyet ko ráb ban a tan könyv
hi á nya mi att jegy ze te lés re, dik tá lás ra for dí tot -
tunk az órá kon, most fel sza ba dul hat más jel -
le gű, de épp úgy a tan anyag hoz kö tött el fog -
lalt sá gok ra. Ezek nem má sod ren dű ek, ha nem
ar ra va lók, hogy a ta nu lás sze mé lye sebb le -
gyen, a ta nu lók vi lá gá val lát ha tó kap cso lat ba
ke rül jön. Ezt szol gál ja a tan köny vi fel ada tok
és ké pek je len tős ré sze. A fel ada tok a lec ke té -
má já val kap cso lat ban gyak ran rá kér dez nek a
ta nu lók vé le mé nyé re. Az osz tály ban je len lé -
vő kü lön bö ző vé le mé nyek le he tő vé te szik az
egy más tól va ló ta nu lást, továbbá dif fe ren ci ál -
tab bá vál hat a cso port vi ta kul tú rá ja és igaz -
ság fel fo gá sa is.

A bib li ai tör té ne tek nek az ol va sók éle té vel
va ló ös  sze kap cso lá sa egyéb ként sem ide gen a
szö ve gek szán dé ká tól, eb ben a kor osz tály ban
vi szont meg ke rül he tet len. Ezen az úton vál hat -
 nak élő vé a szö ve gek és sze rep lő ik, s a múlt és a
je len ta lál ko zá sa nem csak a di á ko kat, ha nem
a ta ná ro kat is új fel is me ré sek hez ve zet he ti.

A kö tet ben van nak olyan fel ada tok is, ame -
lyek a ver bá lis ta nu lás ha tá ra in túlra me rész -
ked nek. Ta lán szo kat lan, hogy kép al ko tás ra és
-elemzésre is le he tő sé get kí nál nak a tan könyv
fel ada tai. S bár nem min den cso port vé gez
szí ve sen ilyen jel le gű fel ada to kat, biz to san el-
nye ri majd az evan gé li kus gim ná zi u ma ink
rajz–mű vé sze ti ta go za tos osz tá lya i ban ta nu -
lók tet szé sét.

A könyv hasz ná la tát se gí tik az egy ér tel mű
ti pog rá fi ai meg ol dá sok: a lap szé lén ta lál ha tó
pik to gram ok, a fel ada tok bor dó kur zív be tűk -

kel tör té nő sze dé se, il let ve a ki egé szí tő anyag
szél ső ha sáb ban va ló el he lye zé se. A ta ná rok
ezen kí vül se gít sé get, gon do lat in dí tó im pul zu -
so kat, mód szer ta ni út mu ta tást és fel adat meg-
ol dá so kat is ta lál nak a ta ná ri ké zi könyv ben.
Mind a di á kot, mind a ta nárt ma gas kö ve tel -
mé nyek elé ál lít ja a Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű tan könyv, de a rá for dí tott idő és ener gia
re mél he tő leg meg té rül, ami kor a ré gi tör té ne -
tek ele ven né vál nak a je len ben, és úti tár sa ink -
ká sze gőd nek a jö vő fe lé ve ze tő úton.

g A4, 148 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 124 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 1350 Ft

Mesterházy Balázs

A világvallások közelebbről
Hit tan könyv 15–17 éve sek (XII. évf.)
szá má ra
„Sokakkal együtt vallom azt, hogy a világban
azért hallunk olyan sok vallási ellentétről,
mert hatalmas deficitünk van a világ külön -
bö ző vallásairól való ismereteink terén, és
meg ragadunk a hamis »abszolút igénynél«, és
nem vagyunk hajlandóak meglátni mindenki -
ben Isten gyermekét. Az a reményem tehát,
hogy ez a tankönyv is segíthet abban, hogy az
ismereteink által teljesebb képünk legyen a
világunkról, azokról a vallásokról, amelyek oly
sokat jelentenek emberek millióinak, függet -
le nül attól, hogy melyik földrészen születtek.
Így nehezen mondanám egy napi öt imát fe -
gyel mezetten elmondó muzulmánra, hogy
po gány, de ugyanezt a szót nehezen hasz nál -
nám egy áldozatokat rendszeresen bemutató
hindura is, pedig Jézust egyikük sem vallja
(leg alábbis szájjal!) Urának.

Korunk – vallási szempontból – talán egyik
legnagyobb veszélye az elvilágiasodás mellett
a szinkretizmus térhódítása. Diákjaink által
ismert sztárok, médiaszereplők felvesznek
egy-egy vallást – vagy annak egy-egy gon do -
latát –, mellyel a ránk bízott fiatalok is szim -
pa tizálnak vagy azonosulni tudnak; fontos
meg tanítanunk őket reflektálni ezekre is.
Még  hozzá úgy, hogy közben tudatosuljon
ben  nük, hogy ezek a kiemelt gondolatok, el -
vek, tanok egy-egy vallás gondolkodásmód já -
ba, kultúrkörébe, keletkezésének történeti ko -
rá ba hogyan illeszkednek bele. 

Ennek a tankönyvnek a célja elsősorban az,
hogy a különféle ismert, nagy vallásokról, val -
lá si koncepciókról szóló ismereteket nyújtson
a diákok számára. Így remélem, hogy a gon -
dol kodás, az ismeret segíti a hívő fiatalokat
azon az úton, amelyen reflektálniuk kell az
őket érő hatásokra. Ha ebben segítséget nyújt
nekik, és közben még a saját keresztény hi tük -
höz is közelebb viszi őket, akkor hiszem, hogy
nem volt haszontalan ezzel foglalkozni. Velem
ugyanis ez történt Indiában. Még sokkal kö-
zelebb kerültem Jézushoz, még természete -
seb ben tudom megélni kereszténységemet és
is tenhitemet.” (Részlet a tanári kézikönyv elő -
sza vából)

g A4, 100 ol dal, ra gasz tó kö tött, 880 Ft he lyett
792 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi -
konyv oldalról.

Jánosi Valéria

Egyháztörténet
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az egyház Isten szándéka szerint jött lét re,
Jézus az, aki Szentlelke és igéje által hív ja egy -
be és gyűjti össze nemzedékről nem zedékre
azokat az embereket, akik ben ne bíznak. Egy-
szerre szent és profán ez a történelem, hiszen
maga az élő Isten mun kálkodik egyházában és
egyháza ál tal, ám bűnös emberek végzik jól-
rosszul a rájuk bízott mun kát. Jézus ezt
mond ja fő papi imájában: „Nem azt kérem,
hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd
meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15) Az egyház
története szo rosan összefonódik a vi lág törté -
ne té vel, annak eseményei nélkül nehezen ér -
tel mezhető. Tény, hogy az egyház sok szor és
sokféleképpen vétkezett Ura aka rata ellen,
múltja nem mindig fényes, ám az mégis Isten
népének története. Ahhoz, hogy a magunk
szerepét, feladatát, egy há zunk jelenlegi hely-
zetét megértsük, jó, ha is merjük a múltat. En -
nek ismeretében al ka lomadtán ta lán vé de ni is
tudjuk egy há zun kat az egyre gya koribb vá -
dak kal szem ben.

A tan könyv ter mé sze te sen idő ren dben ha -
lad, fe je ze tek re, órák ra le bontva a meg ta nu -
lan dó kat. A fő szö veg köz ben szí nes ke ret be
fog lal va ér de kes sé ge ket, ki egé szí tő anya go kat
ol vas hat nak a di á kok. A lap szé lén ké pek ta lál -
ha tók, ér de mes meg nézni ala po san egy-egy
ar cot, mert az sok min dent el árul az em be ri
jel lem ről. A fő szöveg mel lett idé ze tek ol vas -
ha tók az adott kor ban élt szer zők től. Né ha ne -
héz meg birkózni a ko ra be li nyel ve zet tel, ám
meg éri a fá rad sá got, hi szen még is csak ők az
el sőd le ges szem ta núk, mi csak értel mez zük a
tör tén te ket. 

g A4, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 1550 Ft he -
lyett 1395 Ft

Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter,
Réz-Nagy Zoltán

Közelebb az Élethez
Hit tan könyv 17–18 éve sek (XII. évf.)
szá má ra
A 12. évfolyamnak szóló hittankönyvvel olyan
lelki és szellemi sétára hívjuk az Olvasót,
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amelyen nemcsak újabb ismereteket szerez -
het, hanem tanítványi élete is formálódhat.
Sé tánk során a poros, zajos utcáról betérünk
egy jólesően hűvös templom falai közé, ahol a
berendezési tárgyak és szimbólumok vezet -
nek el a legfontosabb kérdésekhez: Honnan
jö vünk, és hová tartunk? Milyen felszereléssel
vághatunk neki a világ alaposabb felfede zé sé -
nek? Van-e értelme az istenkeresésnek; ho -
gyan fogadjuk Isten emberkeresésének hírét?
Sza badok vagyunk-e erkölcsi döntéseinkben?
Milyen kapcsolatban áll a hit az értelemmel, a
jelen a jövővel, a bűn a megbocsátással, Isten
az emberrel? Mit tehetünk egyénileg és kö zös -
ségben a világért és a holnapért? Kérdéseink
megválaszolásában a kereszténység kimerít -
he  tetlenül gazdag tanítása és hagyománya
lesz segítségünkre, és ezekre saját belátásunk -
kal, felelősségünkkel, osztálytársaink, taná -
runk társaságában keresünk majd válaszokat.

g B5, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 880 Ft he lyett
792 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi -
konyv oldalról.

Hittankönyvek óvodásoknak
Révészné Tóth Erzsébet 

Mindennap Jézussal...
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások,
gyermekbibliakörök vezetéséhez

„Ez a kiadvány a Magyarországi Evangélikus
Egyház óvodáiban dolgozó és világi óvo dák -
ban hitoktatást végző pedagógusoknak, lel ké -
szeknek, gyülekezeti munkatársaknak kí ván
szakmai segítséget adni. A mintegy két év ti -
ze des egyházi óvodavezetői, illetve hitok tatói
gyakorlatom és az evangélikus egyház ban
vég  zett óvodai szakértői munkám tapasz ta -
lata segített abban, hogy ezeket a segédanya -
 gokat szeretettel és segítő szándékkal min -
denki számára közreadjam. A könyv megírá -
sát a közel két évtizedes munka során össze -
gyűlt egyházi óvodai anyag és a minden na pi
tapasztalatok összessége alapozta meg. Aján -
lom ezt a kiadványt mindenkinek, aki az óvo -
dáskorú gyermekek között végez szol gá la tot,
aki nekik a Szentírás történeteinek se gít ségé -
vel a kicsik életkori szintjének megfe le lően
szeretné Isten üzenetét elmondani, aki nek
fontos, hogy a gyermekek megismerjék az Úr
Jézus Krisztus személyét. Természetesen az
ajánlott lehetőségek mellett mindenki a saját
elképzelése szerint, a felkínált segédanyagot
kiegészítve szervezheti a hittanfog lal ko záso -
kat. Ugyanakkor az egyes óvodák egyházi, il -
let ve teológiai meghatározottsága, felszerelt -
sé ge, az adott körülmények, az adott helyzet,
esetleges időbeli korlátok (például egy-egy vi -
lá gi óvodában) befolyásolják a hit tan foglal ko -
zá sok levezetését. A történetek fel dol gozá sa -
kor számítunk a hitoktatók krea ti vi tására is.
Két kötetet adunk ki. Az egyik a fog lalkozások
vázlatait és az ajánlásokat tartalmazza, mely -
ben megfogalmazzuk a ta ní tási, nevelési célo -
kat, egy mintafoglalkozást is mellékelve. A
bib  liai történetekhez kapcso ló dó megjegyzé -
sek a gyermekek lelki neve lé sét, lelkigon do -
zá sát segíthetik. A másik kötet ben a zenei,
irodalmi, vizuális ajánlásokat és egyéb segéd-
anyagokat, bibliai történetek dramatizált vál -

to zatát, illetve a gyermekmunkában már ki-
 pró bált és jól használható kiadványok gyűjte -
mé nyét adjuk közre. Természetesen mindenki
szá mára adott a lehetőség, hogy az általa ed -
dig használt, bevált segédanyagot alkalmazva
vegyen újabb ötleteket ezekből a könyvekből.”

g A4, 220 ol dal, ra gasz tó kö tött, 1990 Ft he -
lyett 1791 Ft

Révészné Tóth Erzsébet 

Az óvodai hitoktatáshoz
ajánlott segédanyagok
gyűjteménye 

„Kiadványunkban a Mindennap Jézussal… –
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások, gyer -
mek bibliakörök vezetéséhez című kötethez
tar tozó kiegészítő anyagokat adjuk közre. Ez a
gyűrűs mappa nemcsak a keresztyén nevelést
segítő óvodai kézikönyvek felsorolását tar tal -
maz za, hanem tematikus csoporto sí tás ban
meg találhatjuk azokat az evangélikus óvo dák -
tól beérkezett feldolgozási javas la to kat, anya -
gokat is, melyek egyedi megkö ze lí tés ben mu -
tat ják be a gyermekek között végzett hit-
oktatói tevékenységeket. A bibliaköri fog lal -
ko zások mintavázlatai mellett szerepelnek az
egyházi ünnepekhez kapcsolható óvodai
foglalkozá sok, gyermek-istentiszteleti alkal -
mak rövid vázlatai is.

Ez a kiadvány korántsem teljes, hanem az
ed dig beérkezett anyagokból összeállított, ki-
in  duló gyűjtemény. Szándékaink szerint a jö -
vőben Az óvodai hitoktatáshoz ajánlott segéd-
anyagok gyűjteménye tovább gazdagodhat, és
évente újabb értékes ötletek, vázlatok, énekek
stb. tárháza lehet mindannyiunk örömére.

Nagyon sok áldott gyülekezeti, óvodai al ka -
lom ról, foglalkozásról tudunk, amelyeken ér -
té kes elképzelések, ötletek váltak valóra az el -
múlt időkben. Reméljük, hogy a szer kesz tő -
höz folyamatosan eljuttatott anyagok a továb -
biakban is közkinccsé válhatnak, és segíthetik
majd a Mindennap Jézussal… kötet haszná la -
tát az óvodai hitoktatásban.”

g 260 x 320 mm, gyűrűs mappában, 1720 Ft
he lyett 1548 Ft

Révészné Tóth Erzsébet (szerk.)

