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„Ez nem egy erőt len bib lia tár su lat, 
a leg utób bi húsz év ben éret teb bé
vált, de tu dom azt is, hogy több 
tá mo ga tás sal még töb bet te het ne.”

Bibliavasárnapi interjú 
Claire Bedot asszonnyal f 5. oldal

Örömszerző ige f 2. oldal
Maglódi magvetés f 3. oldal
Évforduló a Bethlen-évben f 6. oldal
A megújulás reménye f 7. oldal
Szószedet a megtérésről f 11. oldal
Egy parókiakert jó gyümölcsei f 15. oldal

„Ige hir de té sem vé gén ja vas lom, hogy 
mu tas suk be bát ran or szá gun kat és egy há za in kat,
de még bát rab ban be szél ges sünk a Jé zus sal 
kap cso la tos meg ta pasz ta lá sa ink ról.”

Barátok és testvérek közt Brazíliában
f 8–9. oldal

„Ne csak a lel kész szá má ra 
fo gal maz za meg egy gyü le ke zeti tag
el vá rá sok so ka sá gát, ha nem ön ma ga
szá má ra is.”

Milyen gyülekezetet akarunk?
f 13. oldal

Gye rek em ber vol tam, még is tisz tán
em lék szem  1956  ok tó be ré nek  lá zas
nap ja i ra. A bol dog or szág ra, az össze -
ölel ke ző fér fi ak ra és nők re. Év ti ze de -
ken át pad lá son rej te ge tett fo tó kon ott
a höm pöly gő if jú ság, a te her au tók ol -
da lá ra ka pasz ko dó pes ti srá cok, és ott
van nak az ősz-arany fák alatt az ut cai
sí rok  gyer tya láng fénnyel  ke re tez ve. 
A  kam ra fi ók mé lyé ből  elő ke rült

csa lá di  kró ni ká ban  apám  ce ru zás
be jegy zé sei:  „Oly kor  le ha jol  hoz -
zánk Is ten. Örü lünk, hogy ma gya rok
és sza ba dok va gyunk.”

Illyés Gyu la ver se (Egy mon dat a
zsar nok ság ról) ha lá los pon tos sá gú: „ő
les, hi á ba fut nál, / fo goly vagy, s egy -
ben fog lár; / do há nyod za ma tá ba, /
ru há id anya gá ba, / be ivó dik, evő dik

/ ve lő dig; / esz mél nél, de esz me / csak
övé jut eszed be…” Be lénk ivó dott az
ál lan dó fé le lem. 
A foj to ga tó szo ron gás he lyé be az

el mond ha tat lan öröm köl tö zött. A
sza bad ság má mo rí tó órái. Örül tek az
em be rek  egy más nak,  az  élet nek,
annak,  hogy  nem  re mény te len  a
küsz kö dé sük…
Öt ven hét  év  el tel té vel  je len  van

még a for ra da lom örök sé ge? Föl vil -
lan-e  egy-egy  pil la nat ra  min den -
nap ja ink ban,  ami kor  büsz ke ség gel
em lé kez het nénk  a  vi lág tör té ne lem
köny vé be is be írt tet tünk re?
A mai Ma gyar or szág nem tud mit

kez de ni az 1956-os for ra da lom hull -
tá ban is fá jó győ zel mé vel. So kan nem
bír nak sza ba dul ni a ha zug múlt tól, és

száz ez rek csak a nép fel ke lé sig ju tot -
tak el. Szo mo rú, de azt kell mon da ni:
ok tó ber 23. a nem zet ki sebb fe lé nek
öreg szí vé ben él. És ez a seb nem gyó -
gyult be egé szen, a fel tá ma dó em lé kek
még hosszú idő kig kí sér te ni fog nak.
Má jus vé gén tör té nész ba rá tom se -

gít sé gét kér tem: ki ről ír jak? Van-e ér de -
kes  hő se  for ra dal munk nak?  Hosszú
töp ren gés után fe lelt: „Egy re ke ve sebb.
Las san mind el men nek a ta nú ság te vők.” 
Meg döb ben tett  a  fel is me rés. Az

ott har co lók, az egy más éle tét tes tük -
kel vé dő fi úk, bol dog sze rel met ál mo -
dó lá nyok het ven öt-nyolc van éve sek
vagy en nél is idő seb bek. Ész re vét le -
nül el men nek mind, egy re ke ve seb -
ben áll nak a baj tár sak sír ja kö rül.

g Feny ve si Fé lix La jos

Felfénylőoktóber
Gon do la tok az 1956-os for ra da lom ról – halottak napjához közeledve

g Pát kai Ró bert

A 20. szá zad nak ke vés olyan meg ha -
tá ro zó ese mé nye volt, amely ak ko ra
vissz han got  kel tett  vol na,  mint  az
1956-os ma gyar for ra da lom és sza -
bad ság harc.  Hogy  ’56-ban  va la mi
meg vál to zott, azt min den ki érez te. A
nagy és is mert sze mé lyi sé gek kö zül
em lí tem a fran cia Al bert Ca mus-t, az
olasz  ka to li kus  fi lo zó fust, Ro ma no
Gu ar di nit, Bill Lo max an gol tör té -
nészt és az emig rá ci ó ban élő Sza bó
Zol tánt, Cs. Sza bó Lász lót, Fej tő Fe -
ren cet. Mind annyi an ar ról  szól tak,
hogy a ma gyar for ra da lom volt az el -
ső nagy sza bá sú tör té nel mi ese mény,
amely  a  nagy vi lág  köz vé le mé nye
előtt meg kér dő je lez te a kom mu nis -
ta rend szer alap ve tő cél ja it, és le lep -
lez te a né pe ket el nyo más alatt tar tó
szov jet ural mat.
Ma,  amikor  már  túl  va gyunk  a

kom mu niz mus kor sza kán, ha nem is

tel je sen a gya kor la ti, a meg nyil vá nu -
lá si sí kon, de a té tel ideo ló gi ai ér tel mé -
ben azt kell lát nunk, hogy ha hú zunk
egy vo na lat az 1917-es szov jet for ra da -
lom és a rend szer bu ká sát lé nye gi leg
le zá ró 1990 kö zött, an nak ’56 pont a
kö ze pén  van.  Ez  majd nem  ter mé -
szet tu do má nyo san mu tat ja, hogy ’56
volt a kom mu niz mus fe le zé si ide je, at -
tól kezd ve in dult meg a ha nyat lá sa. 
A kom mu niz mus ’56-tól a la tens

de ka den cia vagy pusz tu lás ko rá ba lé -
pett. A szá zad e ne mes ma gyar for -
ra dal ma azt a nagy for du la tot hoz ta,
hogy a szov jet tí pu sú nagy ha tal mi kí -
sér let  meg szűnt  a  jö vő  eset le ges
min ta ké pe len ni.
1956 a mo dern ma gyar tör té ne lem

egyik  leg sö té tebb  kor sza ká nak,  az
„öt ve nes évek ként” em le ge tett Rá ko -
si-érá nak a kö vet kez mé nye, a ma gyar -
ság nak er re adott nem zet kö zi je len -
tő sé gű  és  kö vet kez mé nyű  vá la sza
volt. A Rá ko si-rend szer, amely erő sza -
kon, ha zug sá gon és meg fé lem lí té sen

ala pult, olyan zsar nok ság volt, ame -
lyet ko ráb ban a ma gyar ság so ha sem
élt  át.  Illyés Gyu la Egy mon dat a
zsar nok ság ról cí mű ver se pon tos lát -
le le tet ad er ről. S a ma gyar ság, ame -
lyet  sza bad ság vá gya  nem  ha gyott
nyu god ni – nem elő ször tör té nel me
so rán –, meg pró bál ta le ráz ni bi lin cse -
it. Az öt ve nes évek sö tét sé gé ben csil -
lag ként vi lág lott fel ’56 for ra dal má nak
nagy sze rű sé ge. Mint ha egy üs tö kös
rob bant vol na be le a re mény te le nül
sö tét és vég te len nek tű nő éj sza ká ba.
A  föld  alá  és  a  lel kek  mé lyé re

kény sze rí tett re form szel lem tört fel
új ból 1956 for ra dal mi szer ve ze te i ben
és  az  új  kö rül mé nyek hez  sza bott
kö ve te lé sek ben. Az ál ta lá nos és kül -
ső be fo lyá sok tól men tes sza bad ság -
harc lé nye gé ben a de mok ra ti kus ki -
bon ta ko zás és a mély re ha tó re for mok
út já ba  emelt  mes ter sé ges  gá ta kat
akar ta le bon ta ni. 

Emeltfővel

f Folytatás a 10. oldalon

Ok tó ber a re for má ció hó nap ja. Stein -
bach Jó zsef re for má tus  püs pök,  a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke kö -
szön tő jé ben  szám ba  vet te  az  idei
prog ram so ro zat  ese mé -
nye it, majd az ün ne pi hó -
nap hoz  vá lasz tott  ige  –
„Kö ves sé tek azo kat, akik a
hit és tü re lem ál tal örök lik
az ígé re te ket!” (Zsid 6,12) –
üze ne tét bon tot ta ki. Eb -
ben a bi zony ta lan vi lág ban
is van meg ha tá ro zott irány
– hang sú lyoz ta. A hit azt
je len ti,  hogy  igent mon -
dunk ar ra az Is ten re, aki
ma ga  is  igent  mon dott
ránk, a tü re lem pe dig azt,
hogy  igent  mon dunk  a
má sik em ber re is. 

Oláh Gá bor kar nagy
ve zény le té vel ran gos kó -
rus mű vek  so rát  szó lal -
tat ta meg ez után a Bap -
tis ta köz pon ti ének kar a
fő vá ro si film szín ház szín -
pa dán. Az 1957-ben ala kult ve gyes
kar a bap tis ta felekezetben vég zett
szol gá la tai mel lett gyak ran vesz részt
kül ső szer ve zé sű hang ver se nye ken,
ha zán kon kí vül is ko moly meg be csü -
lést sze rez ve a ma gyar bap tis ta kö -
zös ség nek és a ma gyar ze ne kul tú rá -
nak. (Az ének kar 1991 már ci u sá ban
a har ma dik  bu da pesti  nem zet kö zi
kó rus ver se nyen, va la mint 2013-ban
a  Ko dály  Zol tán  kó rus ver se nyen
arany dip lo mát nyert.) Men dels sohn
Adj bé kes sé get cí mű  kó rus mű vét
Tóth Sá mu el zon go ra mű vész kí sé re -
té vel ad ta elő az ének kar, majd – töb -
bek kö zött – az idén száz éve szü le -
tett  Lisz nyay Sza bó Gá bor ze ne -
szer ző től há rom köz is mert gyü le ke -
ze ti né pé nek fel dol go zá sát szó lal tat -
ta meg.
Az  idei  re for má ci ói  gá la est nek

mi nisz te ri rang ban szol gá ló re for -
má tus lel kész volt a fő elő adó ja. Pro -
tes táns köz éle ti ség – ha gyo mány és
jö vő cím mel tar tott bi zony ság té te -
lé ben Ba log Zol tán (képünkön) a ke -
resz tény em ber ké pet pró bál ta kö rül -
ír ni. Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz -

té ri u má nak ve ze tő je sze rint a pro -
tes táns  „dif fe ren tia  spe ci fi ca”  lé -
nye ge az Is ten re tör té nő rá mu ta tás,
amely az ön ma gun kon va ló túl mu -
ta tás kí vá nal mát fel té te le zi. Eb ben

az össze füg gés ben le he tett még ün -
ne pibb  akusz ti ká ja  Ba log  Zol tán
be je len té sé nek  a  leg utób bi  kor -
mány ülés egyik ha tá ro za tá ról. Ar ról,
amely nek a Ma gyar Köz löny ben tör -
té nő meg je le né sét  nem  vé let le nül
idő zí tet ték ok tó ber 31-re. E sze rint
a re for má ció örök sé gé nek meg ün -
nep lé se ér de ké ben a 2013. ok tó ber
31. nap já tól 2017. de cem ber 31-ig ter -
je dő idő szak ra a kor mány – az egy -
há zak kal egyet ér tés ben – lét re hoz -
za  re for má ci ói  em lék bi zott sá gát,
mely nek el nö ke Ma gyar or szág mi -
nisz ter el nö ke. Ál lan dó ta go kat de -
le gál hat nak a ma gyar or szá gi, il let -
ve  a  Kár pát-me den cei  pro tes táns
egy há zak kép vi se lői. A Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa mel lett ál lan dó meg hí vott a Né -
met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
a Sváj ci Ál lam szö vet ség és a Hol land
Ki rály ság  ma gyar or szá gi  nagy kö -
ve te. Az em lék bi zott ság ba ta got de -
le gál hat a Ma gyar Ka to li kus Püs pö -
ki Kon fe ren cia is…

Protestánsokideje
Kul tu rá lis gá la az Urá ni á ban

b A Baptistaközpontiénekkar han gol ta a pro tes táns test vér egy há zak
kép vi se lő it ok tó ber 20-án a ha gyo má nyo san a bu da pes ti Urá nia
Nem ze ti Film szín ház ban meg ren de zett re for má ci ói gá lá ra. Ok tó ber
ha vá ban nem vé let le nül szól még har sá nyab ban a di csé ret ar ra a bi -
zo nyos lu the ri „le szö ge zés re”, a kö zép kor és a ko ra új kor leg na gyobb
lel ki sé gi for ra dal má ra em lé kez ve. Az ün ne pi gyü le ke zés a kö zös ér -
té kek szám ba vé te lé re és az azok fe let ti öröm re buz dí tott. A több szö -
ri együt tes ének lés pe dig a pro tes táns iden ti tás, lel ki ség és kül de tés -
tu dat erő sí té sé re szol gált: nyi tány ként a re for má tus him nusz, a Te-
bennedbíztunkeleitőlfogva, ké sőbb lu the ri him nu szunk, az Erősvár
amiIstenünk, zá rás ként pe dig nem ze ti Himnuszunk csen dült fel. A
ren dez vényt – az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak egy há zi, nem -
ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál lam tit ká ra, Höl-
vényiGyörgy mel lett – meg tisz tel te je len lé té vel több ál la mi, köz éle -
ti sze mé lyi ség, va la mint NicolaBeer, a né met or szá gi Hes sen tar to mány
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz te re is. 

f Folytatás a 7. oldalon
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Evangélikus élEt. élEd?

Már  az  el ső  szón  meg akad  a  sze -
münk: „ha”. „Ha el ju tott hoz zám igéd…”
Mert nem min dig jut el? Hi szen a nagy
Mag ve tő  olyan  bő sé ge sen  szór ja  a
ma got! Alig  van  a  vi lá gon még  egy
olyan szer ve zett és mű kö dő hír adás,
mint az öröm-hír-adás, az az az evan -
gé li um hir de tés. És még is, az ige nem
jut el hoz zánk. S mi előtt – saj nos ilyen
is elő for dul – a nem elég gé fel ké szült
ige hir de tő ket, a nem tel jes oda adás sal
elő ké szí tett ige hir de té se ket okol nánk,
in kább ma gunk ba néz zünk. 
Ha nem ju tott el hoz zánk az ige, ak -

kor – a ré gi rek lám szlo gen nel él ve – „a
hi ba a mi ké szü lé künk ben van”. Ben -
nünk, akik fa lak kal kö rül bás tyáz zuk éle -
tün ket: a szel le mün ket is, a lel kün ket
is, sőt még a fü lün ket is. Ami kor nem
hasz nál juk  az  Is ten  ad ta  eszün ket
(mert min den in for má ció fon to sabb,
mint az Is ten től jö vő); ami kor a lel künk
nem kon cent rál az Is ten sza vá ra (he -
lyet te lel ki pót sze rek kel élünk); ami kor
fü lün ket be csuk juk, vagy tá vol ma rad -
va ki sem tesszük a han gok ban meg szó -
la ló igé nek – ak kor mi va gyunk az okai
an nak, hogy nem jut el hoz zánk az ige.
Is ten en nél töb bet nem te het azért,

hogy el jus son hoz zánk! Szólt: még -
hoz zá nem rej tett, kó dolt, meg fej ten -
dő je lek ben, ha nem em be rek sza vá -
ban, ért he tő mó don. Így hall hat ta őt
Áb ra hám, Izsák, Mó zes vagy a pró -
fé ták – s raj tuk ke resz tül a vá lasz tott
nép. Így ju tott el a ta nít vá nyok hoz s
azok ké sei utó da i hoz. 
Így hang zik az ige ma is. S nem csak

ol vas suk,  nem csak  hall juk,  ha nem
ta pint hat juk és íz lel het jük is a test té
lett Igét. El jut hoz zánk. A Bib lia va -
sár nap ján így adunk há lát az Igé ért,
ami nem ter mé sze tes, nem ma gá tól
ér te tő dő, ha nem min dig új ra fel fe dez -
he tő és  fel fe de zen dő aján dék.  Is ten
leg na gyobb aján dé ka, hi szen az Ige Jé -
zus Krisz tus ban em ber ré lett.

Mi ért szól hoz zánk, mi ért be szél -
get ve lünk az Is ten, mi ért jut tat ja el
igé jét min den kor ban s ma is hoz -
zánk? A vá lasz ott van Je re mi ás tö -
mör, őszin te, szív ből jö vő val lo má sá -
ban:  ha  el ju tott  hoz zám  igéd,  vi -
dám sá got  ho zott,  szív bé li  örö möt
szer zett. Vi dám ság, öröm: lét szük ség -
le tek. Szo mo rú an, ke se rű en moz dul -
ni is alig tu dunk. Öröm nél kül szür -
ké vé, si vár rá vál nak hét köz nap ja ink
és ün ne pe ink. Is ten nem ke se rű ség -
re, orr ló ga tás ra, ne ki bú su lás ra te rem -
tett. El len ke ző leg: vi dám, ör ven dez -
ni is tu dó szí vet adott. 
Tu dom, hogy en nek az el len ke ző -

jé ről  is  ké pe sek  vol nánk  be szél ni:
gond ja ink ról, ba ja ink ról, jo gos ne ki -
ke se re dés ről. Ezek azon ban – még ha
meg ala po zot tak is – han gu la tok csu -
pán. Ami kor az Is ten vi dám sá got és
örö möt ad, az nem mú ló ér ze lem vagy
ha mar to va tű nő jó kedv, ha nem va la -
mi egé szen más. Alap ál lás, hoz zá ál -
lás, men ta li tás, at ti tűd, élet for ma. Az
ige gyü möl cse. Az a vál tó ál lí tás, ame -
lyet sem mi ma gunk nem tu dunk, sem
kör nye ze tünk nem  tud  el vé gez ni –
egye dül  az  Is ten  igé je.  Az  az  ige,
amely vissza for dít min ket, tá vo lo dó
em be re ket,  és  vissza ve zet  az  atyai
ház hoz, ma gá hoz az Is ten hez. 
A szo mo rú ság, a ke se rű ség nem az

Is ten, ha nem az ör dög mun ká ja, aki
azt akar ja, hogy ki lá tás ta lan nak lás -
suk az éle tün ket, hely ze tün ket, ne ve -
gyük ész re az is te ni re mény örö möt
ígé rő su ga rát. Az ör dög azt akar ja,
hogy a szí vünk ben „a ke se rű ség gyö -
ke re” fel nö ve ked jék (Zsid 12,15). Ez -
zel szem ben áll a Krisz tus ra fi gye lő,
az Is ten sze re te te ál tal szo ron ga tott
Pál apos tol mon da ta: „Örül je tek az
Úr ban min den kor, is mét mon dom,
örül je tek!” (Fil  4,4)  Jé zus  ma ga  is
be szél el me ne te lé vel és vissza jö ve te -
lé vel kap cso lat ban er ről: „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 mi hoz zánk ha son ló an té pe lő dő,

gon dol ko dó, ke re ső zsol tá ros is se -
gít meg ér te ni a tit kot: „Meg is mer te -
ted ve lem az élet út ját, tel jes öröm van
te ná lad.” (Zsolt 16,11)
Igen ám, de még itt is el van rejt ve

egy ve szély for rás: az  ige  fel vi dá mít,
örö möt sze rez, de az után ahogy jött,
úgy megy,  s  el száll  ve le  a  kedv,  az
öröm. Eb ben a vo nat ko zás ban (is) so -
kan  va gyunk  han gu lat em be rek…
Meg tet szik  az  ige, mert  szép, mert
igaz, mert va la hogy ben ne va gyunk.
Fel is vi dít, mert va la mi mást kap tunk,
nem azt, ami nap mint nap ér a vi lág -
ban, az után megint más ra fi gye lünk,
s oda az egész vi dám ság. Az örö möt
ho zó ige he lyett az élet fel szí nes örö -
möt vagy ép pen na gyon is mély szo -
mo rú sá got ho zó hang ja i ra fi gye lünk.
Is ten igé je – ha tény leg el jut hoz -

zánk, ha nem uta sít juk el ud va ri a san,
vagy  csak  egy  ha nyag  moz du lat tal
nem le gyin tünk – iga zi örö möt sze rez.
Mi ért? Azért, mert örö münk töb bé
nem mu lan dó ér zé sek ben fo gan, ha -
nem Is ten sze re te té nek ese mé nye i ben,
té nye i ben: a te rem tés ben, a meg vál tás -
ban, a meg szen te lés ben. Ab ban, hogy
élünk, s ez nem te her, ha nem Is ten
aján dé ka. Ab ban, hogy meg vál tott, hát
nem kö te le ző az ör dö gi kö rö ket ró ni
vagy  a  hi á ba va ló ság  mó kus ke re ké -
ben fut kos ni. Ab ban, hogy éle tünk az
ő kö ze lé ben tisz tul hat, ren de ződ het,
szent té, az az Is ten hez tar to zó vá vál hat.
Sok fé le mó don meg fo gal maz hat nánk
ezt. Je re mi ás így mond ja: „…hi szen ró -
lad ne vez tek el en gem, Uram…”Ez a mi
örö münk iga zi for rá sa, fel sza ba dult vi -
dám sá gunk gyö ke re!
Is ten ről ne vez nek el. Is ten gyer me -

kei va gyunk. Az Atyá hoz tar to zunk!

Jé zus er re ta ní tott, ami kor em ber ként
meg szü le tett, ami kor itt járt, ami kor
éle tét ad ta ér tünk, ami kor fel tá ma -
dott, és új éle tét fel kí nál ta ne künk.
Sa ját ne vünk kel nem hi szem, hogy

si ke re sen zör get nénk a tel jes, örök
élet ka pu ján, az Is ten or szá ga be já ra -
tá nál. Ne vünk jel zi mind azt, amit el -
kö vet tünk, amit nem tet tünk meg,
ami vel adó sok va gyunk Is ten nek és
em ber nek.  Ne vünk  jel zi,  kik  va -
gyunk va ló já ban. Le het fé nyez ni, le -
het büsz kén em le get ni, de messzi re
nem ju tunk ve le. 
Is ten ne vé re azon ban meg nyí lik ég

és föld, meg vál toz hat a vi lág, és meg -
vál to zik az én vi lá gom. Is ten ne vé re
meg tor pan a go nosz, mert Is ten ne vé -
ben erő, ál dás és re mény ség van. Az Is -
ten – így ol vas suk a Fi lip pi-le vélnagy
Krisz tus-him nu szá ban  –  a  leg na -
gyobb ne vet ad ta Jé zus nak. S min ket
is  ró la  ne vez nek  el.  Ke resz tény nek
len ni azt je len ti: őró la ne vez nek min -
ket. Ez a mi erő for rá sunk, ez a mi örö -
münk, ez a mi egye dü li re mény sé günk.
Min dig til ta ko zunk, ami kor a ke -

reszt ség ről úgy be szél nek, mint ke -
resz tény név adó ról. És még is! Iga zán
ott, a ke reszt ség ben kap juk ne vün ket.
No nem a pol gá rit, az azért van, hogy
az  em be rek  meg kü lön böz tes se nek
ben nün ket.  In kább a mennye it:  az
„Is ten gyer me ke” ne vet.
Ezt a gyer me ki örö möt hoz za szá -

munk ra az Ige. A Bib lia va sár nap ján le -
gyen ez a biz ta tónk ar ra, hogy a Szent -
írás a ke zünk ben, az Írás igé je a szí -
vünk ben le gyen. Mert ha igéd el ér…

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Imád koz zunk! Add ne künk, Urunk, igé -
det, ahogy meg adod a min den na pi ke -
nye ret. Igéd sze rez zen iga zi örö möt, és
ve zes sen el az örök élet re. Ámen.
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Örömszerzőige
a va sárnap ig éje

Im már  több  mint  hat  éve  va gyok
meg vá lasz tott kán tor Bu da hegy vi dé -
ken;  he lyet tes ként  tíz  év vel  ez előtt
ját szot tam  ott  elő ször.  Szol gá la tom
kez de tén Szom bat he lyen volt a fő ál -
lá som, így a va sár na pi is ten tisz te le ten
és az ah hoz kap cso ló dó te en dő kön kí -
vül nem sok egyéb re ju tott időm.
Két és fél éve vi szont a fó ti Kán tor -

kép ző In té zet tu do má nyos mun ka -
tár sa ként  dol go zom.  Most  te hát
min den fel ada tom az egy ház ze né vel
kap cso la tos.  Ezt  nagy  aján dék nak
te kin tem, mert így a két he lyen je -
lent ke ző  fel ada tok  egy más ra  hat -
nak, és az öt le tek mind két mun ka te -
rü le tet gaz da gít hat ják.
A gyü le ke ze ti élet köz pon ti al kal -

ma az is ten tisz te let, mely nek elő ké szí -
té se – ide á lis eset ben, ami re tö re ked -
nünk kell – a lel kész és a kán tor (lek -
tor, egyéb se gí tő) kö zös dol ga.
Bu da hegy vi dé ken je len leg Kecz kó

Pál és Kecz kó Szil via a pa ró kus lel kész.
A  min den  va sár na pi  is ten tisz te let
mel lett a hó nap el ső va sár nap ján csa -
lá di,  a  har ma dik  va sár na pon  pe dig
könnyű ze nés is ten tisz te le tet is tar tunk.
A fő is ten tisz te let csak nem tel je sen

a Li tur gi kus könyv ének ver ses rend -

je sze rint zaj lik. Az sze ren csé re rég -
óta nem kér dés, hogy az úr va cso ra
min dig  ré sze  az  is ten tisz te let nek,
így a gyü le ke ze ti ta gok – re mény ség
sze rint – meg él he tik a li tur gia szer -
ves egy sé gét. Mi vel so kat fog lal koz -
tam a té má val, tu dom, mi lyen kin -
csek rej le nek még a li tur gia egyes ele -
me i ben.  Idő vel  sze ret ném  eze ket
még job ban fel tár ni, hogy mind ez az
evan gé li um hir de té sét és be fo ga dá -
sát se gít hes se.
Szol gá la tom  kez de té től  úgy  ala -

kult, hogy a fő is ten tisz te let re – a pe -
rikó pa rend, va la mint a gra du ál éne -
kek és a he ti éne kek fi gye lem be vé te -
lé vel – én ja vas lom az éne ke ket, és le -
he tő ség sze rint már hét ele jén el kül -
döm a lel ké szek nek. Szán dé kom az,
hogy az ének rend kö zös gon dol ko dás
nyo mán ala kul jon ki; ez az is ten tisz -
te let egé szé re fris sí tő ha tást gya ko -
rol hat, és re mé lem, egy re gyak rab ban
si ke rül majd.
Ha meg van nak az éne kek, kö vet -

kez nek az or go na da ra bok. A gra du -
ál éne ket – és több nyi re a kez dő éne -
ket is – ko rál fel dol go zás sal ve ze tem
be; ha ilyet nem ta lá lok (vagy más ka -
rak ter re  van  szük ség),  rö vi debb-

hosszabb in to ná ci ót ját szom. Be vo nu -
ló- és ki vo nu ló ze né nek min dig olyan
sza bad mű vet vá lasz tok, amely hang -
nem ben  és  jel leg ben  il lesz ke dik  a
kez dő é nek hez és a zá ró ének hez.
Az úr va cso ra alatt el hang zó mu -

zsi ka kap cso ló dik a va sár nap jel le gé -
hez. 1. A gyü le ke zet há la adó vagy Jé -
zus-éne ket éne kel. 2. Az ün nep va -
la me lyik éne ké nek fel dol go zá sa ke -
rül sor ra – or go nán vagy más hang -
sze re sek be vo ná sá val. 3. Az ün nep
zsol tá rát vagy más li tur gi kus té te lét
éne kel jük a kó rus sal; a Gyü le ke ze ti li -
tur gi kus könyv (GyLK) nagy se gít sé -
get ad eb ben. 4. Az ün nep hez il lő kó -
rus mű hang zik el.
Sze ret ném, ha mi nél több in for -

má ció el jut na a gyü le ke ze ti ta gok hoz
az is ten tisz te let té má já ról, ige sza ka -
sza i ról, éne ke i ről, mű ze nei fel dol go -
zá sa i ról. Ezért min den hé ten prog -
ram la pot ké szí tek ezek ről, majd el -
kül döm a gyü le ke ze ti le ve le ző lis tá ra,
és ki te szem a hir de tő táb lá ra. Így ha
va la kit ér de kel, elő re ké szül het, tá jé -
ko zód hat.
A fő is ten tisz te le ten a Hi kisch Zol -