Bibliai kifestő
Ószövetségi történetek: Teremtéstörténet – Az
özön víz története – A bábeli torony – Dávid
és Góliát – Dániel története – Sámuel tör té -
ne te – Jónás története – Mózes története

Újszövetségi történetek: Krisztus születése –
Jézus imádkozni tanít – Jézus és a gyerekek –
A kenyércsoda  – Zákeus története – A jó
pász tor története – A vak Bartimeus tör ténete

– Jairus lánya – A feltámadás – A magve tő
pél dázata

József története: József, a kedvenc – József
ál mai – Józsefet eladják testvérei – József
Egyip tomban börtönbe kerül – József ál mo -
kat fejt meg a börtönben – József megfejti a
fá raó álmát – József testvérei Egyiptomban –
Újra Egyiptomban: Benjámin, kibékülés

g 295 x 210 mm, 35 oldal, irkafűzött, 750 Ft
he lyett 675 Ft

A tekercsek színe
Ószövetségi kifestő 4–10 éveseknek

Tartalom: A világ teremtése – Az első ember -
pár – Nóé és az özönvíz – Bábel tornya – Áb -
ra hám új hazája – Az örömhírhozó angyalok
– Ábrahám és Izsák – Izsák fiainak születése
– Egy tál lencse – Az atyai áldás megszerzése
– József álma – Az álomfejtő – József és test -
vérei – Mózes születése – A Tízparancsolat
kő táblái – Sámuelt megszólítja az Úr – Dávid
és Góliát – Dániel az oroszlánok vermében –
Jónás találkozása a cethallal

g A4, 40 ol dal, irkafűzött, 670 Ft he lyett 603 Ft

Konfirmáció
Tanuló közösségben
A konfirmációi oktatás kézikönyve 

A konfirmációi oktatáshoz kapunk kézbe gaz -
dag módszertani segítséget a Tanuló közösség -
ben című „tanári kézikönyvben”. A könyv bő-
séges muníciót kínál, hogy a legsajátosabb
pedagógiai és gyülekezeti helyzetekben is
meg  találjuk a megfelelő segédanyagot.

A nyolc témaegység sokrétű feldolgozását
összeállító munkacsoport tagjai tapasztalt
gyü lekezeti lelkészek, katekéták, akik az úgy -
ne vezett „nehéz kérdéseket” sem kerülik meg.
Céljuk nem kevesebb, mint kétségeiket,
kérdé se iket őszintén megfogalmazó, hitükért
bát ran megharcoló, tudatos, elkötelezett és
fele lős, nagykorú keresztyén fiatalok oktatása
és nevelése. Mindehhez igen gazdag és kor-
szerű illusztrációs anyagot is kínál a könyv:
irodalmi sze melvényektől kezdve a
fiatalokhoz közel álló zenei és video-
anyagokig, amelyek részben az interneten is

elérhetők. 
A 21. század új pedagógiai felismeréseit és

lehetőségeit bölcsen alkalmazó, korunk ki hí -
vá saira őszinte választ kereső kötet hosszú
évek kemény csapatmunkájának gyümölcse.
Ajándékozza az egyház Ura a tanítás és a ta -
 nu  lás Lelkét mindazoknak, akik e könyv se -
gít ségével készülnek a konfirmációi tanításra
és tanulásra! Reménységünk, hogy minél töb -
ben vallják majd felszabadult örömmel az
apos tollal együtt: Tudom, kinek hiszek!

g A4, 231 ol dal, kemény fedeles, 3300 Ft

Luther Márton

Kis káté
g A6, 68 ol dal, kartonált, 250 Ft he lyett 225 Ft

Egyéb
Biblia (új fordítású)
g közepes, kék, zöld, bordó színű táblával,

2500 Ft he lyett 2250 Ft
g nagy, 3500 Ft he lyett 3150 Ft
g magyarázó jegyzetekkel, 5100 Ft he lyett

4590 Ft

Evangélikus énekeskönyv
g kicsi, 1150 Ft he lyett 1035 Ft
g nagy, 1950 Ft he lyett 1755 Ft

Zarándokének
g spirálozott, 1490 Ft he lyett 1341 Ft

Hitoktatási napló
g 270 Ft

Hitoktatási bizonyítvány
g 55 Ft

Kiadványaink megrendelhetők
a Luther Kiadótól:

1085 Budapest, Üllői út 24.
Fax: 1/486-1229

E-mail: kiado@lutheran.hu 
Megvásárolhatók

a kiadó könyvesboltjában:

Budapest VIII. ker., Üllői út 24.
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között

Kaphatók internetes könyvesboltunkban is:

www.lutherkiado.hu
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– Mi az is ten tisz te let, és mi ért
fon tos szá munk ra? Azok nak, akik –
még – nem ol vas ták ezt a mun kát,
ho gyan in do kol ná meg: mi ért van
szük ség ar ra, hogy az is ten tisz te let mi -
nő sé gé vel fog lal koz zunk?

– Az is ten tisz te let az én ér tel me -
zé sem ben el ső sor ban Is ten cse le ke -
de te. Egy sze rű en nem igaz az, amit
így szok tak mon da ni: a li tur gia em -
be ri ta lál mány, em be ri tra dí ció. Nem!
Az is ten tisz te let az in kar ná ció – az
Ige tes tet ölt – cso dá ja al ka lom ról al -
ka lom ra. Is ten ma ga aláz ko dik be le
az em be ri lét for má i ba, ő ma ga vál -
lal ta, hogy em be rek sza vá ban meg -
szó lal, és a ke nyér ben és bor ban ön -
ma gát ad ja. Ő hív meg, ő be szél ve -
lünk, ő táp lál min ket. Min den, amit
mi te szünk, csu pán vá lasz ar ra, amit
Is ten tesz ve lünk.

Az is ten tisz te let több szem pont ból
fon tos szá munk ra: ta lál ko zás Is ten -
nel, mi nő sé gi ta lál ko zás az em ber -
társ sal. Ta nul juk az éle tet at tól, aki al -
kot ta; hall gat juk az út mu ta tá sát an -
nak, aki ma ga az út; el- és be fo gad -
juk azt az ál dást, amely nél kül ál dat -
lan ál la pot ban szen ved jük vé gig ezt
a vi lá got; meg kap juk az élet ke nye -
rét at tól, aki nem ha lál ra, ha nem az
élet re etet. 

Ha így cse lek szik ve lünk az Is ten,
ak kor az ő sze re tet ára dá sá nak nem
le het akár mi lyen med ret ad ni. A
szent tar ta lom hoz igé nyes, mi nő sé -
gi for ma kell. Nem vá la szol ha tunk
akár ho gyan Is ten meg ke re sé sé re.
Ilyen ér te lem ben kezd tem el fog lal -
koz ni a mi nő ség kér dé sé vel. Ter -
mé sze te sen a ti tok nyit ja is ér de kelt:
mi az oka an nak, hogy né hol vonz -
za az em be re ket az is ten tisz te let,
né hol pe dig ala csony szín vo na la mi -
att ta szít ja, el ide ge ní ti. 

Az is ten tisz te let mi nő sé gi kér dé -
se it két cso port ra oszt hat juk: az is -
ten tisz te let alap ve tő mi nő sé ge az is -
te ni mi nő ség. Ő – lé nyé ből, sze re te -
té ből, tö ké le tes vol tá ból kö vet ke ző -
en – csak a leg tö ké le te seb bet ad ja.
Se lej tet, má sod ran gút, ér ték te lent
tő le nem ka punk. A mi nő ség biz to sí -
tás is te ni ol dal ról te hát adott. An nál
iz gal ma sabb kér dés, hogy a for má val,
a dra ma tur gi á val, a nyelv vel, a kö rül -
mé nyek kel mi, em be rek meg fe le lő -
en igé nyes med ret adunk-e az is te ni
mi nő ség nek.

– Ho gyan le het meg kö ze lí te ni, meg -
fog ha tó vá ten ni ezt a té mát? Ha részt
ve szek va la mi lyen al kal mon, ki ala -
kul ben nem va la mi lyen ér zés, sze mé -
lyes vé le mény fo gal ma zó dik meg ez -
zel kap cso lat ban. De van nak-e ob jek -
tív szem pon tok, ame lyek alap ján
meg le het ítél ni, hogy egy is ten tisz te -
let jó-e vagy rossz? Egy ál ta lán: eze ket
a jel ző ket kell-e szem be ál lí ta nunk
egy más sal?

– Ter mé sze te sen el ső él mé nyünk
az a be nyo más, ame lyet ér zel mi úton
szer zünk. Va la mi tet szik vagy nem.
Nem is biz tos, hogy ezt ész ér vek kel
meg tud juk in do kol ni. Egy sze rű en jó
ér zés tölt el, vagy kel le met len hi ány -

ér ze tünk van, eset leg bosszan ko -
dunk. Mi vel az is ten tisz te let ha tá sa,
ne tán ered mé nyes vol ta fe lett nem mi
ren del ke zünk – hi szen Is ten ott és ak -
kor te remt hi tet, éb reszt bűn bá na tot,
épít egy há zat, ahol és ami kor ő akar
–, nem mond ha tunk som más íté le -
tet, hogy ez rossz vagy jó volt. Evan -
gé li u mi ér te lem ben óvok is min -
den kit az ilyen ka te go ri zá lás tól. 

Ugyan ak kor a tu da tos ke resz tény
élet, az igé nyes ige hall ga tás – nem
elég szem meg em be ri sza vak kal, ha -
nem evan gé li u mot, igét vá rok! –, az
Is ten nel va ló sze mé lyes ta lál ko zás
ko mo lyan vé te le se gít meg fo gal maz -
ni olyan ob jek tív kri té ri u mo kat, ame -
lyek le ír hat ják az is ten tisz te let mi nő -
sé gét. Az is ten tisz te let mi nő sé ge függ
at tól, hogy el ér-e az Is ten aján dé ka a
gyü le ke zet hez. S ha el ér, ak kor ho gyan
tá lal ják ezt ne künk mind azok, akik nek
ez a fel ada tuk, mi több: a kül de té sük. 

Az alap ve tő kér dés te hát az, hogy
az is ten tisz te let va ló ban is ten tisz te -
let-e – vagy csak „an nak lát szó tárgy”,
ne tán pót szer. A Te rem tő és a te remt -
mény sze mé lyes és kö zös sé gi ta lál ko -
zá sa, ahol az em ber mi nél na gyobb
mér ték ben ré sze sed het Is ten aján dé -
ká ban, az Is ten nel va ló kö zös ség -
ben, Is ten ben ma gá ban – ő nem va -
la mit ad, ha nem ön ma gát ad ja. Csak
ez zel az igénnyel, ilyen mi nő ség utá -
ni vággyal sza bad az is ten tisz te le tet
meg tar ta ni, for mál ni, szol gá lat te vő -
ként vagy részt ve vő ként át él ni.

Az is ten tisz te let lé nye ge sze rint ak -
kor vá lik mi nő sé gi vé, ha Is ten sza va,
aka ra ta, cse le ke de te, em bert men tő
sze re te te meg nyil vá nul ben ne. Is -
ten biz to sít ja az is ten tisz te let sta bil
mi nő sé gét. Az em be ri mi nő sé get
meg ha tá roz zák a sze mé lyi té nye -
zők, a kül ső kö rül mé nyek és az egy -
há zi, tár sa dal mi és vi lá gi kon tex tus
egy más ra ha tá sa. Az em be ri mi nő -
ség ja vít ha tó, fej leszt he tő és ál lan dó -
an fe lül vizs gá lan dó.

– Tud juk, hogy dok to ri disszer tá -
ci ó já ban a li tur gi á val fog lal ko zott:
Agen da tra dí ció és a je len ki hí vá sai.
Mennyi re volt tör vény sze rű, hogy az
is ten tisz te let tel, li tur gi á val töl tött
év ti ze dek eh hez a mos ta ni té má hoz
ve zet tek? Ho gyan ala kult ki a sze mé -
lyes ér dek lő dé se?

– Tu do má nyos mun kám hosszú
éve i nek el ső összeg zé se az volt,
hogy meg kí sé rel tem egy bi zo nyos
szem szög ből fel dol goz ni a múl tat.
En nek ered mé nye mel lé ál lí tot tam
azo kat a mai meg ha tá ro zó té nye ző -
ket, ame lyek ki hí vást je len te nek az
egy ház szá má ra: ho gyan le het a
múl tat ér té kel ve, a gyö ke re ink ből él -
ve mai mó don is ten tisz te le ti éle tet
él ni, vá la szol va ko runk nagy kér dé -
se i re, a mai em bert fog lal koz ta tó ak -
tu á lis té mák ra. Eb ben a dok to ri
mun ká ban ott rej tőz kö dött a Li -
tur gi kus könyv al ko tó mun ká já nak
majd két év ti ze de.

Köz ben – két egye te men va ló pár -
hu za mos ok ta tói mun ka gyü möl -
cse ként – meg szü le tett a Li tur gi ka cí -

mű tan könyv (Lu ther Ki adó – Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem,
2010), amely egy ben ké zi könyv ként
is szol gál mind azok szá má ra, akik az
is ten tisz te let tel fog lal koz nak. A
könyv – vas kos vol ta el le né re – sok
olyan kér dést ha gyott nyit va, amellyel
sze ret tem vol na to vább fog lal koz ni.
E kér dé sek és a rá juk adott vá lasz kí -
sér le tek össze fog la lá sa ha bi li tá ci ós
mun kám az is ten tisz te let mi nő sé gé -
ről. Ter mé sze tes, hogy az el mé le ti
mun ka után ez már – tu do má nyos
fel dol go zá sá ban is – el ső sor ban gya -
kor lat ori en tált.

– Mennyi re ál ta lá nos, hogy a ke -
resz tény egy há zak az is ten tisz te let mi -
nő sé gé re fi gyel je nek? Mi lyen szak -
iro da lom áll ren del ke zés re eh hez?

– Nem ál ta lá nos, de azért egy re in -
kább fog lal koz nak ve le. Nem di vat -
ból – hi szen a mi nő ség biz to sí tás
ügye las san az élet min den te rü le tén
meg je le nik –, ha nem az élet hoz ta ki -
hí vá sok alap ján: az el múlt szá zad vé -
gén meg ta pasz talt is ten tisz te let-krí -
zis nyo mán, an nak nyo mán, hogy vi -
lág je len ség ként csök ken az is ten -
tisz te let-lá to ga tás, ugyan ak kor nem
csök ken a val lá sos éh ség, a misz ti ka
utá ni vágy.

Köz ben meg je len tek a sa ját kul tú -
ránk hoz kö tött is ten tisz te le ti for -
mák mel lett más – el ső sor ban ame -
ri kai, de nem egy szer af ri kai – is ten -
tisz te le ti for mák, s ezek di vat ja új kér -
dé se ket ve tett fel. A szak iro da lom
cse kély nek mond ha tó, Ma gyar or -
szá gon tu do má som sze rint – is ten -
tisz te le ti vo nat ko zás ban – én ír tam
az el ső ilyen mun kát. Azt azon ban
hoz zá kell ten ni, hogy a te rü let tu do -
mány kö zi vo nat ko zá sai mi att sok
iz gal mas anya got kí nál – ma gyar
nyel ven is.

– Ho gyan ke rül het jük el, hogy a
mi nő ség re tö rek vés em be ri eről kö -
dés le gyen? Ho gyan le het meg ta lál ni
az egyen súlyt az is te ni és az em be ri
kö zött?

– El ső sor ban úgy, ha ar ra fi gye -
lünk, hogy az is te ni mi nő sé get kép -
vi se lő össze te vők meg van nak-e: az
evan gé li um – a ke reszt ről, a bűn bo -
csá nat ról, Jé zus meg vál tói mun ká já -
ról szó ló jó hír –, a tisz ta ta ní tás, a
szent sé gek, az Is ten nel va ló pár be -
széd – imád ság –, a meg fe le lő hit val -
lás több fé le for má ban; s ha a med ret
biz to sí tó kül ső sé gek nem ön cé lú ak,
ha nem min den – a hely, a tár gyak, a
moz du la tok, a gesz tu sok – Krisz tust
pré di kál ja. Eh hez már igé nye sen
hoz zá ren del he tő mind az, ami re em -
be ri ol dal ról szük ség van.

– Az is ten tisz te let ha son lít ha tó
egy mű al ko tás hoz. Mind ket tő sze mé -

lyes meg íté lé sét, meg élé sét igen erő sen
be fo lyá sol ja az, hogy a szem lé lő, a
részt ve vő sze mély mennyi re tá jé ko -
zott, mi lyen is me re tei van nak a té má -
ról, mennyi re ér ti az össze füg gé se ket.
Mi lyen mó don le het ta ní ta ni az is me -
re te ket, a vi szo nyu lást, a hoz zá ál lást,
az ér zé keny sé get?

– Az is ten tisz te let va ló ban mű al -
ko tás! De nem a mi énk. A mi szó-,
ze ne-, meg je le ní tő és dra ma ti zá ló
mű vé sze tünk csak sze rény vá lasz a
leg na gyobb al ko tás ra: Is ten dra ma -
tur gi á já ra, szép sé gé re, tet te i re. Is ten
az, aki ma ra dan dót al kot, Is ten az,
aki nek sza va az idő múl tá val is ér vé -
nyes, Is ten az, aki cso dá kat tesz,
hogy meg újul jon a vi lág. 

Év szá za dok, sőt év ez re dek óta ad -

ja to vább az em ber az Is ten nagy tet -
te i ről szó ló jó hírt. És ugyan ennyi idő
óta épül egy más ra az is ten di csé ret
cso dá la tos épü le te. Tar tal ma meg is -
mer he tő – de a Jé zus-ta nít vá nyok nak
ezt is ta nul ni uk kell. A temp lom ba
lép ve ugyan is nem az a kér dés, hogy
én ho gyan va ló sít ha tom meg ma gam,
s ho gyan szol gál ják ki az én lel ki igé -
nye i met.

Az a kér dés, haj lan dó va gyok-e be -
le kap cso lód ni a bi zony ság te vők fel -
le gé nek fo lya ma tá ba: be fo gad ni és az -
után to vább ad ni az Is ten nel va ló
pár be szé det, a Krisz tus evan gé li u má -
nak múlt ban gyö ke re ző, de je len ben
meg ele ve ne dő kin cse it. Az is ten -
tisz te let ak kor szól ne kem, ha a hit
alá za tá val le mon dok ar ról, hogy ró -
lam szól jon.

– Lé tez het-e olyan is ten tisz te let,
amely na gyon kü lön bö ző ke gyes sé gű,
kul tú rá jú em be rek nek egy for mán él -
ményt je lent?

– Az is ten tisz te let kö zös sé gi ese -
mény: Is ten együtt van né pé vel.
Nem a kí ván ság mű sor ka te gó ri á ba
tar to zik. A va sár na pi is ten tisz te let
nem ré teg al ka lom, ha nem az egész
gyü le ke zet ta lál ko zó he lye: a gyü le ke -
ze ti ta gok ta lál koz nak egy más sal, és
Is ten né pe ta lál ko zik Urá val. Bi zo nyá -
ra szük ség van a kö zös nyelv hasz ná -
la tá ra, de el ső ren den az alá zat be fo -
ga dó kész sé gé re.

Is ten ma va la mit le tett az asz tal -
ra! Azt aka rom el fo gad ni, vagy va la -
mi mást, ne kem meg fe le lőt aka rok
ki küz de ni? Az, hogy az Ige test té lett,
azt is je len ti, hogy más kul túr kör ben
más ként szó lal meg az evan gé li um.
Nem prob lé ma men tes az egyik kul -
túr kör ből a má sik ba át lép ni, for má -
kat, szö ve ge ket, ze né ket át ven ni. Mi
az, ami el sa já tít ha tó, mi az, ami ide -
gen? – ezek fon tos szem pon tok, de
az alap ve tő kér dés: mi az, ami bib li -
kus, mi az, ami va ló ban krisz tu si.

– Mit mon da na an nak, aki sze rint
az is ten tisz te le ten csak az ige hir de tés
fon tos, a töb bi elem re nem szük sé ges
fi gyel met for dí ta ni?

– A vá lasz egy sze rű: az egész is ten -
tisz te let ige hir de tés. Más ként fo gal -
maz va: az is ten tisz te let egé sze kon -
cent rált ige. A zsol tár ban, az imád -
ság ban, az ének ben, a hit val lás ban
min den hol az ige szó lal meg és mű -
kö dik. Az ige egy há zá ban ezt el vet -
ni több mint arány té vesz tés. Ak kor
is, ha en nek a rossz szo kás nak – rész -
ben re for má tus ha tás ra, de el ső sor -
ban a ra ci o na liz mus ko rá ból szár ma -
zó an – „ha gyo má nya” van.

– Ho gyan le het el ke rül ni az is ten -
tisz te let li tur gi á já nak ki üre se dé sét?

– A Mi atyán kot két ezer éve mond -

ja a ta nít vá nyok so ka sá ga. Még is drá -
ga, ál dott, min dig friss imád ság. Ke -
le ti test vé re ink hasz nál ják a több
mint más fél ezer éves Arany szá jú
Szent Já nos-fé le li tur gi át. Imád sá gai
közt van olyan, amely na gyon ma i ként
hat, s még is ben ne rej lik a sok száz
éves örök ség. A ki üre se dés nem az
adott szö veg mi att van, ha nem ami -
att, aho gyan hasz nál juk.

Az imád ság pár be szé dé ben ré gi és
új, tra di ci o ná lis és ma meg fo gal ma -
zott mon da tok ölel kez nek össze. A
ré gi, em be rek ál tal le írt igé ket a
Lé lek ele ve ní ti meg és te szi élő igé -
vé. Ha ki üre se dik az is ten tisz te let, a
hi ba „a mi ké szü lé künk ben van”.
Ha ko mo lyan gon dol juk a ré git és az
újat, s ha a Szent lé lek je len lé tét,
meg ele ve ní tő ere jét kér jük, ak kor
nem fog ki üre sed ni. Ha vi szont sa -
ját öt le te ink ből me rí tünk, s a kor -
szel lem hez akar juk iga zí ta ni a Szent -
írás és a bib li kus mon da tok szel le -
mét, ak kor a ki üre se dés ha ma ro san
biz tos ra ve he tő.

– Mos ta ná ban so kan ag gód nak
az egy ház jö vő jé ért. Vé le mé nye sze rint
mennyi re függ ez a jö vő at tól, hogy mi
tör té nik is ten tisz te le te in ken?

– Az is ten tisz te let az egy ház alap -
ve tő élet meg nyil vá nu lá sa, a szí ve
kö ze pe. Nem vá laszt ha tó el a hét köz -
na pok tól. Is ten és em ber kap cso la tá -
ban is meg van nak a hét köz na pi és az
ün ne pi pil la na tok. Az is ten tisz te let
olyan, mint a töl tő ál lo más. Ha nem
tan ko lunk, nem ju tunk messze…
Az is ten tisz te let jö vő je – meg úju lá -
sa – és az egy ház jö vő je – meg úju lá -
sa – el vá laszt ha tat la nok egy más tól.
Nem for mai meg úju lás ról van szó,
ha nem re for má ci ó ról: vissza a lé -
nyeg hez. Csak a Krisz tus-köz pon tú
is ten tisz te let nek van jö vő je. Min -
den más üres já rat vagy ma ga mu to -
ga tás.

g E. É.

Istentiszteletésminőség
Ifj. Ha fen scher Ká roly ar ról az „egy-ügy ről”, amely meg ha tá roz za éle tét
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A két lo vag ezen a nap sü té ses dél utá -
non utol já ra vet te ke zé be a Sza káll ki -
rály déd ap ja, Ba jusz ki rály ké szí tet -
te te ker cset.

– El ér kez tünk az utol só meg ol dan -
dó rejt vény hez – mond ta Pong rác lo -
vag, mi köz ben gon do san meg he -
gyez te lúd tol lát.

– Bi zony, bi zony – bó lo ga tott lo vag -
tár sa. – Ha ezt a fel ad ványt is meg fej -
tet tük, már is me he tünk a trón te rem -
be, hogy át ad juk urunk nak a te ker csen
el rej tett négy bib li ai ne vet. Ol va som is

a fel ada tot: „Tin tát elő, tol lat he gyezz,
hogy azt a pa pír ra he lyezd! Dá vid az
Úr ki vá lasz tott ja, még is küz del mes
volt az út ja. Is mer ned kell éle tét, hogy
meg fejtsd a sze mély ne vét. A pi ros
osz lop tit ka – az utol só rejt vény nyit -
ja. Mind eh hez jó mun kát kí ván a ki -
öt lő: Ba jusz ki rály.”

Melyikakeresettnév?
1. Dá vid fut, me ne kül, e hely re be csü -
csül.

2. E ru ha da rab Sau lé, a sar ka pe dig
Dá vi dé.
3. E hang szert Dá vid nyag gat ja, ve -
le Sault nyug tat ja.
4. E ki rály Dá vid előd je, vé tett, így nincs
a tró non nagy jö vő je.
5. Dá vid ki rály utód ja, böl cses sé gé nek
nagy a vissz hang ja.
6. Dá vi dot ül dö zik, ő a ház ból ezen
ke resz tül tá vo zik.
7. E nap szak ban Dá vid nak volt
bosszú ra esé lye, ő Saul éle tét még is
meg kí mél te.

AlbertésPongráclovagkalandjai
b Mostaninégyrészessorozatunkvégéhezértünk.Szakállkirálykétvi-
tézének,AlbertésPongráclovagnakegykülönlegestekercsbibliairejt-
vényeitkellettmegoldaniuk.Ezekmegfejtéseiolyanédesanyáknevei,
akiknekkétfiukvolt.Ahelyesmegoldásokatösszegyűjtveasorozat
végénküldjétekbeszerkesztőségünkcímére(EvangélikusÉletszer-
kesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá:
Gyermekvár.

4.

A ha zánk ban fész ke lő há rom fecs ke -
faj kö zül a par ti fecs ke a leg ki sebb. A
má sik két faj jal el len tét ben nem köl -
tö zött a te le pü lé sek re, ha nem a fo lyók
me re dek part ol da la i ban, só der- és
ho mok bá nyák ban fész kel.

A par ti fecs kék nagy mun ká val
mé ter nyi hosszú sá gú üre get ás nak, és
a vé gé ben, egy kis mé lye dés ben ké -
szí tik el a fész kü ket. Te le pe sen köl -
te nek, né ha csak tu cat nyi an – ami ti -
zen ket tőt je lent –, más kor vi szont
több száz pár van együtt.

Ko ráb ban éven te jár tam a Fel ső-Ti -
sza men tén, Ti sza te lek tér sé gé ben. Ott
volt nem csak Ma gyar or szág, de Eu -
ró pa leg na gyobb par ti fecs ke te le pe,
ahol éven te úgy két-, két és fél ezer pár
köl tött. A me re dek part ol dal fel ső ré -
szén vol tak az üre gek szo ro san egy más
mel lett. Úgy né zett ki a part, mint ha
egy hosszú kás ros tát élé re ál lí tot tak
vol na. A „fecs ke tár sas ház ban” a la kók
so ha nem té vesz tet ték el az aj tót,
min dig a sa ját la ká suk hoz ér kez tek.

Szál lá som a sző ke fo lyó bal part ján,
köz vet le nül a vé dő gát tö vé ben volt, a
fecs ke te lep pe dig pon to san szem -
ben, a túl só ol da lon. Ha le ül tem a sár -
ga ho mok ba, a táv cső kö zel hoz ta
őket. Úgy nyü zsög tek a lyu kak előtt,
mint a mé hek a kap tár kö ze lé ben.