tán ve zet te gyü le ke ze ti ének kar és az
ál ta lam  irá nyí tott  li tur gi kus  kó rus
egy aránt szo kott szol gál ni: ek kor ál -
ta lá ban al ter natim (a gyü le ke zet tel
vál ta koz va) éne kel jük a gra du ál éne -
ket, il let ve – ahogy már em lí tet tem
– az úr va cso ra alatt is meg szó la lunk.
Né hány éve rend sze res sé vált az is,

hogy  há rom hang sze res  – Fe ren czi
Zsó fia fu vo lán, Baj nó czi Or so lya he -
ge dűn, Gom bos Ari kán gor don kán –
mu zsi kál az is ten tisz te le ten. Ilyen kor

az éne kek be ve ze té sé be és kí sé ré sé be,
il let ve  ön ál ló  mű  –  sok szor  az  ő
össze ál lí tá suk ra adap tált ko rál fel dol -
go zás – ját szá sá ba vo nom be őket.
A  könnyű ze nés  is ten tisz te le ten

az ifi sek ze ne ka ra és éne ke sei szok -
tak ze nél ni, Kecz kó Pál ve ze té sé vel.
Egy há zunk ének kin cse rend kí vül

gaz dag: jó há rom év ti ze de hasz nált
éne kes köny vünk ben is van nak még
fel fe dez ni  va ló  ér té kek,  és  a GyLK
meg is me ré se is ja vunk ra vá lik. Ezért
ami óta az időm be be le fér, a gyü le ke -
ze ti bib lia órán és az ovis-kis is ko lás
hit tan órán ta ní tok új éne ke ket (eze -
ket az is ten tisz te let előtt is át is mé tel -
jük, ha szük sé ges).
Gyü le ke ze tünk ben rend sze re sen

szer ve zünk egy ház ze nei hang ver se -
nye ket, ad ven ti és böj ti áhí ta to kat. A
köz re mű kö dők meg ta lá lá sa és fel ké -
ré se, a meg fe le lő mű so rok ki ala kí tá -
sa,  a  li tur gia  meg for má lá sa  mind
ko moly  szak mai  ki hí vás,  ami  sok
ap ró mun kát,  fan tá zi át,  együtt mű -
kö dé si kész sé get igé nyel.
Meg győ ző dé sem, hogy  a  kán tor

ak kor vég zi jól a mun ká ját, ha min -
den  meg nyil vá nu lá sá val  csend ben
és ki tar tó an tá gít ja a gyü le ke zet lá tó -
kö rét, ala kít ja íz lé sét. Mind ezt a leg -
fon to sabb cél ér de ké ben: hogy mi nél
több  gyü le ke ze ti  tag  jus son  el  az
iga zi, fel nőtt is ten hit re, a Krisz tus sal
va ló sze mé lyes kap cso lat ra.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Arovatvezetőházatáján…

[Lel kész:] Urunk Is te nünk, csak a te
sza vad te he ti tel jes sé tö re de zett éle -
tün ket, sza ka do zott vi lá gun kat. Ezért
kö nyör günk hoz zád.
[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -

kért és a föl dön élő összes ke resz té -
nyért. Se gíts ben nün ket, hogy kö zö -
sen, egy szív vel ta nús kod junk ró lad,
ke res sük aka ra to dat, és pél dát mu tas -
sunk a sze re tet ben min den em ber -
nek. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.
[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -

tün kért és ben ne ön ma gun kért. Add,
hogy jól hasz nál junk fel min den le -
he tő sé get, ami kor ve led ta lál koz ha -
tunk,  aka ra to dat  meg is mer het jük,
sze re te tedet át él het jük. Se gíts ben -
nün ket test vér ként sze ret ni egy mást
és a tő led ka pott ké pes sé ge in ket a kö -
zös ség szol gá la tá ba ál lí ta ni. Aján dé -
kozz  meg  nyi tott ság gal  azok  fe lé,
akik a mi gyü le ke ze tünk ben ke res nek
té ged. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.
[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért

és ben ne min den em be rért. Se gíts
mind nyá jun kat tisz tes sé ges nek ma -
rad ni min den na pi küz del me ink kö -
ze pet te, és adj böl cses sé get azok nak,
akik éle te ket be fo lyá so ló dön té se ket
hoz nak. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.
[Lek tor:]  Kö nyör günk  min den

szük sé get szen ve dő ért. Azo kért, akik
be te gek, és azo kért, akik be te ge ket
ápol nak. Azo kért, akik gyá szol nak, és
azo kért, akik nek kö ze li ha lá luk kal kell
szem be néz ni ük. Azo kért, akik meg -
él he té si  gon dok kal  küz de nek,  és
azo kért, akik nek nyu ga lom ra, bé ké -
re és el fo ga dás ra  len ne szük sé gük.
Azo kért, akik nek csa lá di prob lé má -
ik  van nak,  és  azo kért,  akik  csak
vágy nak csa lád ra, de egye dül él nek.
Min den  szük sé günk ben  te  tudsz
meg aján dé koz ni min ket gaz da gab -
ban,  mint  kér nénk  vagy  gon dol -
nánk. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.
[Lek tor:] Kö nyör günk min den ki -

ért, aki té ged ke res, és min den ki ért,
aki nek élet fel ada ta a te sza va id hir -
de té se:  hit tan ta ná ro kért,  gyü le ke -
ze ti  mun ká so kért,  lel ké sze kért  és
min den el hi va tott ke resz té nyért. Kö -
nyör günk  ön ma gun kért  is,  hogy
egész éle tünk ben ku tas suk sza va id
kin cses tá rát, és kap cso lat ban le hes -
sünk ve led most és az örök ké va ló ság -
ban. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] …add, hogy sza va id -
ból me rít hes sünk erőt eh hez.
[Lel kész:] Hi tet te rem tő, vi gasz ta -

ló, erőt adó, gyó gyí tó sza va id ere jé -
re bíz zuk ma gun kat és az egész vi lá -
got. Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

b Az el múlt fél év ben – a nyá ri szü net ki vé te lé vel – kü lön bö ző kö zös -
sé gek ről, mun ka ágak ról kö zöl tünk be szá mo ló kat: volt szó hit tan órák -
ról, is ko lai ének ta ní tás ról, gyü le ke ze tek egy ház ze nei éle té ről, is ten -
tisz te let re ké szü lés ről. El jött az ide je an nak, hogy a ro vat ve ze tő ne csak
dol goz tas sa a kol lé gá it, ha nem ma ga is meg pró bál koz zon eb ben a té -
má ban az írás sal: a hu sza dik cikk sa ját kán to ri mun ká já ba – és ez ál -
tal a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet éle té be – en ged rö vid be te kin tést.
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A re for má ció ün ne pé nek kü szö bén
kü lö nö sen is há lá sak le he tünk, hogy
Lu ther Már ton nem en ged te a kép -
rom bo lást, sőt az evan gé li kus egy ház -
ban Is ten aján dé kát lát juk az egy ház -
mű vé szet ben.  Öre ge dő  fej jel  fe de -
zem fel, hogy egy-egy ol tár kép, fest -
mény mennyi re for mál ta és meg ha -
tá roz ta  hi te met,  lel ki  fej lő dé se met.
Ilyen aján dék szá mom ra az a fest -

mény, amely gyer mek ko rom óta vé -
gig kí sé ri az éle te met. Egy né met fes -
tő ké pé nek má so la ta ott ló gott már a
nyír egy há zi  nap pa link ban,  s  mi vel
én örö köl het tem, most is itt van püs -
pö ki dol go zó szo bám fa lán. Mi köz ben
írom ezt a cik ket, te kin te tem meg pi -
hen a szin te idil li kus je le ne tet áb rá zo -
ló ké pen. Lu ther Már ton lát ha tó raj -
ta csa lád ja kö ré ben, amint lant tal a ke -
zé ben kí sé ri négy ének lő gyer me két.
Az ötö dik, a leg ki sebb lány ka az édes -
any ja, Ka ta asszony ölé ben al szik. Ott
ül  az  asz tal nál  a  hű sé ges  ba rát  és
mun ka társ, Phi lipp Me lancht hon is,
ke zé ben sö rös kor só…
Ezt  a  je le ne tet  Tichy Kál mán is

meg fes tet te a nagy tar csai evan gé li kus
temp lom mél tán hí res szár nyas ol tá -
rá nak re for má ci ói ké pén. Az össze füg -
gés ta lán vi lá gos: a csa lá di élet örö me
mint Is ten aján dé ka, ame lyet ép pen a
re for má ció fe de zett fel új ra, és adott
vissza ne künk. Hi szen jól is mer jük az
előz mé nye ket: egy volt szer ze tes és
apá ca bol dog há zas sá gá nak gyü möl -
cse it tár ja elénk ez a fest mény. Ta lán
mon da nom  sem  kell, mi lyen  öröm
volt  szá mom ra,  ami kor  1981-ben

Nagy tar csá ra  ke rül tem,  és  ti zen hat
éven  át,  pün kösd től  ad ven tig  gyer -
mek ko rom egyik meg ha tá ro zó ké pé -
re te kint het tem fel az ol tá ron. 
Va jon lé te zik-e még ma is ha son ló

csa lá di idill? Nem anak ro nisz ti kus a
21. szá zad ban „a csa lád ap ja – a csa -
lád pap ja” lu the ri mo dell? Két ség te len,
hogy  sok  min den  ma  már  saj nos
nem úgy mű kö dik, mint a ko ráb bi év -
szá za dok ban. A szét hul ló csa lá dok,
ge ne rá ci ók ko rát él jük… De azért, há -
la Is ten nek, még ma is ér he tik az em -
bert kel le mes meg le pe té sek, akár a sa -
ját csa lád já ban is. Egy ilyen örö mö met
sze ret ném most meg osz ta ni.

Tün de lá nyo mék má so dik gyer me -
kük mél tó fo ga dá sá ra ké szül ve, Ang -
li á ban ke mény mun ká val össze spó -
rolt pén zü ket be fek tet ve, fel újí tot ták,
ga lé ri á val bő ví tet ték la ká su kat. Mi -
u tán  el ké szül tek  a  több  hó na pos
mun ká val, és köz ben har ma dik uno -
kánk, Do mon kos is meg ér ke zett  –
akit a kö ze li va sár na pon (27-én) ke -
resz tel he tek meg –, lá nyom meg le -
pő ké rés sel állt elém: „Apu, sze ret -
nénk, ha meg szen tel néd, meg ál da nád
a fel újí tott la kást.”
Gyor san tisz táz tuk a „teo ló gi ai ala -

po kat”: ép pen Lu ther Már ton ta ní tá -
sá ra fi gyel ve nem szen te lünk „fűt-fát”,
de ugyan ak kor éle tünk leg hét köz na -
pibb te rü le te i re is kér het jük Is ten ál dá -
sát. Sőt kell is, hogy kér jük ezt, hi szen
már a zsol tá ros is fi gyel mez tet: „Ha az
Úr nem épí ti a há zat – a la kást –, hi -
á ba fá rad nak az épí tők…” 
Nem ke vés iz ga lom mal ké szül tem,

im már hat van két éve sen, éle tem el ső
(!) la kás meg ál dó szol gá la tá ra, amely -
re nem is akár mi lyen gyü le ke zet előtt
ke rült sor. Lá nyo mék ba rá ta i kat, mun -
ka tár sa i kat hív ták meg, össze sen hu -
szon he ten jöt tünk össze a hat van öt
négy zet mé te res la kás ban. Ter mé sze -
te sen ez az a hely zet, ami kor nem sza -
bad  hosszabb  szer tar tás ba  bo nyo -
lód ni, már csak a sok kis gyer mek re va -
ló te kin tet tel sem. 
Elő ze te sen egy há zunk „ál dás kút -

já hoz”, Var ga Gyön gyi hez for dul tam
se gít sé gért, aki ben ez út tal sem csa -
lód tam. Olyan „ott hon ál dás min tát”
kap tam tő le, ame lyet mi ni má lis vál -
toz ta tás sal re me kül fel tud tam hasz -
nál ni. Az  ál dás  cél ba  ér ke zé sét mi
sem bi zo nyí tot ta job ban, mint hogy
a ven dé gek kö zül töb ben el kér ték a
szö ve gét, hogy sa ját ott ho nuk ban is
lát ha tó he lyen ki füg gesszék. 
Va ló ban  jó  tud nunk  és  má sok -

ban  is  tu da to sí ta nunk  a  Di et rich
Bon hoef fer ál tal meg éne kelt  tit kot:
„Ál dó ha tal mak ol tal má ba  rejt ve  /
Csak vár juk bé kén mind azt, ami jő.
/ Mert Is ten őriz hí ven reg gel, es te,
/ Ő hű lesz, bár mit hoz zon a jö vő.” 
Re mé lem, si ke rült fel kel te nem az

ér dek lő dést a Var ga Gyön gyi nyo mán
meg fo gal ma zott ott hon ál dás  iránt.
Eb ben bíz va szö ve gét meg osz tom Ol -
va só ink kal, hi szen az ál dás is olyan
fe lül ről ka pott aján dék, ame lyet ak -
kor őr zünk meg jól, ha mi nél töb bek -
nek to vább ad juk. Íme, az ok tó ber 11-
én el hang zott szö veg, mely nek ele jén
ter mé sze te sen min den ki be he lyet te -

sít he ti a sa ját csa lád já nak, sze ret te -
i nek a ne vét.

„Ked ves Tün de és Ta más, Re gi na
és Do mon kos!

Az élet Is te ne áld jon meg ti te ket,
akik vég te len vi lá gá nak ezen a kis
pont ján meg ve tet té tek lá ba to kat, és ezt
az élet te ret ott ho no tok ká for mál tá tok.

Is ten ves sen szi lárd ala pot en nek a
ház nak, hogy meg ne inog jon. Ő
emel jen erős fa la kat, hogy biz ton ság -
ban érez hes sé tek ma ga to kat. Ő ad jon
ki tá ru ló aj tót, amin be- és ki lép ni egy -
aránt öröm. Ab la ka i to kon pe dig en -
ged je be ra gyog ni a nap fényt és ki fe -
lé su gá roz ni mo so lyo to kat.

Le gyen ked ves ez a hely szá mo tok -
ra, fe dez zé tek föl itt a gon dos ko dó sze -
re tet láb nyo ma it, a meg nyí lás és be -
fo ga dás aján dé ka it, az egy má sért
vál lalt fe le lős ség és az együtt nö ve ke -
dés ál dá sa it.

Le gyen tá gas tér az ott ho no tok. Le -
gyen a meg ér ke zés, a ha za té rés he lye,
az egy más ra fi gye lés he lye, az ott hon -
lét sza bad sá gá nak he lye, a meg old -
ha tó konflik tu sok, ter mé keny vi ták he -
lye, a nap pa lok és éj sza kák, az év sza -
kok vál ta ko zá sá nak he lye.