Több ször is át úsz tam hoz zá juk.
Egy ál ta lán nem fél tek, mé ter nyi re
röp köd tek előt tem, a víz fe lett va -
dász tak szú nyo gok ra. Fur csa zsi zse -
gő hang juk be töl töt te a le ve gőt. Mi -
köz ben úsz tam, csak a fe je met lát ták,
és mi u tán jó né hány szor ta nú ja vol -
tam an nak, amint őzek, sőt egy szer
még vad disz nó is át úszott a fo lyón,
a kis fecs kék meg szok ták ezt, és en -
gem is kö zé jük so rol tak.

Egy al ka lom mal szo mo rú lát vány -
ban volt ré szem. A part ol dal jó da ra -
bon le sza kadt, és to já sok kal, fi ó kák -
kal együtt a víz be zu hant. Na gyon
saj nál tam őket, de ami kor más nap
reg gel a part ra ér tem, azt lát tam,
hogy már dol goz nak a friss fe lü le ten.
Új üre ge ket ké szí tet tek. A fo lyó év -
mil li ók óta mos sa a par tot, a fecs kék

pe dig meg szok ták eze ket a ka taszt -
ró fá kat.

A par ti fecs kék má jus és au gusz tus
kö zött két szer ne vel nek fi ó ká kat.
Szú nyo gok kal, le gyek kel ete tik őket.

A pá rok szá ma az utób bi idő ben
saj nos or szág szer te meg fo gyott.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Va jon hány pár él ma Ma gyar or szá -
gon?
2. Hány to jás van a fé szek ben?
3. Mi lyen sú lyú le het egy par ti fecs ke?

Partifecske

Vá la szok: 1. kö rül be lül 140 ezer; 2.
több nyi re öt; 3. kö rül be lül 14 gramm.

me SéLneK aZ áLL atoK

g ye r me Kvár

r
a

jz
: 

B
u

d
a

i 
T

iB
o

r

r
a

jz
: 

je
n

e
s

 K
a

Ta
li

n

Pan ni ka és Ka ti ka báty juk hit tan -
köny vét né ze ge tik.

– Nézd csak, ezen a ké pen a kis Jé -
zus lát ha tó az édes any já val, Má ri á val
– mond ja Pan ni ka.

– De hol van Jé zus apu ká ja? – kér -
de zi a test vé re.

A kis lány el gon dol ko dik:
– Biz tos ő csi nál ta a ké pet.

* * *

– Az or vos ten ge ri le ve gőt ren delt.
Mit gon dolsz, ho va men jünk?

– Egy má sik or vos hoz!

* * *

Pis ti meg kér de zi a nagy ma má ját:
– Ma ma, Ró za né ni hány éves?
– Nem tu dom, de majd meg né zem

a csa lá di Bib li á ban.
– Hű ha! – cso dál ko zik Pis ti. – Ró -

za né ni olyan idős, hogy már a Bib -
li á ban is ben ne van?!

HUm or Z SáK
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rej tett cso dák
Ami kor az új házunk ba köl töz tünk,
az el ső idők per sze a ren dez ke dés ről,
a tör me lék el ta ka rí tá sá ról, no meg a
pi he gés ről szól tak. Csak ta vasszal öt -
lött fel ben nem, hogy las san va la mi
kert fé lét is jó len ne te le pí te ni az ud -
var egyik vé gé ben – gyö nyör kö dő-
köz pont nak. El ke rí tet tem a kis to tyo -
gó Mi su elől egy da rab ud vart, és
hosszas meg fon to lás után vá sá rol tam
né hány tő ár vács kát. (Az ki bír ja az
ilyen ren det len ker té sze ket is, ami -
lyen én va gyok.) 

Az ár vács kák elég ár vács kán csü -
csül tek a he lyü kön, de ha ma ro san fel -
fe dez tem, hogy nin cse nek egye dül.
Az ud var má sik sar ká ban már ha ma -
rabb elő bújt né hány tő hó vi rág, az -
tán a vé dett te rü le te ken, ahol nem ta -
pos ták össze az ap rócs ka lá bak,

újabb és újabb nö vény kék dug ták ki
zöld fe jü ket. Lett tu li pá nunk, nár ci -
szunk, já cin tunk, ne fe lej csünk,
gyöngy vi rá gunk, és már lát szott a ba -
zsa ró zsák, li li o mok le ve le is. 

Egy re kí ván csib ban fi gye lem, mi
min dent hagy tak itt ne künk a föld
alatt az elő ző la kók, ezek az ál dott
idős em be rek. Év ről év re cso dá kat
nyí ló föld ez, amely be gon dos ke zek
tit kos jót ké szí tet tek el, és aján dé koz -
tak rá adás kép pen ne künk a ház mel -

lé. Csak hagy nunk kell ki kel ni őket.
Már ci us óta fi gye lem, és még nincs
vé ge a meg le pe té sek nek. 

Örü lök ezek nek a kin csek nek. És
ki csit za var ban va gyok. Hoz zá nem
ér tő, té to va uj jak kal én is el-el szó rok
mos ta ná ban egy-egy cso mag vi rág -
ma got, el-el ások egy-egy igény te len -
nek ígér ke ző vi rág tö vet, bok rocs kát
a föld be. Szán dé ko san jó dol go kat fe -
lej tek itt-ott. Hát ha egy szer azo kat is
meg ta lál ja és ész re ve szi va la ki, és
ép pen így ál dást mond majd ér tük,
mint aho gyan most én te he tem.

Há la ne ked, Uram, a sok el rej tett
jó ért, ame lyet kap tunk!

tu li pán fa ló
Az idén nem volt a ker tem ben tu li pán.
Va la ki úgy in téz te, hogy ne le gyen. An -
nak a va la ki nek amúgy – hoz zám ha -
son ló an – ked ven cei a vi rá gok. Egy út -
tal a ra jon gás és a szak ér te lem or dí tó
hi á nya jel lem zi a nö vé nyek kel va ló
kap cso la tát. Ez az il le tő egy szer sós kát
ka pott az egyik test vé ré től, és – mi vel
íz lett ne ki – az óta min dent meg eszik,
ami zöld. A tu li pán le ve let is. 

A szó ban for gó sze mély Mi su, a

kis fi am. Nem egé szen há rom éves
fe jecs ké jé ben egy sze rű en cso por to -
sí tot ta a nö vé nye ket. Ilye tén kép pen:
el érem: ehe tő; nem érem el: hasz na -
ve he tet len.

De hát a vi lág en nél sok kal szí ne -
sebb. Van, amit meg eszünk, és van,
ami ben gyö nyör kö dünk, egy má sik
nö vény gyó gyít ben nün ket, vagy az
il la tá val sze rez örö möt. Rá adá sul
nem csak a nö vé nyek, ha nem az em -
be rek is sok fé lék. Idő kell hoz zá,
hogy meg ért sük őket. 

Adj fi gyel mes szí vet, Is te nem, hogy
bölcs sze re tet tel tud juk meg is mer ni a
kör nye ze tünk ben élő ket!

pha la e nop sis ka land
– Na, kell egy pha la e nop sis? 
Nem tu dom, a ked ves ol va sók kö -

zül ki mit vá la szol na er re a kér dés re.
Én a ma gam ré szé ről elő ször el bi -
zony ta la nod tam. Olyan ez a név,
mint ha egy di no szau ru szé len ne,
nem? Pe dig ker tész öcsém egyik
ked ves vi rá ga, az or chi dea mel lett áll -
va tet te ezt az aján la tot. (Ő kü lön ben
gyak ran hoz za var ba. Ami kor pél dá -
ul meg ál la pít ja, hogy az ud va run kon
nem kell fü vet nyír ni, mert az nincs
egy szál sem, csak gaz van. Hol ott én
meg es küd tem vol na, hogy fü vet nyí -
rok. Ko mo lyan. ) 

Szó val a kér dés el hang zá sa kor is
volt ben nem né mi té to va ság. Most
mi ről is van szó? Mert hogy az or chi -
de ák kö zül biz to san nem akar ad ni
ne kem, ha egy csöpp esze van. Hi -
szen is mer! Nem va gyok az a ker tész -
ta len tum. 

– Na, vá lassz egyet, ame lyik tet -
szik, az tán ren de sen bánj ve le, mert
hát ra kö töm a sar ka dat! – lö kött kö -
ze lebb a pom pás vi rá gok hoz. 

Ijed tem ben nem is néz tem kö rül.
Gyor san fel kap tam az el sőt, ne hogy
meg gon dol ja ma gát. Ez most vi rág -
zik, az tán majd ha ki pusz tul – ami
va ló szí nű leg ha mar be kö vet ke zik
ná lam –, ka pok egy kis szi dást, ad -
dig meg de jó lesz ne kem. 

Így let tem egy pha la e nop sis bol dog
tu laj do no sa. 

Hát él tünk, mint Mar ci He ve sen.
Az or chi dea vi rág zott vagy fél évig,
az tán csön de sen el hul lat ta dí sze it.
Ben nem meg fel tá madt a men tő
ösz tön. Jaj, sze gény, biz to san ke vés a
föld je. Na, most nem vi rág zik, ha mar
át ül te tem egy na gyobb cse rép be.
Még vi rág föl det is vet tem, nem a sa -

ját ga zos ker tünk ből ka par tam ne ki
föld nek tű nő anya got. Az ül te tés
köz ben le tört ró la egy-két zöld nyúl -

vány, de az mind egy is, úgy sem tet -
szett ne kem. 

Kész volt a nagy mű, vár tam, hogy
nö vény kém az elé ge dett ség je le it mu -
tas sa. Ek kor top pant be az öcsém.

– Mit csi nál tál ez zel a nyo mo rult -
tal? Az or chi de ák a lég gyö ke re i ken át
is fo to szin te ti zál nak (fi gye lik a szak em -
ber sza va it?), te meg cse rép be ül tet ted,
le vág tad a haj tá sa it. Mi kor mű vel ted
ezt a bor zal mat? Re mé lem, nem olyan
ré gen. Ta lán meg tud juk men te ni.

Nem is ha gyott szó hoz jut ni. Jól
be spric cel te a nö vény két víz zel, ki -
kap ta a cse rép ből, le ráz ta ró la a föl -
det – igen, a kony ha kö ze pé re, mert
si e tett –, meg ke res tet te ve lem a ré -
gi át lát szó cse re pet, lö kött a nö vény
alá egy ma rék fe nyő for gá csot meg va -
la mi kor ha dé kot (ugye Önök is úgy
gon dol ják, hogy kép te len ség bár ho -
vá is el in dul ni né mi fe nyő for gács
meg kor ha dék nél kül?), rá biggyesz -
tet te az or chi de át, és fel só haj tott: 

– Na, ta lán túl éli. Mon dom: ta lán!
Még vissza né zett rám meg ve tő en

a vál la fö lött.
– Te gyél mel lé egy la pos tál ba vi -

zet. Te in kább ne ön tözd, jó?
Csak áll tam le for ráz va a ro mok te -

te jén. Hú, na gyon szé gyell tem ma -
gam. Az or chi de ám azon ban ta lán
meg érez te, hogy nem go nosz ság ból
kö vet tem el ezt a sok rosszat el le ne,
mert meg ma radt. Mi több, ab szo lút
vi rág ba bo rult. Egy re in kább jobb ra

dőlt a cse rép, de nem mer tem hoz -
zá nyúl ni, csak ki tá mo gat tam ka vi -
csok kal, ne hogy a por ba hull jon az
egész, és hó na po kig gyö nyör köd -
tem a pom pás vi rá gok ban. 

Mi kor el vi rág zott, gon dol tam, pi -
hen, nem boly gat tam. De az egyik
rend sze re tő cse me tém nek szúr ta a

sze mét a ko pasz kó ró, úgy hogy
vissza vág ta. Csak ami kor már a ke -
zé ben volt, ak kor fe dez tük fel raj ta az
ap ró bim bó kez de mé nye ket. Ame -
lye ket le vág tunk ugye. Na, jó. 

Az or chi de ám tü rel mes nek bi zo -
nyult ütő dött gaz dá já hoz. Nö vesz -
tett egy új vi rág szá rat. Ép pen ta va -
szo dott, vég re le he tett na gyo kat
szel lőz tet ni. En nek kö vet kez té ben
egy ab lak nyi tás nál úgy re pült le a
bim bós haj tás a lá bam elé, hogy csak
úgy nyek kent. Juj, ez már tény leg na -
gyon nagy ügyet len ség. Rös tel ked -
tem, ko mo lyan. 

A bá tor pha la e nop sis vi szont – ko -
moly ne vé hez mél tó an – nem ad ta fel.
Újat kez dett ve lem. Új haj tás, új le ve -
lek, új lég gyö ke rek, vi dám fo to szin té -
zis és sok vi rág. Az is me rő se im, ha
meg pil lant ják az ab lak ban, mind cso -
dál koz va csap ják össze a te nye rü ket. 

– Meg őrü lök, hogy ne ked ál lan dó -
an vi rág zik az or chi de ád! Mit csi nálsz
ve le? 

Nem mon dom el ne kik. És öcsém
előtt is mé lyen hall ga tok. Csak most
Önök nek árul tam el, hogy ez a je len -
ség ke gye lem.

Is te nem, se gíts el les ni a kis or chi -
de ám ki tar tá sát, hű sé gét, tü rel mét
és to vább vi rá goz ni még ak kor is, ha
ügyet len ke zek nyir bál nak, vagy
aka rat la nul ár ta nak. És kö szö nöm
ke gyel med új meg új je lét: a ren ge teg
fe hér-ró zsa szín csí kos vi rá got.

FüllEr TímEa

nyárivirágokésimák

Tud ta, hogy gyö nyö rű. Az ilyes mit meg ér zi az em ber. Ham vas, bá jos ar -
cát arany ló sely mes für tök ke re tez ték, szin te ra gyo gott. S ha ezt el fe led -
te vol na, csak kö rül kel lett pil lan ta nia, úgy zsong ták-bong ták kö rül, ahogy
csak a leg szeb be ket szo kás. 