Le gyen az asz ta lo tok jó ízű, kö zös be -
szél ge té sek ta nú ja. Le gyen a gye rek szo -
ba a min den na pi meg le pe té sek vi lá -
ga. Le gyen kony há tok az élet íze i nek,
il la ta i nak föld je, für dő szo bá tok a fel -
üdü lés és meg tisz tu lás he lye, há ló szo -
bá tok a pi he nés és a ben ső sé ges pil la -
na tok haj lé ka, nap pa li tok sok-sok
gaz da gí tó ta lál ko zás hely szí ne.

Az ott hont adó Is ten ad ja meg

nek tek, hogy ne csak lak ja tok itt, ha -
nem va ló ban él je tek is: há lá val, bé -
kes ség ben, bol do gan. Ő őriz zen meg
ti te ket, hogy so kan ott hon ra ta lál ja -
nak ven dég sze re te te tek ál tal, és át él -
hes sék ná la tok az em ber ség öröm teli
pil la na ta it.

Az élet Is te ne küld je el őr ző an gya -
lát, áld ja meg be jö ve te le te ket és ki me -
ne te le te ket mos tan tól fog va, amíg
föl di uta tok vé gén örök ott hon ra ta -
lál tok majd őná la. Ámen.”
Evan gé li kus egy há zunk szü le tés -

nap já nak ün ne pé re ké szül ve – köz -
ben a te me tő ket is jár va – fe dez zük
fel új ra a föl di ott hon és csa lád örö -
mé nek aján dé kát, va la mint a Jé zus
Krisz tus ál tal meg ígért és elő ké szí tett
mennyei haj lék ígé re té nek él te tő re -
mény sé gét!

Áldottotthonok é gtájOLó

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Né meth Mi hály lel kész  gyü le ke zet tör té neti
be szá mo ló já ban el mond ta: „Ki csiny gyöm rői
gyü le ke ze tünk nagy re mény sé ge, hogy kül ső -
leg meg újult temp lo má ban lé lek ben meg újult
gyü le ke zet di csér he ti Is tent a temp lom szen te -
lé si  ün ne pen  is  sze rep lő  zsol tár  sza va i val:

»Uram, sze re tem há za dat, ahol laksz, di cső sé -
ged la kó he lyét. …ál dom az Urat a gyü le ke zet -
ben.«” (Zsolt 26,8.12) 
Az ün ne pi ige alap ján dr. Fa bi ny Ta más püs -

pök pré di kált. A zsol tá ros sza va i val, de kér dés
for má já ban szó lí tot ta meg a je len lé vő ket: „Sze -

re ti tek-e Is ten eme egy sze rű há zát,
amely  az  ő  di cső sé gé re  épült?”
Majd még sze mé lye sebb kér dés sel
foly tat ta: „Sze re ti tek-e Jé zus Krisz -
tust, aki a kö zé pen akar meg áll ni?”
Ha a vá lasz igen, ak kor egy mást is
sze ret ni fog juk, és ir gal mas ta nít -
vá nyok ként tu dunk ál do za tot hoz -
ni a kö zös sé gért, épít ve és gaz da -
gít va azt – mond ta a püs pök.

Dr. Tar czay Áron gond nok  –
aki nek ki tar tó köz ben já rá sá ra ka -
pott nagy len dü le tet a fel újí tás –
kö szön tő jé ben fel hív ta a hí vek fi -
gyel mét  a  kez de mé nye zés  fon -
tos sá gá ra, amely elő re visz és meg -
újít:  egyént  és  kö zös sé get  egy -
aránt.  Ezek  után  meg nyi tot ta  a
temp lom kar za tán be ren de zett, dr.
Fol tin Brú nó nyu gal ma zott lel kész
fa mun ká i ból össze ál lí tott ki ál lí tást.
Az  ün ne pi  is ten tisz te le ten  az

al ka lom ra össze állt, né hány ta gú –
de an nál lel ke sebb – ének- és ze ne -
kar is szol gált. Re mény ség sze rint
a jö vő ben egy re több le he tő sé gük
lesz, hogy a gyöm rői haj lé kot meg -
tölt sék Is tent di cső í tő éne ke ik kel.

g HHÁ

Megszépültkívülről
Istengyömrőihajléka

b Az 1948-ban ön ál ló sult Gyöm rői Evan gé li kus Egy ház köz ség tag ja i nak egyik leg főbb
vá gya – hogy sa ját temp lo muk le gyen – 1950-re tel je sült be, a má so dik vi lág há bo -
rú utá ni szű kös évek el le né re. Tíz év múl va meg épült a pa ró kia, majd ki sebb fej lesz -
té sek is tör tén tek. A kö zös ség éle té ben be kö vet ke zett újabb vál to zás volt, hogy 2011-
ben a mag ló di anya egy ház hoz csat la ko zott mint le ány egy ház köz ség. A fi a tal nak mond -
ha tó evan gé li kus gyü le ke zet újabb mér föld kő höz ér ke zett, ami kor 2013-ban a
temp lom te tő ze té nek és hom lok za tá nak fel újí tá sá ra adó dott le he tő ség. Egy ház me -
gyei és gyü le ke ze ti össze fo gás sal a mun ká la tok ha mar el is ké szül tek. Az ün ne pi há -
la adó is ten tisz te letet ok tó ber 20-án tar tot ták.

b „Sze re tek eb be a temp lom ba jön ni, mert
itt lát szik, hogy a gyü le ke zet na gyon sze -
re ti a temp lo mát, meg be csü li rend kí vül
ér té kes be ren de zé se it, gon doz za a ha -
gyo má nyo kat, ápol ja az elő dök em lé ke ze -
tét, és mind emel lett ven dég sze re tő.” Több -
ször is el hang zott ha son ló mon dat ok tó -
ber 20-án a mag ló di evan gé li kus temp -
lom ban, a szó szék fel újí tá sá ért tar tott
há la adó ün nep sé gen. Az 1778-ban épült
haj lék, mely egy kö zép ko ri temp lom he -
lyén áll, itt-ott hor doz va an nak nyo ma it,
az év szá za dok vi szon tag sá ga i ból alig őriz
va la mit. Gaz dá ja, a több mint ezer ta got
szám lá ló kö zös ség pél dát lan ál do zat kész -
sé get ta nú sít va vé di és óv ja – mu tat ja ezt
a majd négy és fél mil lió fo rint ado mány. 

„Temp lo munk  egyik  ékes sé ge  a  szó szék”  –
mond ta Né meth Mi hály gyü le ke ze ti  lel kész
temp lom be mu ta tó be szé dé ben. Egyik kü lön -
le ges sé ge – ame lyet a res ta u rá lás so rán igye -
kez tek meg tar ta ni –, hogy bal ol da li pár ká nyán
eny he ko pás lát ha tó, ame lyet az év szá za dok so -
rán  el hang zott  ezer nyi
ige hir de tés köz ben oda tá -
masz ko dó lel ké szek hagy -
tak ma guk után. 
A  szó szé ken  lé vő  la tin

nyel vű fel irat ta nú sá ga sze -
rint  1777-ben  ké szí tet ték
az imád ság és ige hir de tés
cél já ra. Kö ze pén a ma gyar -
or szá gi  evan gé li kus  egy -
ház mű vé szet ben  is  egye -
dül ál ló  áb rá zo lás  lát ha tó.
Hát tér ben  egy  vá ros,  az
elő tér ben egy ma got ve tő
fér fi alak ja mel lett Lu ther-
ka bá tot  és  fe hér  Mó zes-
táb lát vi se lő lel kész imád ko -
zik. A ki szórt ma go kat fel -
hő ből ki nyú ló mennyei kéz ön tö zi. A la tin fel irat
Já nos evan gé li u má ból va ló jé zusi mon dat: „Si ne
me ni hil” („Nél kü lem sem mit”).
Bár 1998–99-ben már tör tén tek res ta u rá lá -

si mun ká la tok a szó szé ken és a temp lom ban,
az  ez red for du ló  után  azon ban  újabb,  nem
várt ba jok je lent kez tek. Egy év ti ze des szü net
után, 2011-ben foly ta tód tak a mun ká la tok a te -
tő szer ke zet és a hom lok zat rend be ho za ta lá val,
és 2013-ban be is fe je ződ tek a szó szék fel újí tá -
sá val – szá molt be Kér ges Lász ló fel ügye lő.
Az új ra szen te lé si ün nep sé gen dr. Fa bi ny Ta -

más püs pök hir det te Is ten igé jét a mag ve tő pél -
dá za ta alap ján, ki emel ve, hogy a Mag ve tő nem
vá lo gat: szór ja a ma got, aho va csak tud ja. Az út -
fél re, tö vi sek kö zé és szik lás ta laj ra hul lott ma -
gok mel lett esik a jó föld be is. Bár mennyi re sok
a kár ba ment mag, a ke vés ered mé nyért is há -
lát kell ad ni, azo kért, akik nek szí vé ben ott hon -
ra ta lál Is ten igé je. Azo kért, akik nek szí vét a tar -
tós ige hall ga tás meg tisz tít ja, és im má ron nem -
csak az ige hall ga tói, ha nem meg tar tói is lesz nek.
Az is ten tisz te le ten a ki csi nyek, a gyer mek-

bib lia kö rö sök  is  szol gál tak  ének kel,  épp úgy,
mint a fel nőt tek ből ál ló Mag da la kó rus. A li -
tur gi á ban So la rik Vil mos, a fel vi dé ki hosszú -
szói test vér gyü le ke zet lel ké sze mel lett az egy -
kor Mag ló don szol gá ló pász to rok is részt vet -
tek: Blat nicz ky Já nos nyu gal ma zott lel kész és
Krá mer György es pe res. A Dél-Pest Me gyei

Egy ház me gye ne vé ben Bak Pé ter fel ügye lő, az
egy ház ke rü let ne vé ben Ben czúr Lász ló tisz te -
let be li fel ügye lő kö szön töt te az egy be gyűl te ket.

g Horváth-Hegyi Áron

Maglódimagvetés
1777-ben készült igehirdetésre a most restaurált szószék

Balról jobbra: Németh Mihály, Fabiny Tamás és Krámer György
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Ha lot tak  nap ja  kö ze led té vel  egy re
töb ben lá to ga tunk ki elő re ment sze -
ret te ink hez a te me tők be. Az év nek ta -
lán eb ben az idő sza ká ban a leg szem -
be tű nőbb te me tő ink gon do zott sá ga
vagy ép pen el ha nya golt sá ga. Du na -
föld vár ki csiny evan gé li kus kö zös sé -
ge a he lyi ön kor mány zat tal össze fog -
va több mint négy és fél mil lió fo rin -
tos  be ru há zás  ke re té ben  hoz hat ta
rend be a pro tes táns te me tő egy ré szét,
és épít he tett ra va ta lo zót. 
Az épít ményt Gáncs Pé ter püs pök

ok tó ber 17-én szen tel te fel. Ige hir de -
té sé ben a te me té sek hely szí né ül szol -
gá ló ra va ta lo zó kat ha tár ál lo má sok -
hoz ha son lí tot ta, ame lyek meg ha tá -
roz hat ják az Is ten or szá gá ról szer zett

be nyo má sa in kat, mi ként a ha tár át ke -
lők el ső be nyo mást je lent het nek az
adott or szág ról. Ezért is
fon tos,  hogy mél tó  he -
lyen bú csúz has sa nak sze -
ret te ik től a gyá szo ló hoz -
zá tar to zók. 
A Du na föld vá ron fel -

szen telt  épü let  jól  pél -
dáz za egy há zunk kül de -
té sét, hi szen a ra va ta lo -
zó nak  szer ves  ré sze  a
szó szék sze rű  emel vény,
hir det ve még az oly szo -
mo rú al kal ma kon is, hogy az ige és
a re mény ség egy há za va gyunk.
A  püs pök  a  he lyi  te le ví zi ó nak

adott in ter jú já ban ki emel te a he lyi lel -

kész, Mol nár Ivánmun ká ját, aki nek
kö szön he tő en nem csu pán a ra va ta -

lo zó épült meg az utób bi évek ben, de
meg szé pül he tett a ki csi gyü le ke zet
temp lo ma és an nak kör nyé ke is.

g Kiss Ta más

Ra va ta lo zót avat tak az evangélikusok

Temp lo muk fel szen te lé sé nek hu sza -
dik év for du ló ját ün ne pel ték ok tó ber
19-én, szom ba ton a Be le di Evan gé li -
kus Egy ház köz ség hez tar to zó ed vei
le ány gyü le ke zet  tag jai.  Az  épü let
zsú fo lá sig  meg telt,  né há nyan  már
csak a be já rat előtt el he lye zett pa do -
kon fog lal hat tak he lyet.
Az is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos,

a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li -

tur gi át Gab nai Sán dor, a  Sop ro ni
Egy ház me gye es pe re se és Bé res Lász -
ló he lyi lel kész vé gez te.
A püs pök Já kób ál má nak tör té ne -

tét (1Móz 28,10–22) idéz te fel pré di -
ká ci ó já ban. Ar ról be szélt, hogy Is ten
je len lé te tesz va ló ban szent té egy he -
lyet. „A temp lom nak nem az épí té -
si stí lu sa ér de kes, nem a mé re te. Az
iga zán  ér té kes  pont ja  nem  a  tár -
gyak ban van, ha nem ab ban, hogy Is -

ten meg akar szó lí ta ni ben ne ti te ket”
– fo gal ma zott Sze me rei Já nos.
Az al ka lom hoz kap cso ló dó köz -

gyű lést But hi Gyu la he lyi fel ügye -
lő  ve zet te.  Rö vi den  is mer tet te  a
kö zös ség  tör té ne tét.  El mond ta,
hogy  az  is ten tisz te le te ket  ko ráb -
ban az 1906-ban épült is ko lá ban tar -
tot ták.  Ki csi  temp lo mu kat  1993-
ban szen tel ték fel.
Kö szön tést mon dott töb bek kö zött

Im re Lász ló, a te le pü lés pol gár mes -
te re, Ha vassy Bá lint he lyi ró mai ka -
to li kus plé bá nos, il let ve Gab nai Sán -
dor es pe res. Az egy ház ke rü let el nök -
sé ge ne vé ben Smi dé li usz Lász ló ke -
rü le ti má sod fel ügye lő szólt.
Az  ün nep sé get  sze re tet ven dég -

ség  kö vet te  a  fa lu ház ban.  A  hí vek
meg kós tol hat ták az év for du ló ra ké -
szí tett tor tát is, me lyen a temp lom
ké pe  mel lett  a  kö vet ke ző  ige vers
sze re pelt: „Küld jön ne ked se gít sé get
szen té lyé ből, erő sít sen a Si on ról!”
(Zsolt 20,2) Ezt ta pasz tal ták tör té nel -
mük so rán, és ezért ad tak há lát az ed -
ve i ek temp lo muk szü le tés nap ján.

g AM
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templom
Kí vül-be lül meg újult a por rog szent -
ki rá lyi egy ház köz ség hez tar to zó ki -
csiny so mogy szo bi le ány gyü le ke zet
1941-ben  fel szen telt  temp lo ma.
Ezért ad tak há lát a hí vek az ok tó ber
20-án, va sár nap dél után tar tott ün -
ne pi is ten tisz te le ten. Az al kal mon
– a 126. zsol tár alap ján – Sze me rei
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten
igé jét. A li tur gi á ban részt vett Smi -
dé li usz Zol tán so mogy-za lai es pe -
res, va la mint Sik ter Já nos he lyi lel -
kész. Je len volt és kö szön tőt mon -
dott töb bek kö zött Mé szá ros Ta más
egy ház ke rü le ti fel ügye lő is.
g Sze me rei Már ton fel vé te le

g Bu day Bar na bás

„E gyü le ke ze ti há zat a Fan csal–Her -
nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség
tag jai ál mod ták meg, és szán dé kuk
sze rint nem vál lal ko zók, ha nem sa -
ját ma guk ere jé ből akar ják meg épí -
te ni a fa lu ke resz tény kö zös sé ge i vel
együtt…”  –  hang zott  ok tó ber  20-
án,  a  csen des  bor so di  ősz  Is ten től
aján dék ba  ka pott  dél utá ni  órá ján
Fancs al ban, az épü lő gyü le ke ze ti ház
nyers  be ton nal,  ka viccsal  bo rí tott
szint jén. Az ün nep lő gyü le ke zet tag -
jai előtt Bo ros Csa ba egy ház köz sé gi
fel ügye lő ol vas ta fel az „idő kap szu -
lá ba” ke rü lő ok mány szö ve gét, majd
a je len lé vők hi te le sí tet ték.
Va jon év ti ze dek múl va, ami kor a

pa ró kia kert jé ben most épü lő gyü le -
ke ze ti haj lék so ros ge ne rá ci ó ja  fel -

nyit ja a be fa la zott üre get, ki fog em -
lé kez ni  az  alá írók ra?  Lel ké szek  és
gyü le ke ze ti ta gok örök lik egy más tól
a kö zös ség épí té sé nek le he tő sé gét, és
– ahol a dol gok ren des fo lyá sa en ge -
di – a kö zös ség tag ja i nak éle te egy -
be fo lyik az előt tük já ró ké val. Az ép -
pen ak tu á lis „új ge ne rá ció” pe dig jól
te szi, ha őr zi elő de i től ka pott örök -
sé gét. Az egy más sal va ló kö zös sé get
és az anya gi ja va kat.
Fan csa lban  bő sé ge sen  van  mit

őriz ni, és – öröm mel ta pasz tal hat tuk
– van mit épí te ni is. Hogy le gyen he -
lyük a kö zös sé gi prog ra mok nak: Is -
ten igé je hall ga tá sá nak és a ve le va -

ló kap cso lat el mé lyí té sé nek. Hi szen
csak  ak kor  van  ér tel me  épí te ni  –
hang sú lyoz ta e so rok író ja –, ha az
alap kő le ra ká sa kor éle tünk alap já ra,
az az  tet te ink  moz ga tó ru gó já ra  fi -
gye lünk: Jé zus ra, az Is ten Fi á ra, aki
em ber ré lett, hogy ért hes sük az Is -
tent. Őmi at ta re mél het jük a menny -
or szág aján dé kát. 
A  fan csa li  gyü le ke zet  idén  nem

elő ször ün ne pel. Nyá ron ad tak há lát
a pa ró kia ud va rán emelt fi la gó ri á ért,
kül té ri szak rá lis he lyért, amely hez ha -
rang láb is épül he tett, „új éle tet” ad -
va a rá sony sáp be ren csi szór vány ki -
csiny, ám an nál iz gal ma sabb sor sú,
több év szá za dos ha rang já nak. 
A gyü le ke ze ti épít ke zé sek a he lyi -

ek – a be osz tott lel kész, a fel ügye lő,
a gond nok és a (nem csak evan gé li -
kus)  hí vek  –  szor gal mát  di csé rik,
az épí tő anya gok pe dig az ado má nyo -

zók el kö te le zett sé gét. 
Múlt va sár nap az új gyü le ke -

ze ti  ház  alap kö vé nek  le té te le
előtt  a  her nád vé csei  és  en csi
gyü le ke zet kép vi se lői kö zö sen
ad tak  há lát  a  fan csa li  temp -
lom ban Is ten meg őr ző ke gyel -
mé ért. 

Bra tu Lász ló en csi pol gár -
mes ter  a  bor sod-he ve si  lel -
ké szi kar tag ja in és a Zsar nai

Krisz ti án haj dú-sza bol csi es pe res sel
ki egé szült  nyír egy há za-kert vá ro si
test vér gyü le ke zet kül dött sé gén kí vül
más  fe le ke ze tű  kör nyék be li  lel ké -
sze ket is kö szönt he tett. 
Hogy az épít ke ző gyü le ke zet vi ga -

doz ni is tud együtt, azt már ok tó ber
20-án  meg ta pasz tal hat ták  mind -
azok, akik részt vet tek a há rom evan -
gé li kus kö zös ség szer ve zé sé ben le zaj -
lott szü re ti fel vo nu lá son és az azt kö -
ve tő en haj na lig tar tó bá lon.

A szer ző a Bor sod-He ve si Egy ház me -
gye es pe re se

Őrizniésépíteni
Gyü le ke ze ti ház alap kö vét tet ték le Fan csa lban
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b A kis kő rö si evan gé li ku sok és
temp lo muk éle té ben je len tős
vál to zá so kat ho zott az el múlt
esz ten dő. Egy év nyi ki tar tó mun -
ka után a gyü le ke zet Is ten ke -
gyel mé ből kí vül-be lül tel je sen
meg újít hat ta, sőt kor sze rű sí tet -
te ép pen most két száz har minc
esz ten dős temp lo mát. Az 1783-
ban épült temp lo mon az utol só
na gyobb vál toz ta tá sok 1914-ben
tör tén tek, az óta csak a szük sé ges
ja ví tá so kat vé gez ték el raj ta.

A  tör té net  az zal  kez dő dött,  hogy
Kis kő rös vá ro sa nyert egy pá lyá za tot,
mely nek cél ja a vá ros köz pont fel újí -
tá sa volt. És eb be a pá lyá zat ba be von -
ták  a  temp lo mo kat  is.  Az  el nyert
összeg  a  kö te le ző  ön résszel  együtt
ele gen dő volt a temp lom kül ső meg -
újí tá sá ra. A to váb bi szük sé ges anya -
gi a kat or szá gos egy há zunk áll ta, il let -
ve a költ sé gek nek mint egy har ma dát
ma ga a gyü le ke zet te rem tet te elő. 
Így si ke rült vég re a fa la kat a ta laj -

ned ves ség el len szi ge tel ni. Kor sze rű,
hő szi ge telt ab la ko kat ka pott az épü let,
ez fel té te le volt a ré gi álom, a temp lom -
fű tés meg va ló su lá sá nak. Be lül ről szi -
ge telték az alj za tot, amely re új pa dok
és új bur ko lat ke rült. El ké szült a fű tés,
és ener gia ta ka ré kos lett a tel jes vi lá gí -

tás. S hogy az is ko lá sok is jól hasz nál -
has sák a temp lo mot, meg újult a han -
go sí tás, és két nagy tel je sít mé nyű ki -
ve tí tő is se gí ti a mun kát. Még a temp -
lom mal egy idős, igen rossz ál la po tú ol -
tár ké pet is si ke rült res ta u rál tat ni. Ter -
mé sze te sen kí vül-be lül ki ja vít tat tak a
va ko lat és a fes tés hi bái is, ugyan így a
to rony si sak se bei is be gyó gyul hat tak.
Az ok tó ber 20-i temp lom szen te lé -

si is ten tisz te le ten az evan gé li kus is ko -
la kis di ák jai dal ban mond ták el, mit is
je lent a gyü le ke zet nek a temp lom.

Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke a gyü le ke zet ré gi ve zér igé je
alap ján hir det te az üze ne tet: „Ha Is ten
ve lünk, ki le het el le nünk?” (Róm 8,31)
Majd jött a nagy meg le pe tés, amely -
re szin te az egész vá ros ké szült: 230 ta -
gú ének kar ad ta elő Gár do nyi Zol tán
Mond ja tok di csé re tet… kez de tű ének -
fel dol go zá sát. S hogy össze jöj jön ennyi
éne kes, az ön kén tes da lo lók hoz tár sul -
tak a gyü le ke zet sa ját ének ka rai mel -
lé a bap tis ta, a ka to li kus és a re for má -
tus gyü le ke ze ti ének ka rok is. Sőt még
a La pu ából, a finn or szá gi test vér gyü -
le ke zet ből ér ke ző ének kar is meg ta nul -
ta a mű vet. Far kas né Gom bár Il di kó,
a gyü le ke zet kán to ra ve zé nyelt, or go -
nán Szo kody Ani kó ját szott. S a vé gén
még  fú vó sa ink  is  csat la koz tak  az
együtt mu zsi ká lás hoz.
Az ün nep ak kor tel jes, ha ven dé -

gek is je len van nak. Há rom test vér -

gyü le ke zet ből  ér kez tek  kül dött sé -
gek,  a  la pu a i ak  mel lett  a  fel vi dé ki
Nasz vad ról és az er dé lyi Ma ros vá sár -
hely evan gé li kus kö zös sé ge i ből. De a
kis kő rö si ek kel együtt ün ne pel tek a
vá ros ból már el szár ma zott ré gi is me -
rő sök, ko ráb bi lel ké szek is.

Együtt él te át az ün nep lő gyü le ke -
zet, mily cso dá la to sak az Úr tet tei.
Mert ami ve lük tör tént, azért egye -
dül övé a di cső ség!

g Lup ták György
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Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök
ok tó ber 14-én tár lat ve ze tést tar tott a
bu da pes ti Rum bach Se bes tyén ut cai
zsi na gó gá ban az Ámos Im re és a 20.
szá zad – kor társ össz mű vé sze ti ki ál -
lí tá son. A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház és az Asz ta li Be szél ge té -
sek Kul tu rá lis Ala pít vány ál tal lét re -
ho zott,  több  mint  negy ven  al ko tó
mű ve it be mu ta tó ki ál lí tást im má ron
több mint hu szon öt ez ren lát ták. 
Fa bi ny  Ta más,  a  tár lat  véd nö ke

töb bek kö zött el mond ta: „A mos ta -
ni  ki ál lí tás  egyik  kü lön le ges sé ge,
hogy  kor társ  mű vé szek  azon  túl,
hogy  al ko tá sa ik kal  ér tel mez ni  kí -
ván ják  Ámos  Im re  mű vé sze tét,
reflek tál nak a ho lo kauszt ért he tet len -
sé gé re.” A mű ve ket – a bu da pes ti be -
mu ta tót  meg elő ző en  –  Szent end -

rén,  Du na szer da he lyen,  Pé csett  és
Ber lin ben te kint het te meg a nagy kö -
zön ség. 
A Cor vi na és a Lu ther Ki adó gon -

do zá sá ban  meg je lent,  a  tár lat hoz
kap cso ló dó al bu mot ok tó ber 27-én
mu tat ják be a hely szí nen.

g Ga lam bos Ádám
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Az el is me rő sza vak, a mi nő sé gi idő, az
aján dé ko zás, a szí ves ség-fi gyel mes ség
és a tes ti érin tés mel lett a csend mint
sze re tet nyelv ka pott he lyet azon a bi -
zo nyos do bó koc kán, mely a Csil lag -
gyer tya fény Ala pít vány jó vol tá ból gu -
rul ha tott  az  er zsé bet li ge ti  szín -
pa don  a  szer ve zők  re mény sé ge
sze rint szív től szí vig.
Az est há zi gaz dá ja Ábel György

ügy ve ze tő  igaz ga tó  volt,  aki nek
lát ha tó an – és fog lal ko zá sá hoz ké -
pest meg le pő mó don – szív ügye
volt a szív-ügy. Hu mo ros kom men -
tár ja it nagy ra ér té kel te a kö zön ség. 
A XVI. ke rü let pol gár mes te re,

Ko vács Pé ter, a kon fe ren cia véd nö -
ke kö szön töt te a részt ve vő ket, sze -
mé lyes  han gon,  anek do tá kat  is
mon dan dó já ba  fűz ve.  Amint
mond ta, ma ga is igye ke zett a már
böl csebb idő seb bek től tu da ko zód -
ni a hosszú élet tit ka fe lől. Ki ezt fe -
lel te, ki azt, a pol gár mes ter min den -
eset re a be tű hí ven idé zett Ko zsó val
ért egyet: „Árad jon a sze re tet!”
Az Em be rek ze ne kar front em be ré -

nek, Mil ler Zol tán nak a  tisz te  volt,
hogy dal ban kö szönt se a kö zön sé get.
Fel csen dült töb bek kö zött a jól is mert
slá ger, a Tá bor tűz,mely nek me le ge bi -
zo nyá ra a leg hát só so rok ba is el ju tott. 
Fo koz va a szív bé li for ró sá got Gary

Chap man is be je lent ke zett egy egy per -
ces vi de o ü ze net ere jé ig. Szív hez szó ló -
an mond ta el, hány pél dány ban kelt el
Az öt sze re tet nyelvcí mű köny ve, és per -
sze szív bőlüd vö zöl te az egy be gyűl te ket. 
Bagdy Emő ke élénk, asszo ci a tív elő -

adá sa el len ben tar tal mas és ta nul sá gos
volt. Az idő ter mé sze té ről el mél ke dett
Ab ra ham Mas low ame ri kai pszi cho ló -
gus ered mé nye it is fel hasz nál va. Va jon
tud tuk-e, hogy az in ter ak ció je len tés -
cse ré lést je lent, és hogy a pár be széd
nem pusz tán ez: most Te be szélsz, az -
tán (vég re) én, ha nem iga zi me rü lést,
időt len sé get  igény lő  te vé keny ség? A
transz per szo ná lis pszi cho ló gia olyan
ága a tu do mány nak, mely a transz cen -
den ci á nak is he lyet ad, az em ber alap -

ve tő „val lá sos sá gá val” is szá mol. En nek
az irány nak a nagy út tö rő je Mas low. 
Az elő adás meg döb ben tő hí re, hogy

a sejt je ink ben – te hát fi zi kai szin ten –
bi zony min den ap ró kül ső im pul zus is
le ra kó dik. A jó hír el len ben az, hogy

a sze re tet adás ké pes sé ge is fej lő dik, és
hogy rend re az éle tünk má so dik sza -
ka szá ban bon ta ko zik ki. 
A ta lál ko zón le ve tí tet ték Bör ön te

Már ta ri port film jét, mely ben töb bek
kö zött olyan em be rek szó lal tak meg a
sze re tet nyel vé ről, mint a kon fe ren ci -
á ról pa rá dé san tá vo zó Le ven te Pé ter
„ön kép ző tár sas lény” és me se író fe le -
sé ge, Döb ren tey Il di kó.
Több  ér de kes,  egy há zunk ban  új -

sze rű elő adás ban le he tett még ré sze a
ki tar tó hall ga tó ság nak. A tes ti érin tés
(lét)fon tos sá gá ról be szélt dr. Nyit rai Eri -
ka pszi cho ló gus,  a  „kö tő dő ne ve lés”
mel lett le té ve a vok sát. Az az vé le mé -
nye sze rint min den gye rek kel a sa ját igé -
nye i nek meg fe le lő en kell fog lal koz ni,
nem sza bad sír ni hagy ni – a ke vés sé ba -
ba em pa ti kus mon dás sal  el len tét ben,
mely sze rint: „Hadd erő söd jön a tü de -
je!” –, és a leg jobb, ha nap pal és éj sza -
ka foly ton test kö zel ben van a gyer mek.