– Nagy sze rű va gyok – ál la pí tot ta meg. 
A lel ke bi zser gett et től. Fe jét ha tá ro zot tan a ma gas ba tar tot ta. 
– Ta lán túl büsz ke va gyok – fu tott át raj ta a gon do lat, de ha mar el -

hes se get te. – Ugyan, ez csak tar tás, egész sé ges ön ér té ke lés. 
És kar csú alak ját még egye ne seb ben tart va mo soly gott a ra gyo gó nap ba. 
Csak a ma da rak ra ha ra gu dott. Mint ha ész re sem ven nék, rá sem he -

de rí tet tek. Csak röp köd tek össze vissza, csi cse reg tek ér tel met le nül. Pe dig
itt van ő, a vi lág szé pe, ró la kel le ne szól nia a dal nak, ve le kel le ne fog lal -
koz ni, de sem mi. Meg csó vál ta szép fe jét, és sér tet ten for dult el a ha szon -
ta la nok tól. 

Sok idő telt el így, fény ben, ra gyo gás ban fü röd ve. Az tán egy szer fur csa
do log tör tént. Her vad ni kez dett. A ra jon gók is el-el ma ra doz tak. 

– Mint ha sá pad nék – vil lant át raj ta egy pil la nat ra a ri asz tó gon do -
lat. – Ta lán csak az idő rom lott meg, azért olyan moz du lat lan min den. 

De jött az új nap, és ar cá nak ham vas ra gyo gá sa nem tért vissza. Csön -
des lett. Ma gá nyos.

– Csú fu lok – gon dol ta szo mo rú an. – Mi lesz ve lem? El hagy nak, el fe -
led nek…

Kó kad ni kez dett, fonnyad ni, her va doz ni. 
– Jaj, hi szen öreg szem! – ál la pí tot ta meg ré mül ten. 
S már nem emel te olyan ma gas ra az ar cát. Sze ré nyen, le haj tott fő vel

állt, a vi lág pe dig rá sem he de rí tett.
Egy nap az tán jött a szél. Csap zott ha já ba ka pott, és jócs kán meg té -

páz ta. 
– Jaj, ne, csak ezt ne! – til ta ko zott. – Hagyj, menj in nen! Nem aka rok

meg ko pa szod ni. Csön des le szek, sze rény le szek, csak ne bánts! 
A szél azon ban ráz ta, ráz ta kí mé let le nül. Meg szag gat ta, ko pott szép -

sé gé nek utol só fosz lá nya it is le tép te ró la. 
– Mi lyen rút let tem! Ki hit te vol na… – gon dol ta ke se rű en. – El ha gya -

tott le szek, sen ki rám se néz már. Ész re sem vesz nek. 
Pró bált vissza gon dol ni cso dá la tos if jú sá gá ra, egy ko ri szép sé gé re, de már

nem ta lált ben ne sem mi vi gasz ta lót. Csön de sen po tyog tak vén könnyei.
A hi deg föld re hull tak. Tom pán kop pan tak azok is. Vissz hang ta la nul. 

– Nem, nem sza bad to vább él ni – gon dol ta bá na to san. A sem mi be me -
redt re mény te le nül.

Az tán va la hogy még is csak le né zett. Lenn, a föl dön előt te egy kis ma -
dár ug rán do zott. Tol la it fá zó san föl fúj ta. Oly kor-oly kor meg fon tol tan föl -
csip pen tett egy-egy ma gocs kát a föld ről, és nagy él ve zet tel bon to gat ta-esze -
get te. Né mán néz tek egy más ra.

– Éne kelj ne kem. Kér lek! – sut tog ta mé lán az egy ko ri szép ség. 
A kis ma dár pe dig a ma gas ba röp pent, és messze zen gőn da lol ta be le

a meg őszült vi lág ba:
– Ál dott vagy, nap ra for gó!

Titkoktitka

T é m a :  K r i T i K u s  é s  K r i T i K á T l a n  s z o l i d a r i T á s  a  m a G y a r  m é d i á B a n

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

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

» aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: rá day Kon fe ren cia-köz pont (mát ra há za, Üdü lő te lep 1.). 
időpontja:2013. szep tem ber 20–22.
részvételidíj(pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft, Prúsz-ta gok nak: 7500 ft.
el he lye zés há rom ágyas szo bák ban, a je lent ke zés sor rend jé ben. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.
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b Igazi„négykezes”cikkkövetke-
zik,hiszenegytörténetrőlvan
ugyan szó,mégis ketten írtuk
meg…

ön kén tes mun ka az or szá gos
Ko rá nyi tbc- és pul mo no ló gi ai
in té zet ben
Mi kor kez dő dött? Év ti ze dek kel ez előtt.
Már gim na zis ta ko rom ban ér de kelt,
ho gyan le het má sok fe lé for dul ni, ér -
de kelt az em be rek sor sa és az, hogy én
ho gyan tud nék vál toz tat ni az élet mi -
nő sé gü kön. Ho gyan tud nám szeb bé,
job bá, él he tőb bé ten ni az éle tü ket.

Kö zép is ko lás ko rom ban a sal gó tar -
já ni me gyei kór ház ba jár tam be be szél -
get ni be teg em be rek hez he ten te egy -
szer. Négy éve a Va kok Ál la mi In té ze -

té ben fog lal ko zom lá tás sé rült em be -
rek kel. Tes ti sze me ik hasz nál ha tat la -
nok, lel ki sze me ik kel vi szont an nál töb -
bet lát nak..

Ez év áp ri li sá nak kö ze pén Pi lis -
csa bán részt vet tem a gyü le ke ze ti mun -
ka társ-kép ző to vább kép ző jén, aho vá
elő adó ként jött kö zénk Ba logh Éva
kór ház lel kész. El mond tam ne ki, hogy
szí ve sen vé gez nék ilyen szol gá la tot az
egy ház ban. E-mail- és te le fon szám cse -
re. Na per sze még egy kér dés ezek
mel lé: mi a mód ja an nak, hogy va la -
ki be ke rül jön va la me lyik kór ház ba
ön kén tes ként? Ho gyan is tör té nik ez? 

Va sár nap ha za jöt tem Pi lis csa bá ról,
hét főn pe dig meg ke res tem há rom
bu da pes ti kór há zat eb ben az ügy ben.
Ket tő azon nal el uta sí tott: kö szö nik
szé pen, de nem gon dol kod nak ilyes -
mi ben. A har ma dik kór ház he te kig
hi te ge tett. Ek kor hív jam, ak kor hív -
jam, majd ők is hív nak… Nagy já ból
hat hét után be lát tam, hogy ez ta lán
csak az én aka ra tom.

De igaz az a mon dás, hogy „em ber
ter vez, Is ten vé gez”! Hogy mennyi -
re így van, azt az is mu tat ja, hogy egy
olyan idő szak ban is mer ked tem meg
Évá val, ami kor a Ko rá nyi ban meg -
ürült egy ön kén tes he lye. Az óta is ott
vég zem he ti egy al ka lom mal a szol -
gá la tot. Hat osz tá lyon min den kór -
te rem be be me gyek. 

Több haj lék ta lan for dult hoz zám,
hogy se gít sek ne kik ott hont, al bér le -
tet ke res ni.

Leg el ső al ka lom mal azt kér te tő -
lem az egyi kük, hogy ar ról be szél ges -
sek ve le, mi ért hagy ják el a lá nyok.
Mond tam ne ki, hogy én ezt nem tu -
dom meg mon da ni, de ha „lá nyok ról”
van szó, ak kor az ugye nem egy
lány, ha nem több. Ott már nem csak
a lá nyok ban van a hi ba. Gon dol kod -
jon el ezen, az tán vissza té rünk rá.

A Ko rá nyi egyéb ként azért jó te -
rep, azért meg fe le lő a lel ki gon do zás -

ra, mert itt hu za mo sabb ide ig, több
hé ten, hó na pon át van nak bent a be -
te gek, to vább le het fi gye lem mel kí -
sér ni a lel ki életüket.

Mi kell eh hez a szol gá lat hoz? Tü -
rel mes és sze re tet tel jes lel kü let.
Olyan, amellyel kész va gyok a má sik
ter hét hor doz ni sze re tet tel. Eh hez rá -
ter mett ség, adott ság kell, Is ten től
ka pott al kal mas ság. Nem elég hoz zá
csak a teo ló gi ai vég zett ség…

g Solt ész né 
Gy ura Ág nEs Krisz ti na

* * *

Eh hez a tör té net hez már nem so kat
ten nék hoz zá, csak né hány gon do -
la tot ar ról, amit mi, ke resz té nyek
Gond vi se lés nek hí vunk. Kí vül ről
úgy tű nik, mint egy tö ké le te sen
meg írt for ga tó könyv. Ab ban a pil la -

nat ban, hogy ko moly hi ányt szen -
ved nénk va la mi iga zán szük sé ges -
ben, meg je le nik egy új le he tő ség.

Fo gal mam sem volt ró la, hogy a ko -
ráb bi ön kén tes, Má ria már egy ide -
je azon gon dol ko dik, ho gyan ad ja le
a szol gá la tot, mert új mun ka be osz tá -
sa mi att nem tud ja to vább vál lal ni. Hi -
szen nem kér dés, hogy kell va la ki, aki
az evan gé li kus egy há zat kép vi se li,
hí vo gat az is ten tisz te le tek re, szá mon
tart ja a lel ké szi lá to ga tást igény lő ket,
és el be szél get az ar ra vá rók kal.

Ál ta lá ban sok egyez te tés re, ma gya -
rá zat ra és né mi gya kor lat ra is van
szük ség, míg egy új ön kén tes meg is -
mer ke dik a ten ni va ló i val, nem megy
egyik pil la nat ról a má sik ra. 

Ági épp azon a pon ton lé pett be a
tör té net be – pél dáz va az is te ni for ga -
tó köny vet –, hogy még el sem kel lett
kez de nem té pe lőd ni, hogy kit is bíz -
hat nék meg ez zel a fel adat tal. Mi re a
prob lé ma je lent ke zett vol na, már ola -
jo zot tan mű kö dött to vább a gé pe zet:
Má ri á nak is kö szön he tő en Ági pre cí -
zen is mer te a he lye ket és az idő pon -
to kat, ön ál ló an ol dot ta meg az ál ta la
vál lalt fel ada to kat. 

Az óta is ki tar tó an, meg in gat ha tat -
lan de rű vel vég zi hét ről hét re a
szol gá la tát, sze mé lyé ben iga zi mun -
ka társ ra ta lál tam. A Pé ter fy Sán dor
ut cai kór ház ön kén te si gár dá já hoz
kap cso lód va részt vesz az ot ta ni
bib lia órá in kon is, ahol fo tónk is
ké szült. A két szer zőn kí vül a kép
har ma dik sze rep lő je Pa nyik Be ne -
dek né, Sá ri ka, aki már negy ven -
négy éve dol go zik a Pé ter fy ben, és
nem csak a be te gek tes ti ál la po tá val
tö rő dik.

Nincs más hát ra, mint hogy meg -
kö szön jem a Mennyei Szer ző nek ezt
a szép tör té ne tet, kí ván csi an és lel -
ke sen vár va a foly ta tást.

g Ba logh Éva 
evan gé li kus kór ház lel kész

Kiskórházitörténet–
kétoldalról

b Afelvételizőknéhányhetemeg-
tudták,hogymelyikfelsőoktatá-
si intézményben folytathatják
tanulmányaikat.Talánaziski-
derültmár,hogykitvettekfelál-
lamikollégiumba.Akitnemvet-
tek fel, és nincs sokpénze, az
törhetiafejétazon,hogymost
miheziskezdjen.Nekikkínálle-
hetőségetaMandák-ház,hiszen
megfizethetőbb,mintegyfővá-
rosialbérlet.

2013 ju bi le u mi év a Jó zsef vá ro si
Evan gé li kus Egy ház köz ség éle té ben:
60 éves a gyü le ke zet, 50 éves a Man -
dák-ház, és a 15. tan év in dul a Man -
dák Má ria Evan gé li kus
Gyü le ke ze ti Ház Di ák -
ott ho ná ban.

Man dák Má ria egy fu -
va ros há zat ha gyott a Pesti
Evan gé li kus Egy ház ra,
hogy az ál la mo sí tást el -
ke rül je. 1963 óta evan gé li -
kus sze re tet ott hon mű kö -
dik e ház ban. Húsz ki csi la -
kás fog ja kör be a me se be li
park sze rű ud vart. Kez det -
ben idős há zas pá rok és
di a ko nisszák lak tak itt, lel -
ki prog ra mo kat tar tot tak,
és gon doz ták a ker tet. La kott itt Sel me -
czi Já nos bá csi és Túr me zei Er zsé bet
test vér is. 

Ti zen öt éve – Ker tész Gé za lel kész
ve ze té sé vel – meg kez dő dött a te tő -
tér be épí té se. Kis di ák la kó szo bá kat
ala kí tot tak ki kol lé gi um sze rű en. Di -

á kok el szál lá so lá sá ra ad dig is volt pél -
da, hi szen a teo ló gus lá nyok egy
idő ben itt kap tak la kó he lyet. 

Az el múlt tan év ben har minc nyolc
di ák ta nult együtt a Man dák-ház ban:
gyógy sze rész- és mér nök hall ga tók,
szí né szek és ze né szek, le en dő pe da -
gó gu sok és meg annyi más le en dő ke -
resz tény ér tel mi sé gi. 

Min den szer da es te van lel ki prog -
ram, s egy hó nap ban egy szer úr va cso -
rás is ten tisz te le tet ün ne pe lünk, majd
együtt va cso rá zunk. Az is ten tisz te le -
te ken a múlt év ben a Szél ró zsa Band
és az Agape ze ne kar szol gált. A di á -
kok ak tí van részt vesz nek a li tur gi á -
ban, oly kor hí vunk ven dég ige hir de -
tő ket is. No vem ber ben ven dé günk
volt Gáncs Pé ter püs pök úr is, aki el -

fo gó dot tan né zett vé gig a di á ko kon,
s meg je gyez te, hogy utol já ra ak kor lá -
tott itt ennyi fi a talt, ami kor még ez
volt a teo ló gus kép zés szín hely e.