Ba logh Bé la híd épí tő mér nök, spi -
ri tu á lis író a gon do lat vég te len ere jé nek

és tu laj don kép pen is te ni ere jé nek alá -
tá masz tá sá ra ho zott kí sér le ti ada to kat.
El mon dá sa sze rint a fi zi ka tu do má nya
is kény te len volt nyit ni a „va ló ság fe let -
ti” fe lé, egy ilyen ku ta tá sért ad tak No -
bel-dí jat 2011-ben. Ba logh Bé la sze rint
elő ször tu dat alat tink meg tisz tí tá sá val
kell  kez de nünk,  ugyan is  ott  fut nak
azok a „be já ra tott” szoft ve rek, ame lyek
pél dá ul gye rek ko ri lel ki sé rü lé sek ered -
mé nye kép pen ra kód tak rá a lé lek re. Eh -
hez aján lott is egy mód szert, A tu dat -
alat ti tíz pa ran cso la ta cí mű CD-t, me -
lyet ő ma ga je gyez, és sok éves ta pasz -
ta lat tal he lye zett a hall ga tó ság szí vé re.

Both An na má ria, a szám misz ti ka,
feng shui és sok más „misz ti kus irány -
zat” ta nul má nyo zó ja és ok ta tó ja tar tott
még  elő adást  az  Adep tus  Szel le mi
Klub kép vi se le té ben, to váb bá egy bá -
bo kat és a szív től szí vig do bóc koc ká -
kat mű vé szi en élet re kel tő nor dic wal -
king edző, Biszt rai György és az egész -
ség tan ban jár tas Cseh né Vá ra di Má ria.

Az est le zá rá sa ként a fil men meg -
szó la lók mint egy le lép tek a vá szon ról
a kö zön ség hez, így nyi lat ko zott meg
a ren de ző-szer ve ző Bör ön te Már ta, to -
váb bá a ta izéi, il let ve a Ja kab apos tol
út ján  szer zett  él mé nye i ről  áhí ta tos
han gon be szé lő Pon gor-Ju hász At ti la
üz le ti  mo ti vá ci ós  elő adó-tré ner,  a
Csil lag gyer tya fény Ala pít vány el in dí -
tó ja,  Far kas Er zsé bet, a  spi ri tu á lis
pszi cho ló gia tu dó sa és ta ní tó ja, a Fix
Tv elő adó ja, va la mint Si mon Lász ló, a
Sa wan Kir pal Ru ha ni Mis si on ma gyar
kö zös sé gé nek el nö ke.
Ha  a  lá to ga tó  az  édes sé get  nagy

mennyi ség ben ke vés sé ta lál ta az íz lé sé -
nek meg fe le lő nek, a bü fé ben az ala pít -
vány jó vol tá ból fo gyaszt ha tó mak ro bi -
o ti kus étel kü lön le ges sé gek kel – me lyek -
re la i kusként ta lán csak azt mon da nánk:
zöld sé ges szend vi csek – és Cse kő Va -
lé ria laktove ge tá ri á nus sü te mé nye i vel
kár pó tol hat ta ma gát. Nem is be szél ve
az ener gia adó io ni zált víz ről.

g – ka nyi ka –

Gurulakockaszív…
b Minőségiidőt tölt het tek együtt ok tó ber 17-én azok, akik szívükben a

gyer me ket és tu da tuk ban a jó em ber esz mé nyét előszeretettel dé del -
ge tik. Har ma dik al ka lom mal szer vez te meg a Csil lag gyer tya fény
Ala pít vány és a Rá kos szent mi há lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség tá mo -
ga tá sá val BörönteMárta evan gé li kus lel kész és men tál hi gi é nés szak -
em ber a szer ve zők ál tal „or szá gos szak mai kon fe ren ci á nak” ne ve zett
pszi cho ló gi ai-pe da gó gi ai – és más tu do má nyos, il let ve ke vés bé tu do -
má nyos irá nyok ban is nyi tott – ta lál ko zót. A ren dez vény igen im po -
záns hely szí nen, az Er zsé bet li ge ti Szín ház ban zaj lott. A Párbeszédszív-
tőlszívig cí mű, rend ha gyó nak mond ha tó kon fe ren cia idei té má ját az
ame ri kai ke resz tény író, GaryChapman öt sze re tet nyelv ről szó ló el -
mé le te kí nál ta, „ka ba lá ja” pe dig – mely szin tén Bör ön te Már ta ta lál -
má nya – egy na gyobb do bó koc ka, lap ja in az öt fé le sze re tet nyelv vel
meg még eggyel. A ko ra dél után tól es tig tar tó szívélyes együtt lét fő ven -
dé ge – és fő véd nö ke – dr.BagdyEmőke pszi cho ló gus pro fesszor volt.

Ba csa Fe renc ének- és gi tár mű vész a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Pi-Cin ke
kó ru sá val Szen drák Ág nes ve ze té sé vel el éne kel te a Mi lyen szép a vi lág cí mű dalt,
majd – Bör ön te Már ta buz dí tá sá ra – gu rí tot tak a szív től szí vig do bó koc ká val
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– Elő ször lá to ga tott el a Ma gyar
Bib lia tár su lat Ala pít vány hoz. Meg -
osz ta ná az Evan gé li kus Élet ol va só -
i val az el ső be nyo má sa it?
– Nagy ha tást tett rám a Ma gyar

Bib lia tár su lat lel kes te vé keny sé ge. Ko -
ráb ban már is mer tem Pe csuk Ot tó fő -
tit kár úr te vé keny sé gét, bib lia mun ka
irán ti el kö te le zett sé gét. Ez volt a Ma -
gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány ról al ko -
tott elő ze tes ké pem, s e te kin tet ben
nem ért csa ló dás. Azon az ala pít vá nyi
ülé sen,  amely re meg hí vást  kap tam,
öröm mel lát tam a tár gya ló asz tal kö -
rül kö rül a nagy szám ban meg je lent
ku ra tó ri u mi ta go kat, ami meg mu tat -
ta szá mom ra a tag egy há zak élénk ér -
dek lő dé sét a kö zös mun ka iránt. 

– 2014-ben zá rul Ma gyar or szá gon
a pro tes táns új for dí tás fe lül vizs gá -
la ta az UBS tá mo ga tá sá val. A Ma -
gyar Bib lia tár su lat nak az el kö vet ke -
ző évek re a Bib li á val kap cso la tos
ha gyo má nyos ter jesz té si és nép sze rű -

sí té si fel ada tok mel lett to váb bi el kép -
ze lé sei is van nak. Lát to váb bi együtt -
mű kö dé si le he tő sé ge ket az UBS és a
Ma gyar Bib lia tár su lat kö zött?
– Ter mé sze te sen az UBS min den le -

he tő sé get meg ra gad, hogy bá to rít sa
Ma gyar or szá gon a Bib li á val kap cso la -
tos pro jek te ket. Töb bek kö zött ez is a
fe le lős sé gi kö röm be tar to zik. Az ed -
di gi ered mé nyek től is el va gyok ra gad -
tat va, csak úgy, mint a jö ven dő re vo nat -
ko zó  ter vek től,  pél dá ul  a  bu da pes ti
Bib lia mú zem tel jes meg újí tá sá tól, va -
la mint  a  Bib lia  moz gal ma sabb  be -
mu ta tá sá tól. Öröm mel hal lot tam el -
ső lá to ga tá som so rán az er re vo nat ko -
zó ter ve ket, va la mint a mú ze um ban ki -
ál lí tott ré gi ma gyar nyel vű Bib li ák ról
me sélt tör té ne te ket.
A pro jek tek tá mo ga tá sát nem az

UBS, ha nem a tag szer ve ze tek fi nan -
szí roz zák. Re mé lem, hogy ér zé ke lik,
mi lyen fon tos a Ma gyar Bib lia tár su -
lat pro jekt je i nek tá mo ga tá sa. Ez nem
egy erőt len bib lia tár su lat, a leg utób -
bi húsz év ben éret teb bé vált, de tu -

dom azt is, hogy több tá mo ga tás sal
még töb bet te het ne. 

– Ön az UBS-ben nem csak a ma -
gyar or szá gi kap cso la to kért, ha nem
több más or szá gért fe lel. Je len leg hol a
leg ne he zeb bek a fel té te lek Is ten igé jé -
nek for dí tói és ter jesz tői szá má ra?
–  Nem  könnyű  a  kér dés,  hi szen

több olyan or szág is van, ahol most ki -
hí vást je lent a bib lia mun ka. Azt mon -
da nám, hogy az észak-af ri kai és a kö -
zel-ke le ti ré gió ma biz to san a ne he zeb -
bek, ha nem a leg ne he zeb bek kö zé tar -
to zik.  Az  EvÉlet ol va sói,  akik  még
em lé kez nek a kom mu nis ta idők alat ti
ma gyar or szá gi  hely zet re,  biz to san
tud ják, mi lyen ne héz vár ni a vá gyott
Bib li á ra, ha a kor lá to zá sok mi att bá tor -
ság kell a ke resz tény lét hez. Meg ért he -
tik, mit él nek át a ke resz té nyek a vi lág -
nak ezen a ré szén. Biz to san hal lot tak
pél dá ul az egyip to mi ese mé nyek ről –
több temp lo mot és a bib lia tár su lat két
bolt ját fel gyúj tot ták az el múlt hó na -

pok ban. Ké rem az új ság ol va sóit,
ne fe led kez ze nek meg imád koz ni
a vi lág e tá ján élő test vé re in kért!

– Ön a lon do ni szék he lyű UBS
al kal ma zá sá ban áll, de Pá rizs -
ban van az iro dá ja, ahol a la kos -
ság több sé ge ka to li kus, csak úgy,
mint Ma gyar or szá gon. Ho gyan
ápol ják az iden ti tá su kat a fran cia
pro tes tán sok? Ho gyan ün nep lik a
re for má ció em lék nap ját Fran cia -
or szág ban?
– Ami a fran cia pro tes táns iden -

ti tást il le ti, az elég gé erős, bár több -
nyi re a csa lá di és tör té nel mi ha gyo -
má nyok ban gyö ke re zik, hogy büsz -
kék pro tes táns hi tük re. A pro tes -
táns iden ti tás gyak ran a ka to li ciz -
mus sal  szem ben  fo gal ma zó dik
meg, de az em be rek egy re ke vés bé
ér dek lőd nek a val lás iránt, no ha hi -
va ta lo san  ka to li kus nak  szá mí ta -
nak.  Tény le ge sen  egy re  ke vés bé

szá mí tunk  ka to li kus  tár sa da lom nak,
sok kal in kább sze ku la ri zált nak. 
Ami a re for má ció ün ne pét il le ti, a re -

for mált gyü le ke ze tek több sé ge ok tó ber
utol só va sár nap ján ün nep li, ál ta lá ban
a Gala ták hoz vagy a Ró ma be li ek hez írt
le vél alap ján, a hit ál tal tör té nő üd vös -
ség je gyé ben. A 16. szá zad ban ke let ke -
zett zsol tá ro kat és di csé re te ket is ének -
lik ezen a na pon. Szá mos fi a tal lel kész
ere de ti leg nem pro tes táns hát tér rel jön,
s temp lo ma ik ban nem ün nep lik a re -
for má ció nap ját. Öröm te li tény, ha új
gyü le ke ze ti ta gok és lel ké szek csat la -
koz nak gyü le ke ze te ink hez át té rés út -
ján, de ez nem túl ked ve ző a pro tes táns
iden ti tás szem pont já ból.

– Kö szö nöm a be szél ge tést. Te vé -
keny sé gét imánk kal kí sér jük.
– Én is kö szö nöm a be szél ge tést,

a ked ves fo gad ta tást Ma gyar or szá -
gon, va la mint imá i kat a nem zet kö zi
és ha zai bib lia tár su la tért. Kí vá nom
Is ten to váb bi ál dá sát a bib lia tár su lat
és a ma gyar egy há zak mun ká já ra!

g Zsu gyel Já nos

Bemutatkozólátogatáson
aMagyarBibliatársulat

Alapítványnál
Be szél ge tés Claire Be dot asszonnyal, 

a Bib lia tár su la tok Vi lág szö vet sé gé nek 
kép vi se lő jé vel

b A Bib lia tár su la tok Vi lág szö vet sé ge (Uni ted Bib le So ci eti es – UBS) a vi lág
több mint két száz or szá gá ban mű kö dő száz negy ven hat nem ze ti bib lia -
tár su lat ból áll. A szö vet ség együt te sen a Bib lia leg na gyobb for dí tó ja, ki -
adó ja és ter jesz tő je a vi lá gon. Az UBS ke let-eu ró pai és kö zel-ke le ti or szá -
gok ban fo lyó mun ká já ért ClaireBedotasszony fe lel, aki ok tó ber el ső nap -
ja i ban több na pos lá to ga tást tett a Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány nál,
hogy tá jé ko zód jon az ala pít vány és a tag egy há zak bib lia mun ká já ról.
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Az el múlt szép, for ró nyá ron meg ada -
tott, hogy éle tem ben elő ször el jus sak
Vi zsoly ba, a ma gyar kul tú ra egyik böl -
cső jé hez. Ta lán nem túl zás így aposzt -
ro fál nom a he lyet. Szin te za rán dok -
lat volt szá mom ra a lá to ga tás. Az az
igen  szép  ter mé sze ti  kör nye zet tel
meg ál dott  út,  amely  Vi zso lyig  vitt
Kos suth apánk fa lu ján ke resz tül.
Ez az út, ez a táj ha me sél ni tud -

na! – gon dol kod tam el, mert bi zony
annyi  meg  annyi  tör té nel mi  ese -
mény és múlt bé li sze mé lyi ség pa ran -
csol itt meg ál lást a ma em be ré nek…
Igen, sze re tett ha zánk ezen csücs ke
je len tős  örök ség gel  bír,  tisz te let re
int. Egy kor ősi hu szi ta vi dék volt, az
eu ró pai re for má ció fon tos előz mé -
nye i nek sok ta nú ja for dult meg er re -
fe lé, szá mos pré di ká tor lá ba érin tet -
te e föl det, s töb ben hir det ték az igét
az itt élő né pek kö zött. 
Mond hat ni,  mél tó  utód juk ként

emel ke dett ki in nen az el ső tel jes ma -
gyar nyel vű Bib lia élet re kel tő je, Ká -
ro lyi Gás pár. Az az alá za tos „sző lő -
mun kás”, aki mi u tán négy száz öt ven
esz ten de je a tö rök csa pá son mé láz va
pa pír ra ve tet te – Két könyv min den or -
szá gok nak és ki rá lyok nak jó és go nosz
sze ren csé jek nek oka i rul, mely ből meg -
ért het ni, mi az oka az Ma gyar or szág -
nak is rom lá sá nak és fe je del mek nek
sze ren csét len sé gek nek, És mi cso da je -
len sé gek ből es mer het jük meg, hogy az
Is ten nek íté le ti kö zel va gyon cí mű – ér -
te ke zé se it, tör ve fe jét, tör del get ve uj -
ja it, jó pár ál mat lan éj sza ka után még -
is csak  ar ra  az  el ha tá ro zás ra  ju tott,
hogy az 1586. év ben be le fog éle te leg -
na gyobb, leg je len tő sebb mun ká já ba. 
Hosszú  ide ig  tar tó,  lel ki is me re tes

for dí tói mun ká já val – mely ben se gí -
tői is akad tak – négy száz hu szon öt esz -
ten dő vel ez előtt, 1588 őszé re ké szült el.
So kat fo hász ko dott vál lal ko zá sa kö ze -
pet te, hogy az Is ten csak ad dig él tes -
se, amíg a Bib li át szé les kör ben köz re -
ad ja.  Imá ja  meg hall ga tás ra  ta lált.
Nagy lel kű párt fo gói – mi után Ká ro -
lyi  pon tot  tett  a  for dí tás  vé gé re  –
meg ala pí tot ták a könyv nyom dát Vi -
zsoly ban, hogy ab ban a gön ci pré di ká -
tor tól és tár sai tól for dí tott Bib li át ki -
nyom tas sák. Négy prés se gít sé gé vel
Né met al föld ről ér ke zett be tűk kel len -
gyel  föld ről  szár ma zó  pa pír la pok ra
nyom tat tak a mes ter em be rek. 
A 2412 ol dal ter je del mű s a fel té -

te le zé sek sze rint mint egy hét-nyolc -
száz da ra bos pél dány szá mú vi zso lyi
Bib li á nak igen csak nagy lett a ke let -
je. Nem hi á ba, hi szen hosszú-hosszú
év szá za do kat kel lett vár ni ar ra, hogy
az egy sze rű ha lan dók a sa ját nyel vü -
kön is ke zük be ve hes sék. For ra dal -
mi en nek a gön ci „szent” em ber nek
és nyom dász ba rá ta i nak a tet te. 
Ká ro lyi  ek kép pen  fo gal ma zott

szán dé ka i ról:  „Azt  mond ják  pe dig,
hogy nem csak akar ja Is ten, hogy az
pa pok ol vas sák  az Szent írást,  és  az
köz ség azok nak szá jok ból hall ja, ha -
nem azt is akar ja, hogy az Ó- és Új -

tes ta men tum köny vei min den nem -
zet ség nek nyel vén le gye nek, és azo kat
ol vas sák, hány ják-ves sék min de nek,
sze gé nyek,  gaz da gok,  ki csi nek,  na -
gyok, fér fi ak és asszo nyi ál la tok, mert
az  Is ten  egy aránt  min den  rend bé li
em be re ket akar id vö zí te ni. (…) Min -
den kor in te lek, és nem szű nöm meg
in te ni, hogy nem csak itt hall gas sá tok,
az mit mon dunk, ha nem mi kor ott hon
vad tok is, az Szent írást ol vas sá tok…”
Ami kor  e  ma  is  ak tu á li san  in tő

so ro kat el ol vas tam, bi zony el gon dol -
kod tam. El gon dol kod tam, mert egyes
fel mé ré sek sze rint a Bib lia ma is a vi -
lág  egyik  leg ke len dőbb  köny ve  –
ugyan ak kor a leg ke ve seb bet for ga tott
köny vek egyi ke is. So kan meg vá sá rol -
ják, oda ha za fel te szik a polc ra, s egy -
szer sem nyit ják ki, vagy csak né ha -
nap ján; a na pi bib lia ol va sást pe dig igen
ke vés val lá sos em ber gya ko rol ja. 
Pe dig sze rin tem Ká ro lyi „be szé des”

év szá za da s a Ká ro lyi-fé le „bib li ás”
szán dék má ig ha tó pél da – le het ne.
Mert  a Bib lia  a ma köny ve  is!  (Ha
nem leg in kább az!) Több, ko runk ra
is ér tel mez he tő ak tu a li tá sa a ta nul -
má nyo zá sá ra  sar kall hat  mind nyá -
jun kat! Ej, sze gény Ká ro lyi, de kel le -
nél te új ból kö zénk… 
Az öreg gön ci pré di ká tor, azon túl,

hogy Bib li á já val hoz zá já rult az egy -
sé ges  ma gyar  nem ze ti  mű velt ség
alap ja i nak meg te rem té sé hez, iga zán
pél dás  le het  azért  is,  mert  ki vá ló
szer ve ző is volt – gon dol junk csak az

éle té ből is me re tes, ve le kap cso la tos
zsi na tok ra, azo kon va ló sze rep lé se -
i re, szi lárd sá gá ra. 
De  nem csak  bib lia for dí tó ként,

szer ve ző ként és re mek szó nok ként
áll ta meg a he lyét ez a ki vá ló em ber,
ha nem – mond hat ni mai  szó val –
nép mű ve lő ként is. Buz gó mű ve lő je -
ként, il let ve ve ze tő je ként kö zös sé gé -
nek  min den re  és  min den ki re  volt
gond ja.  Töb bek  közt  pat ro nál ta  a
fi a ta lo kat, ta ná csok kal lát ta el őket.
Ki ter jedt  is me ret sé gi  kör rel,  kap -
cso la tok kal bírt, és eze ket fel is hasz -
nál ta. Ékes bi zo nyí té ka en nek pél dá -
ul két, kül hon ba okul ni ké szü lő ma -
gyar di á kot Wit ten berg be, a lu the rá -
nus vá ros ta ná csá hoz be aján ló, má -
ig fenn ma radt le ve le. 
Gön ci  gyü le ke ze té nek  pász to ra -

ként –  a  tűz vészt  kö vet ve – óri á si
erő vel, elő te remt ve min den szük sé -
ge set, a temp lom új já épí té sén és új
ha rang ön te té sén is szor gos ko dott.
Iga zán ak tív, csu pa szív, kül de té ses
pro tes táns volt. 
Sír já ra  ma  sem  tu dunk  vi rá got

he lyez ni, mert a pon tos he lye saj nos
nem is me re tes. De ta lán az zal fe jez -
het jük ki leg in kább a tisz te le tün ket
az  „is te nes  vén  em ber”  iránt,  ha  a
Bib li át mind töb ben és mind gyak -
rab ban ke zünk be vesszük, s nem csak
ol vas suk, de meg is ért jük, és igaz sá -
ga it „mo dern Ká ro lyik ként” to vább -
ad juk. Ma is nagy fel adat! 

g Ke re csé nyi Zol tán

Egymagyarprotestáns
prédikátornyomában

Ízlelgetniatitkot!
Rész let az au gusz tus 10-én ha gyo mány -

teremtő szán dék kal meg ren de zett „vi zso lyi
Bib lia za rán dok la tot” kö szön tő írás ból

A vi zso lyi re for má tu sok hír ne vét rég től fog va a vi zso lyi Bib li á hoz kö tő -
dő en ha tá roz zák meg Ma gyar or szá gon. Ke vés olyan hely szín van a köz -
tu dat ban – Ká ro lyi Gás pármun kás sá ga, az el ső tel jes ma gyar bib lia for -
dí tás mi att –, mely ennyi lá to ga tót-za rán do kot von za na ma Ma gyar or -
szá gon. Örök ség, hír név, tör té nel mi em lék hely és az Ár pád-ko ri gó ti ka
édes egy ve le ge te rem ti meg a kü lön le ges at mo szfé rát, e hely szel le mét. 
A vi zso lyi temp lom ban, az el ső ma gyar nyel vű tel jes Szent írás je len -

lé té ben le ül ni, meg pi hen ni, imád sá ga ink ban Is ten je len lé tét ke res ni olyan
lel ki él mény, ami ért so kan vál lal ják azt a két és fél órás au tó utat, mely
a fő vá ros tól el vá laszt ben nün ket. De per sze nem csak Bu da pest ről, ha -
nem az or szág min den vi dé ké ről ér kez nek hoz zánk bib lia za rán do kok.
Fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül. Ka to li ku sok, re for má tu sok, lu -
the rá nu sok, ha tá ron in ne ni ek és tú li ak, hí vők és hi tet le nek, ha za fi as ér -
zel mű nem zet test vé re ink, is ko lá sok és nyug dí ja sok egy aránt. 
Az em be rek ér ke zé sé nek mind oka van. Okot je lent az épí tett örök -

ség, a gyö nyö rű ko ra gó ti ka vi lá ga, a meg ele ve ne dő kö zép kor le ve gő je,
mely ál lam- és egy ház szer ve ző őse ink ér de me i ről be szél. Okot ad a re -
for má ció, a vi zso lyi Bib lia hír ne ve, a he lyé, ahol a ma gyar nyom dá szat
ki emel ke dő tel je sít mé nye meg va ló sult, ahol a Szent írás „tes tet öl tött”, és
ahol Is ten igé je a ma gyar szí vek fo há sza i ra elő ször fe lelt ma gya rul. 
Ez a hely va la mit köz ve tít ma gyar múl tunk ból,  va la mi  lé nye ge set-

esszen ci á li sat mond el ma gyar sá gunk ról. A vi zso lyi temp lom kert dió -
fá ja alá te le ped ve meg pi hen ni és egy ki csit ott hon len ni – min den ma -
gyar nak jól esik.

g Ko vács Le ven te 
vi zso lyi re for má tus lel ki pász tor

A pro tes tán sok párt fo gó já nak, Bocs -
kai Ist ván er dé lyi  fe je de lem nek  a
ha lá la  (1606)  után  II. Fer di nánd
meg vá lasz tá sá val (1618) úgy lát szott,
to vább rom lik a hely zet ha zánk ban.
A tö rök ugyan fosz to ga tott, ra bolt, de
val lá si kér dé sek ben kö zöm bös volt.
Ám a Habs burg ural ko dók gyak ran
ha tal mi  szó val,  pa ranccsal,  fe nye -
ge tés sel, ígé re tek kel és fegy ver rel tá -
mo gat ták az egy re job ban meg erő sö -
dő el len re for má ci ót. 

Al vin czi Pé ter kas sai  pré di ká tor
ma gya rá za tát kí ván ta ad ni Beth len
Gá bor ka to nai  be avat ko zá sá nak,
ezért meg rá zó erő vel igye ke zett be -
mu tat ni a hi té ben ül dö zött pro tes -
táns nép sor sát Ma gyar or szág pa na -
sza cí mű, 1620-ban meg je lent röp ira -
tá ban. No ha a röp irat in kább épí tett
a jö vő től va ló fé le lem re, mint hogy
tük röz te vol na az 1608 utá ni va lós ál -
la po to kat, na gyon ha tá sos volt mind
a kül-, mind a bel föld fe lé, és ki vá ló -
an tá mo ga tott egy el in dí tott há bo rút.
A  fegy ver rel  ki ví vott  bé csi  bé két

nem tar tot ták meg. Egy re na gyobb
mé re te ket öl tött a pro tes tán sok zak -
la tá sa és a küz de lem a ha za fi as ér zés
el len –  ol vas hat juk  a  szen ve dé lyes
han gú röp irat ban. 
Ha zánk  füg get len sé gé ért  ér zett

fe le lős sé ge és a pro tes táns ül dö zés mi -
att fo gott fegy vert a nép sze rű fe je de -
lem,  Beth len Gá bor. Negy ven négy
csa tá ban volt győz tes had ve zér. 
Beth lent négy száz éve, 1613. ok tó -

ber 23-án vá lasz tot ta fe je de lem mé a
ko lozs vá ri or szág gyű lés. Több mint
jel zés ér té kű ez az ese mény. Ko moly
kö vet kez mé nyei vol tak. So kan so kat
vár tak tő le.
Beth len  cél ja  az  volt,  hogy  Er -

délyt és a Habs burg-or szág részt egy -
sé ges ma gyar ál lam má ala kít sa. 1619-
ben  se re gé vel  ki jött  Er dély ből,  és
tá ma dás ba len dült. A job bágy fal vak

la kói és a vá ro sok pol gá rai öröm mel,
bi za ko dás sal fo gad ták. To váb bi si ke -
rei  nyo mán  Po zsony ban  For gách
Zsig mond ná dor  a  vár ral  együtt  a
Szent  Ko ro nát  is  át ad ta  a  fe je de -
lem nek. Az or szág gyű lés ki mond ta
a két pro tes táns egy ház és a ka to li -
kus egy ház egyen jo gú sá gát, és a fő -
temp lo mot min den na gyobb vá ros -
ban a több sé gi egy ház nak ítél te oda.
Ezt  a  szán dé kot  a  gya kor lat ban

már alig le he tett meg va ló sí ta ni. Az
1620 nya rán tar tott besz ter ce bá nyai
or szág gyű lés Beth lent ki rállyá vá lasz -
tot ta, de ő meg elé ge dett a fe je del mi
és kor mány zói cím mel. A fe hér he gyi
ve re ség (1620) ha tá sá ra Beth len Gá -
bor rá kény sze rült a meg egye zés re a
Habs bur gok kal:  az  1621. de cem ber
31-én Beth len és II. Fer di nánd ál tal
meg kö tött ni kols bur gi bé ke csak a
bé csi bé két, en nek 1608. évi be cik ke -
lye zé sét – tör vé nyi szint re va ló eme -
lé sét – és az 1618. évi ki rá lyi hit le ve -
let erő sí tet te meg új ra, és ez zel biz -
to sí tot ta a val lás sza bad sá got. 