A gyü le ke zet ve ze tő sé ge né hány
éve úgy ha tá ro zott, hogy a sze re tet -
ott hont las san tel jes egé szé ben di ák -

szál lás sá ala kít ja, így azóta már nem
vesz nek fel új idős há zas párt, ha nem
a meg ürült la ká sok ba is di á kok köl -
töz nek. A két ge ne rá ció szé pen él
egy más mel lett. Jó zsef vá ros idős -
ügyi stra té gi á já ban mint a ge ne rá ci -
ók köz ti in teg rá ció ne mes pél dá ját
em lí tik a há zat. 

Mi vel az idén hat kis la kás ból
vég leg ki köl töz tek idős la kó ink, ezért
a di ák fé rő he lyek je len tő sen bő vül tek.
Nagy öröm ez, hi szen ed dig év ről év -
re sok di á kot kel lett el kül de nünk,
mert a szál lá son nem ma radt szá -
muk ra hely.

Egy há zunk kis kin cse ez a gyü le -
ke ze ti ház a fő vá ros szí vé ben, s ta lán
egye dül ál ló a ma ga ne mé ben, hi -
szen a ná lunk la kó fi a ta lok egy gyü -

le ke zet tel is kap cso lat ba
ke rül het nek, így re mél -
he tő leg fel nőtt éle tüknek
is szer ves ré sze ma rad
az egy há zi ke re tek kö -
zött meg él he tő hit. Di ák -
ja ink nak le he tő sé gük van
be kap cso lód ni a misszi -
ós szol gá lat ba is. Ta valy
ön kén te se ink se géd kez -
tek gyü le ke ze ti sze re tet -
ven dég sé ge ken, misszi ós
ját szó há zak ban és csa lá -
di dél utá no kon is.

Au gusz tus 24-én 15
órá tól tart juk a fel vé te li el be szél ge tést
a je lent ke zők kel, és ak kor meg te -
kint he tők a sza bad szo bák. A je lent -
ke zés sel kap cso lat ban min den in -
for má ció meg ta lál ha tó a gyü le ke zet
hon lap ján (jo zsef va ros.lu the ran.hu).

g Ro mán né Bol ba Már ta

Kollégiumésgyülekezet
kézakézbenafővárosszívében
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A Vá ci Evan gé li kus Egy ház köz ség jú -
li us 7-én há la adó ün ne pet tar tott a rá -
di le ány egy ház temp lo má ban. 1Sám
7,12 ver se állt a meg hí vón: „Mind ed -
dig meg se gí tett min ket az Úr!” A kö -
zös ség a meg em lé ke zés sel sze re te tét
és meg be csü lé sét fe jez te ki lel ké sze, ifj.
Det re Já nos iránt, aki Is ten ke gyel mé -
ből húsz éve vég zi szol gá la tát Vá cott,
Rá don és a Du na ka nyar te le pü lé se in. 

A rá di fi lia nagy-nagy lel ke se dés -
sel ké szült az év for du ló ra, s eb ben
ma ga mel lett tud hat ta Rád Köz ség
Ön kor mány za tát és Kép vi se lő-tes tü -
le tét. A lel kész két év ti ze des egy há -
zi és fa lu épí tő szol gá la tát az ön kor -
mány zat a Rád köz ség dísz pol gá ra
cím ado má nyo zá sá val is mer te el. 

Az ün ne pi is ten tisz te let ige hir de -
té si szol gá la tát Fa bi ny Ta más püs pök
vé gez te. Há lá sak va gyunk egy ház ke -
rü le tünk ve ze tő jé nek, hogy egy nem -
zet kö zi egy há zi kon fe ren cia dél előtti
és es ti prog ram ja kö zöt ti „szussza nás -
nyi idő ben” a nyá ri hő ség ben au tó ba
ült, és vál lal ta a szol gá la tot. Püs pö -
künk a va sár nap igé jé ről – Ézs 43,1–
7 – pré di kált. El mond ta, hogy ez zel az
igé vel állt már ke resz te lős csa lád és te -
me té si gyü le ke zet előtt is, most pe dig
el ér ke zett az al ka lom, hogy ke rek év -
for du lót ün nep lő lel kész hez és gyü le -
ke zet hez szól jon. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő dísz -
köz gyű lést Bar tos Bé la rá di fel ügye -
lő ve zet te. Öröm mel és há lás sze re -
tet tel kö szön te meg Det re Já nos
húsz éves szol gá la tát. Kü lön ki emel -
te, hogy „a mi pa pun kért” hang zik Is -
ten di csé re te, ugyan is a fa lu ban nem -
csak az evan gé li ku sok, ha nem a ró -
mai ka to li ku sok is így em le ge tik. 

Köz ség tör té ne ti ese mény ré sze sei
le het tek az egy be gyűl tek. Az ün ne -
pi al kal mat meg tisz tel te je len lé té vel
Be er Mik lós vá ci ró mai ka to li kus
me gyés püs pök – aki né hány na pos
ke ze lést kö ve tő en az nap reg gel hagy -
ta el a vá ci kór há zat –, il let ve Har rach
Pé ter or szág gyű lé si kép vi se lő és frak -
ció ve ze tő is. Ily mó don Rá don el ső al -
ka lom mal ta lál ko zott a te le pü lé sen
je len lé vő két tör té nel mi egy ház püs -
pö ke a kör nyék or szág gyű lé si kép vi -
se lő jé nek je len lé té ben. 

El jött és kö szön tést mon dott Ro -
lik Ró bert de ák vá ri–rá di plé bá nos. A
dísz pol gá ri cí met Li esz kovsz ki Gá bor,
a te le pü lés pol gár mes te re ad ta át.
Det re Já nos nyu gal ma zott es pe res, az
ün ne pelt lel kész édes ap ja a 96. zsol -
tár 8. ver sé vel kö szön tött. Me kis
Ádám es pe res az év for du lót ün nep -
lő lel kész rend sze re te tét, ala pos sá gát
és pon tos sá gát emel te ki. Az egy ház -
ke rü let ne vé ben Fa bi ny Ta más püs -
pök kö szön töt te a ju bi lánst. 

E sorok írója az anya gyü le ke zet
kép vi se le té ben mond ta el kö szön té -
sét. Aján dék kal lep ték meg Det re Já -
nost a vá ci evan gé li kus óvo da dol -
go zói és Rád köz ség ön kor mány zati
kép vi se lő-tes tü le té nek tag jai. 

Det re Já nos kö szö net nyil vá ní tá sá -
ban két ige kö ré épí tet te fel hol de -
rült sé get, hol meg ha tó dott sá got ki -
vál tó, hol pe dig emel ke dett há la -
adás ra in dí tó gon do la ta it: „Min den -
re van erőm a Krisz tus ban, aki meg -
erő sít en gem.” (Fil 4,13) „Ha va la ki
pré di kál, úgy mond ja sza va it, mint Is -
ten igé it, ha va la ki szol gál, úgy szol -
gál jon, mint aki azt az Is ten től ka pott
erő vel vég zi, hogy min den kor az Is ten

di cső ít tes sék, Jé zus Krisz tus ál tal,
akié a di cső ség és a ha ta lom örök kön-
örök ké.” (1Pt 4,11) 

Az ün ne pi al ka lom sze re tet ven -
dég ség gel és ba rá ti be szél ge tés sel
zá rult. 

* * *

Ifj. Det re Já nost 1993. jú li us 3-án ik -
tat ták be a vá ci gyü le ke zet lel ké szi
tisz té be. (Előd je, Bachát Ist ván hu -
szon ki lenc évig szol gált itt.) Az el -
múlt húsz év alatt a lel kész fo lya ma -
to san épít ke zett mind lel ki ek ben,
mind pe dig va ló sá go san, áll vá nyo kat
emel ve és emel tet ve.

Szol gá la tá nak ered mé nye ként si -
ke rült lát ha tó gyü le ke ze tet ma ga
kö ré gyűj te nie Vác vá ro sá ban, a Du -
na ka nyar te le pü lé se in és Rád köz ség -
ben is. A „lát ha tó” gyü le ke zet tag jai
pe dig mind két he lyen se gí tet ték
pász to ruk mun ká ját mind a gyü le ke -
zet épí té sé ben, mind pe dig az épí tett
kör nye zet meg újí tá sá ban. 

E két év ti zed alatt meg in dult és
meg újult a vá ci evan gé li kus óvo da, a
rá di temp lom és a gyü le ke zeti ház, a
vá ci temp lom, a pa ró kia, a gyü le ke zeti
ház, de to vább ra is sok a ten ni va ló. 

Gya ra po dott a gyü le ke zet nem -
csak lel ki ek ben, ha nem lét szá má ban
is. S nem csak gya ra po dott, ha nem fi -
a ta lo dott is. Mél tán le he tünk büsz -
kék ar ra, hogy mind két te le pü lé sen
sze re tet és tisz te let öve zi a ma rok nyi
evan gé li kus gyü le ke ze tet és lel ké szét.

Mind két gyü le ke zet rész ki fe jez te
kí ván sá gát, hogy még so ká ig sze ret -
ne épül ni ifj. Det re Já nos lel kész
ige hir de té se it hall gat va. 
g Sin kó Vil mos né vá ci fel ügye lő

Hálaadóörömünnep
éspüspökitalálkozóRádon

Pa nyik Be ne dek né, Sá ri ka, Ba logh Éva és Soltészné Gyura Ágnes Krisztina
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Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smi dé li usz Gábor; du. 6. Cselovszky Fe renc; Fasor,
VII.,Városligetifasor17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.
fél 11. (úrv.) Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gu lá csi -
né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencvá-
ros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolna
u.14. de. 10. Komáromi Benedek iv. éves teológus; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8.
(úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. Schulek Má tyás; XI.,
Németvölgyiút138. de. 9. Rezessy Miklós; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.
9. (úrv.) Bencéné Sza  bó Márta; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) dr. Bácskai
Károly; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Kendeh György; Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de. 11. (úrv.) dr. Szentpétery Péter; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. dr. Szentpétery
Pé ter; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,Régi
Fótiút73.(nagytemplom) de. 10. Erdélyi Csaba; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vilmos Andrea;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vilmos And rea; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Nagyné Szeker
Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Zász ka licz ky Pál; Rákosliget, XVII.,
GózonGy.u.de. 11. Zászkaliczky Pál; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.de. 10. Horváth-
Csitári Boglárka; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8.
Horváth-Csitári Boglárka; Kispest,XIX.,Templomtér1.de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungária
út37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Hokker
Zsolt; Soroksár, XXIII., Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János
Sámuelné;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás
Sára; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. End ref fy Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jó-
kaiu.7-9.,FébéNázáret-temploma de. fél 12. Brebovszkyné Pintér Márta.
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VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.15/M1
Kérdések a Bibliában
11.30/M1
Apáca – Evangélikus
gyülekezet Erdélyben
19.35/DunaWorld
Másfél millió lépés
Magyarországon – 
32 év múlva
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)

HÉTFŐ

13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Márai Sándor: Napló 1975
13.29/Bartókrádió
A Concerto Budapest
hangversenye
Bach: IV. brandenburgi verseny
BWV 1049
19.48/Kossuthrádió
Esti mese
Magyar népmese 
Illyés Gyula feldolgozásában
21.50/M1
Üvegtigris 1.
(magyar filmvígjáték, 2001)
(104’)
22.00/Bartókrádió
Zsidó nyári fesztivál 2012
Az Omer Klein Trió estje
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

8.00/DunaTv
Debreceni virágkarnevál –
élő közvetítés
12.20/DunaWorld
Szent István emlékezete 
a XX. században
(magyar dokumentumfilm)
12.40/DunaWorld
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Szent István
14.05/DunaTv
Ida regénye
(magyar játékfilm, 1934) (75’)
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.15/M1
Fölszállott a páva
(ünnepi gálaműsor)

SZERDA

7.20/M1
Angi jelenti
Balatoni munkák
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Franck: 
Prelúdium, fúga és változatok
13.20/DunaTv
Az emlékezet helyszínei
(európai dokumentumfilm-
sorozat)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.33/Bartókrádió
Francesco Finotti 
játszik a budapesti 
Szent Anna-plébánia -
templom orgonáján
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Fazekas István levéltári
delegátus

CSÜTÖRTÖK

5.55/M1
Hajnali gondolatok
7.35/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Mozart: Rekviem
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
20.15/M1
Éjfélkor Párizsban
(spanyol–amerikai
filmvígjáték, 2011) (90’)
21.15/DunaTv
Magasiskola
(magyar játékfilm, 1970) (81’)
22.40/DunaTv
MüpArt classic
Debussy-est
23.35/M1
Nemzeti Nagyvizit
Hunyadi Mátyás

PÉNTEK

8.00/DunaWorld
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Irányi Dániel
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Boëllmann: Gótikus szvit
11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Márai Sándor: Napló 1975–1979
20.15/M1
Csínom Palkó
(magyar zenés kalandfilm,
1973) (88’)
21.00/DunaTv
Monte Cristo grófja
(francia tévéfilmsorozat)

SZOMBAT

7.45/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
11.00/Bartókrádió
Celluloidák – 
A legjobb filmzenék
12.05/M1
Másfél millió lépés
Magyarországon – 
32 év múlva
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Vértes – A néma barátok
20.15/M1
Romantikus lelkek
(amerikai filmvígjáték, 2010)
(92’)

VASÁRNAP

7.15/DunaTv
Elfeledett magyar irodalom
Károli Gáspár
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.55/M1
Evangélikus magazin
11.20/M1
Evangélikus ifjúsági műsor

VASÁRnAPtÓLVASÁRnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 18-ától augusztus 25-éig

A Kis kő rö si Evan gé li kus Egy ház -
köz ség és ma ga Kis kő rös vá ro sa is a
fel vi dé ki szlo vá kok le te le pe dé sé vel
jött lét re 1720-ban. Ek kor már állt a
gyü le ke zet el ső temp lo ma, és ez év
őszé től van anya köny ve zés a gyü le -
ke zet ben. A kis kő rö si ek evan gé li -
kus is ko lá ja is ez év től mű kö dik. A
gyü le ke zet el ső lel ké sze Bar to lo ma -
ides Ádám, az el ső ta ní tó ja pe dig Sza -
bad ka György volt.

A val lá si tü rel met len ség az el ső
temp lo mot 1730-ban fel gyúj tat ta és
le rom bol tat ta. A gyü le ke zet je len le -
gi temp lo ma 1783-ban épült, így
eb ben az év ben lesz két száz har -
minc éves. 

A temp lo mot az el múlt idő szak -
ban je len tős anya gi rá for dí tás sal,
rész ben eu ró pai uni ós, rész ben or -
szá gos egy há zi tá mo ga tás ból, va la -
mint je len tős össze gű gyü le ke ze ti
ado má nyok ból kí vül-be lül kor sze rű -
sí tet ték és fel újí tot ták. Töb bek közt
el vé gez ték a fa lak ned ves ség el le ni
szi ge te lé sét, ki ja ví tot ták a fa lak, a
csa tor ná zás hi bá it. Be lül ről is szi ge -
tel tek, az új alj zat ra új pa dok ké szül -

tek, és fű tést is ka pott a temp lom. A
mai igé nye ket szol gál ja a meg újult
han go sí tás, va la mint a be épí tett vi -
zu ál tech ni ka.

Az el vég zett mun ká ért és a temp -
lo mért ez év ok tó ber 20-án ad há lát
a gyü le ke zet temp lom szen te lé si is -
ten tisz te le ten.

A gyü le ke zet ben négy lel kész mel -
lett szá mos mun ka társ szol gál. A
gyü le ke zet ön erő ből lét re ho zott, sa -
ját fenn tar tá sú in téz mé nye a Jó Pász -
tor Evan gé li kus Sze re tet ott hon. Az
in téz mény ben har minc ki lenc idős
em ber ről gon dos kod nak, mű kö dik
az idő sek nap kö zi ott ho na, va la -
mint vé gez nek há zi gon do zást és
ebéd szál lí tást is.

A kis ha rang já ról „csön gős” is ko -
lá nak ne ve zett és év szá za do kon át
gye re kek ez re it ok ta tó és ne ve lő
evan gé li kus is ko lát az ál la mo sí tás
után el bon tot ták. Ezért sem volt
egy sze rű Kis kő rö sön új ra in dí ta ni
az evan gé li kus ok ta tást. Két éve
azon ban már mű kö dik a Ha rang vi -
rág Evan gé li kus Óvo da, egy éve pe -
dig – há rom in téz mény egye sí té sé -

vel – lét re jött az evan gé li kus is ko -
la, tel jes ne vén a Kis kő rö si Pe tőfi
Sán dor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá -
nos Is ko la, Gim ná zi um és Ker té szeti
Szak kö zép is ko la. 

Az új in téz mény ben mint egy 1250
di ák ta nul, a di á kok nak több mint a
fe le evan gé li kus. Két is ko la lel kész
vég zi a di á kok és a dol go zók lel ki gon -
do zá sát. A meg újult temp lom a hely -
szí ne hét ről hét re a gim ná zi u mi áhí -
ta tok nak és a kü lön bö ző is ko lai is ten -
tisz te le tek nek, ün nep sé gek nek.

i S ten ti SZ te Let-KöZ ve tí té S a m a g yar te Le ví Z i ó ban

BemutatkozikaKiskőrösi
EvangélikusEgyházközség

evangélikus
istentisztelet 
a magyar
televízióban
Szeptember 1-jén,
Szent há rom ság

ün ne pe után tizen ne gye dik va -
sár na p 11 órá tól tan év nyi tó is ten -
tisz te le tet közvetít a Magyar Te le -
ví zió 1-es csa tor ná ja Kiskőrösről.
Igét hirdet: Lup ták György esperes.

istentiszteletek a balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de. 11.;Badacsonytomaj,Rómaiút3. de. 9; Balatonalmádi,Baj-
csy-Zs.u.25. du. 4.; Balatonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.
15. de. 9.; Balatonszárszó,EvangélikusKonferencia-ésMisszióiOtthon,Jókaiu.41.;
Fonyód,JózsefA.u.21. de. fél 10.; Hévíz,Helikonu.6. du. fél 5.; Kapolcs,Kossuthu.
26. du. fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18. de. fél 11.; Kisdörgicse,Diófau. du. 2.; Kötcse,
Templomu.7. de. 10.; Kővágóörs,AranyJ.tér2. de. fél 12.; Mencshely,KossuthL.u.
de. 11.; Nemesleányfalu,Nemesleányfaluiu. du. 2.; Révfülöp,VillaFiliptér2. de. 10.;
Siófok,Oulupark de. 10.; Sümeg,Széchenyitér1. du. fél 3.; Szentantalfa,Főu. de há -
rom ne gyed 10.; Taliándörögd,Petőfiu.1. du. 2.; Veszprém,Kossuthu.4. de. 10.; Zán-
ka,Rákócziu. de. fél 9.

istentiszteletek a balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de. 11.; Balatonakali,Templomtér du. 2.; Balatonaliga,ClubAli-
gaüdülőközpont,Balatonvilágos,Aligaiút1. du. 6.; Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25.
du. 4.; Balatonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfenyves,reformátusimaház,Bemu.
9. du. 6.; Balatonföldvár,BajorGiziKözösségiHáz,Kőröshegyiút1.du. 2.; Balaton-
füred,Bajcsy-Zs.u.15. de. 9.; Balatonszárszó,Széchenyiu. de. fél 9.; EvangélikusKon-
ferencia-ésMisszióiOtthon,Jókaiu.41.; Balatonszemes,Főu.1. de. fél 10.; Balaton-
szepezd,Árpádu.2. de. 9.; Hévíz,Helikonu.6. du. fél 5.; Kapolcs,Kossuthu.26. du.
fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18. de. fél 11.; Kötcse,Templomu.7. de. 10.; Kővágóörs,Arany
J.tér2. de. fél 12.; Mencshely,KossuthL.u. de. 11.; Nagyvázsony,Temetőu. du. 2.; Rév-
fülöp,VillaFiliptér2. de. 10.; Siófok,Oulupark de. 10.; Szentantalfa,Főu. de há rom -
ne gyed 10.; Taliándörögd,Petőfiu.1. du. 2.; Tapolca,Darányiu.1. de. fél 9.; Veszprém,
Kossuthu.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9. Összeállította: Balla Mária

2013. augusztus 25.
Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Gal 3,15–22; 1Móz 4,1–16a. Textus: Mk 12,41–44. Énekek: 455., 473.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Me-
zőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné Var sá nyi
Vil ma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deák
tér4.de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Bernd Gros ser; du. 6. (orgonazenés
áhí tat) Gáncs Péter; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyel vű) Pelikán András;
de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta;
VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlo vák) Gulácsiné Fabulya Hil da; VIII.,KarácsonyS.u.
31–33. de. 9. Románné Bolba Már ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.
11. (úrv., énekes liturgia) Ko czor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Darvas Anikó;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár pád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) Gáncs Tamás; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Kecz -
kó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Gren dorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Ta más; Pestújhely,
XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagy-
templom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.
10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Bátovszky Gábor; Má-
tyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Bátovszky Gábor; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,
XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11.
Nagy né Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. Deák László; Pestszent-
imre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. Deák László; Kispest,XIX.,
Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,
XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyü-
lekezetiterem) de. fél 10. dr. Fabiny Tibor; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy
Gé za; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-temploma de. fél 12. Thur -
nay Béla; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.).
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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va sár nap (au gusz tus 25.)
Az Úr… el jön, hogy ítél kez zék a föl dön. Igaz sá go san íté li a vi lá got, pár tat -
la nul a né pe ket. Zsolt 98,9 (Jn 4,34; Lk 10,25–37; 1Jn 4,7–12; Zsolt 28) Az
elő ző ige vers is fon tos: uj jong jon a te rem tett vi lág, mert jön az Úr ítél kez -
ni. Ho gyan? Hát nem fél ni, ret teg ni kell az el ke rül he tet len től? Örül ni és há -
lát ad ni? Igen, mert nem e vi lá gi, em be ri bí ró elé ke rül ügyünk. Az igaz sá -
gos Is ten jön ítél ni, ez pe dig alá zat ra, ma gunk ba né zés re, hit re, be lé ve tett
bi za lom ra in dít son; ne fé le lem re, ha nem öröm re. Ke gyel mé ben bíz va él jük
nap ja in kat, mint akik már most Krisz tus ban meg kap ták Is ten leg na gyobb
aján dé kát: bű ne ik bo csá na tát.

Hét fő (au gusz tus 26.)
Jó sá god ról el mél ke dünk temp lo mod ban, ó, Is ten. Zsolt 48,10 (Zsid 10,24–25a;
5Móz 15,1–11; Ezsd 1,1–11) Sze re tem a temp lo mok meg hitt sé gét. Egy zű rös
hét főn is ta lá lok nyi tott temp lo mot. Vá gyom er re a ta lál ko zás ra. Egy for ró
nyá ri na pon a vas tag fa lak kö zött a hű vös fél ho mály ra. A za jos, lük te tő, zak -
la tott fő vá ros ban a csend és bé ke szent he lyé re. De nem a kül ső sé gek mi att
va gyok itt! Meg szü le tik ben nem a csend, és szól hoz zám Va la ki. Imád ság -
ban vá la szo lok az en gem szó lí tó hang ra. Ér tel met nyer nek za va ros, össze -
füg gés te len tör té né sek, tes ti-lel ki se be im gyó gyul nak, le nyug szom, de rű és
re mény ség tölt el. Is ten temp lo má ban jó sá gá ról el mél ke dem. A kül ső és a
bel ső csend ál dott pil la na tai ezek. Meg tisz tul va in du lok to vább…

Kedd (au gusz tus 27.)
Jé zus ne vé re min den térd meg ha jol jon, mennye i e ké, föl di e ké és föld alat ti a ké.
Fil 2,10 (Zsolt 124,8; Ám 5,4–15; Ezsd 3,1–13) Lát ha tó bál vá nya ink előtt na pon -
ta „tér det haj tunk”, ál do zunk ol tá ra i kon, és vár juk bol dog sá gun kat, har mó ni án -
kat, fruszt rált éle tünk szen ve dé se i nek eny hü lé sét. Tár gyak ba, szen ve dé lyek be,
tes ti dol gok ba ka pasz ko dunk. Még sem elég sem mi, csak pil la nat nyi bol dog -
sá got ad nak, vé gül üres ma rad a ke zünk. „Sze rel mes Jé zu som, én or vos lá som -
ra / Ne kés sél, de jöjj el én gyó gyí tá som ra, / Szent ne ve dért te kints az én si -
ral mim ra, / Em lé kez zél, kér lek, tött fo ga dá sod ra.” (Pet rő czi Ka ta Szi dó nia)

Szer da (au gusz tus 28.)
Adj ne künk még is se gít sé get az el len ség el len, mert az em be ri se gít ség mit sem
ér! Zsolt 60,13 (Lk 7,14b–15; 5Móz 24,/10–15/17–22; Ezsd 4,1–24) Teg nap ar -
ról be szél get tem va la ki vel, ho gyan le het meg bé kél ni a ha lál lal. Az em ber csak
ke re si a sza va kat, és ha iga zán vi gasz tal ni akar, és igaz sá got is sze ret ne mon -
da ni, nem ál tat ni, ak kor a Szent írást idé zi. Dá vid bi zony ság te vő zsol tá rai is
se gí te nek. A leg na gyobb el len ség el len az em be ri se gít ség mit sem ér, nem
tud juk le győz ni sa ját ha lá lun kat sem, de azt sem könnyű el fo gad ni, hogy el -
ment, akit sze re tünk. Is ten ke zé ben va gyunk, aki Jé zus Krisz tus, egy szü lött
Fia ál tal ve zér li sor sun kat, és Jé zus min den fé lel mün ket, fáj dal mun kat, a ha -
lált is meg is mer te ér tünk. Az ő se gít sé ge az egyet len, amellyel erő sek le he -
tünk, és győz he tünk. 

Csü tör tök (au gusz tus 29.)
Meg nyit ja az Úr gaz dag kin cses há zát, az eget, és ide jé ben ad esőt föl ded re,
és meg áld ja ke zed min den mun ká ját. 5Móz 28,12a (Mt 5,45; Ap Csel 4,32–
37; Ezsd 5,1–17) He te kig tar tó szá raz ság volt, negy ven fo kos hő ség, min den
élő lény só vá rog va vár ta az esőt, az eny hü lést. A ter mé szet től tá vo labb ra ke -
rült vá ro si em ber is a bő rén ér zi már, hogy hi á ba va ló min den, ha az Is ten
nem áld ja meg. Él tet ni és vi rá goz tat ni sem a ve tést, sem ott ho ni kis ve te mé -
nye sün ket, vi rá gos ker tün ket, sem a gyü mölcs fá kat nem tud juk, csak ide ig-
órá ig. Ha az éle tün ket néz zük, ak kor pe dig még vi lá go sabb: Is ten „gaz dag
kin cses há za” nél kül üres, szín te len vagy ha mis, csak lát szó la go san mű kö dő,
de nem vi rág zó az élet. Is ten eső jé re: Lel ké nek él te tő for rá sá ra van szük sé -
günk, ame lyet ő az ige sze rint „ide jé ben” meg ad! Kér jük már most, hogy áld -
ja meg éle tün ket és ke zünk mun ká ját is. 

pén tek (au gusz tus 30.)
Jöj je tek, jár junk az Úr vi lá gos sá gá ban! Ézs 2,5 (Fil 2,14–15; Mt 26,47–50/55–
56/; Ezsd 6,1–22) Ki csit el szo mo rít, hogy bár alig ven ni ész re, de már rö vi -
dül nek a na pok, hosszab bod nak az éj sza kák. Ám a sö tét ség tér hó dí tá sa csak
egy ide ig tart – a mi éle tünk ben is. A sö tét ség, a ha lál, a fáj da lom, a be teg -
ség el mú lik: a vég ső győ zel met Krisz tus arat ta mind fe lett. A fény, a vi lá gos -
ság és az igaz ság so ha nem fog el múl ni. Is ten az iga zi Vi lá gos sá got küld te el
a vi lág ba, és ad dig is, amíg vár juk Jé zus vissza té ré sét, már most jár ha tunk
ab ban a fény ben, ame lyet ránk su gá roz.

Szom bat (au gusz tus 31.)
Mert te jó vagy, Uram, és meg bo csá tasz, na gyon sze re ted mind azo kat, akik
hoz zád ki ál ta nak. Zsolt 86,5 (2Thessz 3,5; Júd 1–2.20–25; Ezsd 7,1–28) „Hall -
gass már, ne hisz tizz, ne be szélj annyit, fá radt va gyok! Mit csi nál tál megint,
száz szor kér tem, hogy ne… szé gyelld ma gad, ne is lás sa lak!” Még a leg tü rel -
me sebb szü lő is ki fa kad hat így. Igen, hi szen em be rek va gyunk, gyar lók, kor -
lá ta ink van nak. Is ten, aki a mennyei Atyánk, na gyon sze re ti a hoz zá ki ál tó,
őt hí vó gyer me ke it. Pe dig há lát la nul, rosszul vi sel ke dünk. De ő nem em ber,
er re mu tat rá Dá vid, er ről tesz bi zony sá got: Is ten jó. Ő a tö ké le tes jó ság és
sze re tet, és ez zel ölel át min ket. Most, au gusz tus utol só nap ján ad junk ne -
ki há lát mind azért, amit ezen a nyá ron kap tunk tő le és ál ta la!

g Kő há ti Dó ra

Újnap– újkegyelem

„Is ten kü lö nös ren del ke zé sé ből tör -
tént, hogy azok nak az egy sze rű ke -
resz té nyek nek, akik nem tud ják a
Szent írást ol vas ni, el ren del te a Tíz pa -
ran cso lat, a Hi szek egy és a Mi atyánk
meg ta ní tá sát és is me re tét, mert ez a
há rom szö veg iga zán ala po san és
bő sé ge sen tar tal maz za mind azt, ami
a Szent írás ban áll, amit min dig pré -
di kál nunk kell, és amit min den egyes
ke resz tény nek tud ni szük sé ges. Rá -
adá sul olyan rö vid és egy sze rű meg -
fo gal ma zás ban, hogy sen ki sem pa -
nasz kod hat ar ra, vagy men te ge tőz het
az zal, hogy tú lon túl sok vagy ne he zen
meg je gyez he tő vol na az, ami az üd -
vös ség hez szük sé ges. 

Mert há rom dol got kell az em ber -
nek is mer nie ah hoz, hogy üd vö zül jön.
Tud nia kell elő ször is, hogy mit te -
gyen, és mit ne te gyen. Má sod szor, ha
már lát ja, hogy ezt sa ját ere jé ből
nem ké pes ten ni és nem ten ni, ak kor
is mer je fel, hon nan kap hat, ke res het
és ta lál hat erőt ar ra, hogy ezt te gye és
ne te gye. Har mad szor pe dig, is mer -
je meg a mód ját, ho gyan ke res se
meg és nyer je el ezt az erőt. Amint
egy be teg nek is elő ször azt kell fel is -
mer nie, mi lyen be teg ség ben szen ved,
mi re ké pes, és mi re nem ké pes. Utá -
na meg kell tud nia, hol van az az or -
vos ság, amely se gít ne ki, hogy ugyan -
azt te gye és ne te gye, mint egy egész -
sé ges em ber. Har mad szor, kér nie
kell ezt az or vos sá got, ke res nie, be sze -
rez nie vagy meg ren del nie. 

A Tíz pa ran cso lat te hát ar ra ve ze ti rá
az em bert, hogy is mer je fel be teg sé gét,
hogy lás sa és érez ze, mit kel le ne ten -
nie és nem ten nie, mit ké pes meg ten -
ni és nem meg ten ni, hogy döb ben jen
rá tu laj don bű nös és go nosz vol tá ra. A
Hi szek egy ez után azt tár ja elé, és ar ra
ta nít ja, hol ta lál ja meg az or vos sá got,
az az a ke gyel met, amely se gít ne ki,
hogy igaz le hes sen, hogy meg tart -
has sa a pa ran cso la to kat. Meg mu tat ja
ne ki to váb bá Is tent és az ő Krisz tus ban
ki nyil vá ní tott és fel kí nált ir gal mas sá -
gát. Har mad szor, a Mi atyánk meg ta -
nít ja, ho gyan kér je, sze rez ze meg és
nyer je el ezt az ir gal mas sá got, még pe -
dig rend sze res, alá za tos, bi za ko dó
imád ság gal, ak kor ugyan is meg ada tik
ez ne ki, és Is ten pa ran cso la ta i nak be -
töl té se ré vén üd vö zül. 

Ez a há rom do log az egész Szent -
írás lé nye ge. Ezért elő ször a Tíz pa ran -
cso la ton kezd jük el meg ta nul ni és
fel is mer ni bű nün ket és go nosz sá -
gun kat, az az lel ki be teg sé gün ket,
amely nek foly tán nem azt tesszük és
nem tesszük, amit kö te le sek va gyunk.” 

d Lu ther Már ton:
A Tíz pa ran cso lat, a Hi szek egy és a

Mi atyánk rö vid ma gya rá za ta
(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

Se mper refor m anda

va sár nap (au gusz tus 18.)
Ki tud ná el mon da ni, mi lyen ha tal mas az Úr, ki be szél het né el min den di cső tet -
tét? Zsolt 106,2 (2Pt 1,3; Mk 7,31–37; Ap Csel 9,1–9/10–20/; Zsolt 104) Van úgy,
hogy az öröm től, meg ha tott ság tól (vagy saj nos a bá nat tól) nem ta lál juk a sza -
va kat. Ki sebb, hét köz na pi dol gok, ese mé nyek is ki vált hat nak ilyen föld ren gés -
sze rű ér ze lem hul lá mot. Hogy is ne érez het ne ilyet a ha lan dó em ber, ha Is ten
nagy sá gá nak, jó sá gá nak, ke gyel mé nek, sze re te te gaz dag sá gá nak fé nyé be te kint?
Hogy is ta lál na rá sza va kat? Mint a zsol tá ros, csak ámu la tát fe je zi ki.

Hét fő (au gusz tus 19.)
Ta níts en gem uta id ra, Uram, hogy igaz sá god sze rint jár jak. Zsolt 86,11a
(1Thessz 2,13; Mt 9,27–34; 2Kir 22,14–23,3) „Mi ó ta GPS-em van, nem szok tam
el té ved ni – mond ja is me rő söm. – Csak be írom az úti célt, és »ő« oda ve zet. Igaz,
rá fér ne már egy szoft ver fris sí tés, mert né ha a ta va lyi út le zá rá sok mi att jó ko -
ra ke rü lő út ra visz.” A zsol tár író az em be ri élet út GPS-ére mu tat rá: mennyei
Atyánk tól kell el iga zí tást, ve ze tést kér nünk. Ve le be szél ni, igé jét ol vas ni. Az út
nem könnyű. Buk dá cso lós, ka nyar gós, és mi oly sok szor ke rü lő út ra me gyünk,
fe les le ges kö rö ket fu tunk, zsák ut cák ba na vi gál juk ön ma gun kat. De ha tel jes szí -
vünk kel, lel künk kel rá bíz zuk ma gun kat, ak kor cél ba érünk. Ha igaz sá ga sze -
rint já runk, uta in nem csak hogy el ju tunk a cél ba, de mind vé gig biz ton ság ban
is le szünk, és nem ma gá nyos uta sok ként ha la dunk, mert Is ten ve lünk van.

Kedd (au gusz tus 20.)
Éj fél táj ban Pál és Szi lász imád ko zott, és ének kel ma gasz tal ta az Is tent. A fog -
lyok pe dig hall gat ták őket. Ap Csel 16,25 (Zsolt 71,8; 4Móz 12,1–15; 2Kir 23,4–
25) A nem rég ha za tért bör tön lel késszel, Bí zik Lász ló val ké szült utol só in -
ter jún kon so kad szor ra ra ga dott meg, hogy mi lyen mély sze re tet tel be szélt
a „csi bé szek ről”. Bi zony ság te vő, hi te les szol gá la ta a rá csok, fa lak kö zött fog -
lyok so ka sá gát ve zet te hit re, új élet re, és bon tot ta le kö rü löt tük az iga zi fog -
ság, a lel ki rab ság rá csa it – a bűnt le té ve meg kap hat ták a ke gyel met és a bűn -
bo csá na tot. Pál, Szi lász és min den mai ta nú ja Jé zus Krisz tus nak: te, én, hí -
vek, lel ké szek, fi a ta lok, öre gek fa la kon kí vül és be lül: igen nagy fel ada tunk
van. Mi, akik meg ta pasz tal tuk a sza bad sá got őben ne, hir det ni tar to zunk azt.
Ne mu lasszuk el di cső í te ni a min ket meg sza ba dí tó Is tent! Olyan so kan él -
nek még rá csok kö zött, ta lán pont a mi imánk ra vár va… 

Szer da (au gusz tus 21.)
És a Krisz tus bé kes sé ge ural kod jék a szí ve tek ben, hi szen er re vagy tok el hí va
az egy test ben. És le gye tek há lá da to sak. Kol 3,15 (Zak 9,10c; Mt 17,14–20/21/;
2Kir 23,26–37) Egy rossz hír ko ra reg gel e-mail ben, egy bán tó szó a há zas -
tár sunk tól, du gó ba ke rü lünk, el ké sünk, le szid a fő nök, még egy csekk, ame -
lyet be kell ma fi zet ni, a gye rek is rossz je gyet ho zott… Már is oda a nagy ne -
he zen meg szer zett bé kes sé günk. Nem tud juk meg tar ta ni, eh hez ön ma gunk -
ban ke ve sek va gyunk, be kell lát ni. Pil la na tok alatt el vész. Mert ez nem az
a bé kes ség, amely ről Pál be szél. Aki ben Krisz tus ural ko dik, ab ban az ő bé -
ké je vesz szál lást. Ez nem pil la na tok alatt sem mi vé vá ló, nem han gu lat füg -
gő. Bíz zunk ben ne, bíz zuk rá ma gun kat min de nes tül!

Csü tör tök (au gusz tus 22.)
Az Úr pe dig meg hal lot ta sza vun kat, és meg lát ta nyo mo rú sá gun kat, gyöt rel -
mün ket és sa nya rú sor sun kat. 5Móz 26,7b–c (Zsid 5,7; Jak 5,13–16; 2Kir 24,1–
10) Is ten ki hoz ta Iz rá el fi a it Egyip tom ból. Nem csak hall gat ta, de meg hall -
gat ta ki ál tá su kat. Nem csak lát ta, de meg lát ta szen ve dé sü ket, fáj dal ma i kat,
se be i ket. Bát ran for dul junk hoz zá, hi szen Jé zus Krisz tus ban Atyánk ká lett!
Ahogy egy apa sem né zi tét le nül gyer me ke szen ve dé sét, sí rá sát, úgy Is ten
sem hagy ja vá lasz nél kül jaj ki ál tá sun kat. 

pén tek (au gusz tus 23.)
Ad ja tok, és ada tik nek tek. Lk 6,38a (1Sám 2,7; Lk 23,6–12; 2Kir 25,1–21) A hí -
vő em ber nem azért ad, mert kap ni akar, ha nem épp for dít va: azért ad, mert
fel so rol ha tat la nul so kat ka pott. Anya gi ak te rén azt ta nul juk: ta ka ré kos kodj, vonj
meg még ma gad tól is, más nak ne adj, őrizd a va gyo nod, és te gyél fél re, ak kor
kapsz rá ka ma tot. Fé lő, hogy tes ti, föld höz ra gadt, anya gi lá tá sunk rá te lep szik
min den más ra is: azok kal va gyunk jók és meg ér tők, akik től ugyan ezt el vár -
hat juk, meg kap juk. Akkor va gyunk ked ve sek és szí vé lye sek, ha ka ma to kat is
re mél he tünk. Ez ör dö gi kör be visz, nem Is ten út ja! Hi szen Is ten ál dott kör -
for gás ba akar be kap csol ni: „Az Úr tesz sze génnyé és gaz dag gá, meg aláz és fel -
ma gasz tal.” (1Sám 2,7) Ő ad, gaz da gít, s ak kor én is ad ha tok öröm mel.

Szom bat (au gusz tus 24.)
Aki ra gasz ko dik az igaz ság hoz, az az élet re jut, de aki a rosszat haj hássza, az
a ha lál ra. Péld 11,19 (Ap Csel 24,15; Ézs 57,15–19; 2Kir 25,22–30) Az igaz ság ál -
dást ad, a bűn át kot… Ne gon dol juk, hogy ön zőn, go no szul, ügyes ked ve, Is -
ten tör vé nyét ti por va bol dog és har mo ni kus le het az élet! A lát szat tűn het akár -
mi lyen nek, le het gaz dag, iri gyelt, si ke res va la ki – na pi kis ha lá lo kat, bör tö nö -
ket ké szít ma gam agá nak az ilyen em ber. Az igaz ság hoz, az az Is ten hez, a sze -
re tet hez, az élet hez, az Úr hoz ra gasz ko dó em ber pe dig na pi ál dást és éle tet
ta lál em be ri kap cso la ta i ban, meg ho zott-meg küz dött dön té se i ben, hi va tá sá -
ban. Nem tö ké le tes, nem bűn te len, de ép pen ezért nem is fel fu val ko dott, ha -
nem alá za tos, mert a min den ha tó Is ten ke zé ben tud ja éle tét. Min den es te úgy
al hat el, hogy jó úton jár, Is ten ve ze ti, és jó cél fe lé ha lad. 

g K. D.

Újnap– újkegyelem

Lapunk következő, 35. szá ma
szep tem ber 1-jei dá tum mal je le -
nik meg 275 Ft-os pél dá nyon -
 kénti áron. Tájékoztatjuk továbbá
kedves olvasóinkat, hogy szer -
kesz tő sé günk augusztus 15–21.
között zárva tart.