Beth len a po li ti kai és val lá si sé rel -
mek ki úju lá sa mi att fo gott fegy vert.
Részt vett a har minc éves há bo rú ban
is. Dip lo má ci á ja egész Eu ró pá ra ki -
ter jedt. Az  ipar  és  a ke res ke de lem
elő moz dí tá sá ra mer kan ti lis ta jel le gű
gaz da ság po li ti kát  kez de mé nye zett.
Er dély be kül föl di ipa ro so kat te le pí -
tett, a fe je de lem ség fel eme lé sé re, a tu -
do má nyok és az is ko lák fej lesz té sé -
re nagy gon dot for dí tott. Tör vény ben
biz to sí tot ta a ta nu lás le he tő sé gét a
job bá gyok gyer me kei szá má ra. 
A Bib li át hu szon hat szor ol vas ta vé -

gig. Ha lá los ágyán az utol só sza vai
ezek vol tak: „Ha az Is ten ve lünk, ki -
cso da el le nünk?” (Róm 8,31)
Éle te, mun kás sá ga há la adás ra in -

dít, em lé kez tet és fi gyel mez tet a je -
len ben is.

g Dr. Bar cza Bé la

Négyszázéve
választották

Erdélyfejedelmévé
BethlenGábort

Szob rot ál lí ta nak Ko lozs vá rott Beth len Gá bor nak. Er dély ben ez lesz a fe -
je de lem el ső, egész ala kos bronz em lék mű ve. A szob rot Beth len fe je de -
lem mé vá lasz tá sá nak négy szá za dik év for du ló ján, ok tó ber 23-án lep le -
zik le. Pé ter fy Lász ló, a Szé kely föld ről szár ma zó szob rász mű vész al ko -
tá sa Ko lozs vá ron áll majd, az al só vá ro si re for má tus temp lom kert jé ben.
A  nagy  fe je de lem  tisz te le té re  2013-ban  em lék évet  hir de tett  meg  a
Beth len Gá bor Ala pít vány.
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A  köl tő nő höz  ré gi  kap cso lat  fűz,
messzi idők ben in dult kö zös pá lya,
ki nem mon dott ba rát ság, így az után
ne héz ró la újat ír nom. Nem is kell,
in kább az öröm hang ját kell meg ta -
lál nom, hogy sok év ti ze des vers te -
rem tés után  Jó zsef At ti la-dí jat ka -
pott, s itt van a ró la ké szült kö tet, Ba -
ko nyi Ist ván tu dós,  sze re tet tel jes
kis mo nog rá fi á ja is.
Az el telt esz ten dők alatt ész re vét -

le nül kö rül vett a Pet rő czi-vi lág ele -
mi él mé nye. Íme egy kü lö nös, színes
köl tő, aki nél a tisz ta hang mel lé még
fel tű nő mű velt ség tar to mány is tár sul.
A re ne szánsz és a ma ni e ris ta köl té -
szet ből me rí tett a leg töb bet, de a mai
élet vál to zá sa i ra is fi gyelt. Oly kor pél -
da adó elő dök alak ja it öl töt te ma gá -
ra: Ja nus Pan no ni us, Szenczi Mol nár
Al bert, Beth len Ka ta vagy Pet rő czi
Ka ta sza va i val szól hoz zánk.
Já té kos és ko moly ez a vers vi lág. A

ko mor szí ne ket vi dám for mák eny -
hí tik:  az  asszony sor sok  fá jó-szép
hét köz nap jai.  Resz el tal ma-fő ze lék
ké szül, lin zer rács sül ver ses kö te tek és
for dí tás ra vá ró so rok mel lett, a fű -
szer könyv is ott a kö zel ben. Pe len ka
szá rad, ka mil la pá ra száll a te ás csé szé -
ből. Kü lö nös, ter mé keny köl tői mű -
hely  ez:  a  fal ból,  a  ho -
mály ból er dé lyi nők, ma -
gyar, né met al föl di re ne -
szánsz mű vé szek, köl tők,
pré di ká to rok, fes tők lép -
nek elénk.
A  No bel-dí jas  Szym -

bors ká nak írt  üze ne té -
ben Pet rő czi Éva el mond -
ja  ars  poe ti cá ját  is:
„…szú rós  he gyi kris tály-
sza va it / el ta nul ni alig ha
tu dom már, / én, ki pu ha,
/ tip rás ra hí vo ga tó / ár -
vács ka-ver sek so ka sá gát /
szó ro ga tom  csak  eléd.”
Pet rő czi  ver sei  tö mör
gyé mánt ként  val la nak
hit ről, örök ké tar tó pil la -
na tok ról, hét köz na pi cso -
dák ról.
Ba ko nyi Ist ván kö te te

rész le te sen  be mu tat ja  a
köl tőt, mű for dí tót, pub -
li cis tát, a ma gyar és an gol
iro da lom tör té net  ki vá ló
mű ve lő jét, a je les ta nárt, pro fesszort.
In du lá sát, a má so dik kö te tét (Hár fa -
ka lit ka), az el ső rész összeg zést. És ha -
lad elő re, pon tos meg jegy zés sel, kri -
ti ku sai bí rá la ta i val. 
Pet rő czi Sző lő hold fény nél cí mű

(ötö dik) kö te té ben fel tű nik a ked ves
mes ter és ba rát, Jé kely Zol tán, s rög -
tön ott van mel let te Ká nyá di Sán dor
is, Er dély két je les köl tő je. Ér de kes,
Pet rő czi mennyi re sze re ti új és új vá -

lo ga tá sok kal össze gez ni és meg mu -
tat ni köl té sze tét. A pa tak éne ke cí mű
2011-es kö te té ben a cím adó vers az
el ső kö tet ből van. Ba ko nyi  ír ja:  „A
Kál vin Ki adó jel le gé nek meg fe le lő en
a tar ta lom hoz ha son ló an mí ves a re -
for má tus  szim bó lu mok ban gaz dag
fe dő lap, a szép hí ves pa tak ra kí ván -
ko zó szar vas sal, meg idéz vén az egyik
leg szebb zsol tár vi lá gát és szel le mi -
sé gét.” És ez zel kap cso lat ban per sze
ki hagy ha tat lan, hogy egy ben a köl tő
szá má ra oly ked ves zsol tár for dí tót,
Szen czi Mol nár Al ber tet is.
A pró za kö te te ket is szám ba ve szi

a szer ző: a Po gá csás fu ta mot (2012),
az  Áfo nya he gyi jegy ze te ket (2010).
Utób bit ta lán esszé nap ló nak ne vez -
het jük, csa pon gó me sé nek a Hei del -
ber gi ká té szü lő vá ro sá ról. 
A min den re ki ter je dő mo nog rá -

fia in ter jú val zá rul. A „Hogy el fo gad -
ja nak…” cí mű be szél ge tés így fe je ző -
dik be: „Jól van ez így, s ma rad jon is
így, amíg a föl dön ma rad ha tok: ad -
ja Is ten, hogy so ha ne kell jen vi szo -
lyog va te kin te nem a tü kör be. Mert
nem az öre ge dő arc lát vá nya a ri asz -
tó, ha nem a ma gát a ha mis ság nak,
a tet te tés nek, a meg al ku vás nak át -
adó ar cé.” 

Pet rő czi Éva nem vo nul el pi hen -
ni. Leg újabb ver sei iga zol ják, jó és jár -
ha tó utat vá lasz tott, meg vil lant va a
foly ta tás és meg úju lás re mé nyét.

g Feny ve si Fé lix La jos

Ba ko nyi Ist ván: „Hogy el fo gad ja -
nak…” – Pet rő czi Éva köl tői pá lyá ja.
Fe ke te Sas Ki adó, Bu da pest, 2013. Ára
1500 fo rint.

Amegújulásreménye
Kö tet Pet rő czi Éva köl tői pá lyá já ról

pó di um be szél ge tés Bu da hegy vi dé ken 
a de mok rá ci á ról

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) ok tó -
ber 28-án 18.30-kor „Mit hoz tam ott hon ról, és mit ta lál tam itt hon?” De -
mok rá ci á ról egy sze rű en egy dán föld mű ves szem szö gé ből cím mel pó di -
um be szél ge tést tar tunk. Elő adó: Jens Claus en.

Meg hí vó evan gé li zá ci ó ra a sa rep tá ba
A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon ban ok tó ber 28–29–30-án
16 órá tól Itt zés Ist ván evan gé li zá ci ót tart. Hely szín: a II. ker., Ör dög árok
u. 7–9. alat ti temp lom. Az al kal mak ra sze re tet tel vá runk min den kit.

Az est má so dik ré szé ben el ső ként a
2008-ban  ala kult  „Kár pát-me den -
cei lu the rá nus Beat les”, a De ák té ri
evan gé li kus  gyü le ke zet hez  kö tő dő
Ko rál-szi get együttes  mu tat ko zott
be, há rom, Lu ther ál tal jegy zett gyü -
le ke ze ti ének kel és az ere de ti leg finn
Ve lem ván do rol lal. Aho gyan  „fel -
kon fe rá lá suk kor”  az  est  mű -
sor ve ze tő je, Bé nyi Il di kó is ki -
emel te, az együt tes kon cep ci ó -
ja  lu the ri  ala po kon  nyug szik:
Lu ther be hoz ta a temp lom ba a
vi lá gi  dal la mo kat  (a  ko ra beli
könnyű ze nét), és val lá sos szö -
ve gek kel lát ta el őket. A Ko rál-
szi get ezt a szö veg- és dal lam -
kin cset meg őriz te, de a 20–21.
szá za di po pu lá ris ze ne igé nyes
kí sé re té vel lát ta el. 
Az  em lék gá la  of fer tó ri u mát

an nak a fő vá ro si gim ná zi um nak
aján lot ták fel a szer ve zők, aho -
vá olyan nagy ne vű elő dök jár tak,
mint pél dá ul Gyu lai Pál, Áp rily
La jos vagy  Szent-Györ gyi Al -
bert. A Ló nyay Ut cai Re for má -
tus Gim ná zi um ta lán ezért is ka -
pott na gyobb mű sor időt az es ten. A
kö zön ség az is ko la tör té ne té vel, ének -
ka rá val, nép ze nei szek ci ó i val, vo nó sa -
i val, bil len tyű se i vel is meg is mer ked -

he tett. Egyik di ák juk tol má cso lá sá ban
el hang zott  Lá zár Er vin Fo ci cí mű
no vel lá ja,  amely  fel te he tő leg  nem
csak a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé -
gé nek (Prúsz) idei ki tün te tett je, az egy -
kor  szin tén  ló nyays  „sport em ber”,
No votny Zol tán vé le mé nye  sze rint
mond ha tó ak tu á lis nak…
Vél he tő en  ol va só ink  is  tud ják,

hogy a meg ala ku lá sá nak jö vő re már

ti ze dik év for du ló ját ün nep lő Prúsz -
nak kez de tek től No votny Zol tán az
el nö ke és – mint most a tit ká ri lau -
dá ci ó ból is meg tud hat tuk – ko ránt -

sem for má lis tiszt ség vi se lő je. Töb bek
kö zött ő hi va tott át ad ni a szö vet ség
szak mai ki tün te té sét, az el ső ma gyar
nyel vű új ság evan gé li kus lel kész ala -
pí tó já ról el ne ve zett Rát Má tyás-dí jat.
A  ki emel ke dő  szak mai  mun ká ért
éven te egy al ka lom mal oda ítélt pla -
ket tet ez út tal azon ban nem át ad ni,
ha nem át ven ni volt hi va tott. (Az er -
ről szó ló – ti tok ban tar ta ni pró bált –

ja vas la tot épp oly egy han gú lag
tá mo gat ta az el nök ség, mi ként
an nak  ide jén az el nö ki  tiszt re
va ló fel ké ré sé nek öt le tét.) 
Az  idén  het ven há rom  éves

No votny Zol tán nak a Ma gyar
Rá dió az el ső és ed dig egyet len
mun ka he lye. A böl csész dip lo -
ma meg szer zé se után 1963-ban
be mon dó ként kez dett dol goz -
ni, 1966-tól sport ri por ter, szer -
kesz tő, 1996–2002 kö zött a Pe -
tő fi rá dió adó fő szer kesz tő je is
volt.  1968  óta  min den  nyá ri
olim pi á ról  köz ve tí tett.  Mun -
kás sá gát  ta valy  a Ma gyar  Ér -
dem rend tisz ti ke reszt jé vel, idén
Tán csics Mi hály-díj jal  is  el is -
mer ték.
Az est fi ná lé já ban a min dig

klasszi ku sok kal  ér ke ző  Miszt rál
együt tes töb bek kö zött Ady End re,
Ba bits Mi hály és Dsi da Je nőmeg ze -
né sí tett ver se it ad ta elő. 
Az 1997-ben ala kult, ma már a leg -

job bak kö zött jegy zett ze nei for má -
ció kon cert je mél tó zá rá sa volt az idei
kul tu rá lis est nek. A ré gi ma gyar ze -
nét idé ző, még is mo der nül mu zsi ká -
ló ze né szek – stíl sze rű en szól va – haj -
da ni ak kal üget tek, zsol tá rost hang -
sze rel tek gyer mek hang ra, és – leg fő -
képp – gyön gyöt szór tak a (re for má -
ci ó ra em lé ke ző) em ber nek.

g K. A.

A re for má ci ói gá la est rész le tei, így – töb -
bek kö zött – Ba log Zol tán mi nisz ter bi -
zony ság té te le meg hall gat ha tó, il let ve
meg te kint he tő egy há zunk köz pon ti hon -
lap ján, az evan ge li kus.hu cí men.

Protestánsokideje
Kul tu rá lis gá la az Urá ni á ban

f Folytatás az 1. oldalról
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No votny Zol tán

A Miszt rál együt tes
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Egy há zunk ban ma so kat be szé lünk há -
ló za tos ság ról.  A  Ba jor  Evan gé li kus
Egy ház is en nek je gyé ben hív ja rend -
sze re sen össze a vi lág szá mos or szá -
gá ból a ma ga test vér egy há za i nak kép -
vi se lő it. Öt éve Ne u en dett el sa u ban a
misszió volt a fő té ma, mos ta ni, São
Pa u ló-i ta lál ko zón kon az erő szak. 
A kö zel negy ven részt ve vő össze -

sen  ti zen nyolc  egy há zat  kép vi sel:
Af ri ká ból Tan zá nia, Ke nya, Li bé ria
és Mo zam bik, La tin-Ame ri ká ból a
ven dég lá tó bra zi lok mel lett Cos ta Ri -
ca, El Sal va dor, Hon du ras és Ni ca ra -
gua, Ázsi á ból Hong kong, Ma laj zia,
Szin ga púr, a csen des-óce á ni tér ség -
ből Pá pua Új-Gui nea evan gé li ku sai,
va la mint az auszt rá li ai egy ház kép -
vi se lő je  ér ke zett  –  nem rit kán  hu -
szon öt-har minc órás re pü lő út tal –
São Pa u ló ba. A né met evan gé li kus
egy há zat Hein rich Be dford-Strohm
tar to má nyi püs pök ve ze té sé vel ha tan
kép vi se lik.  Raj tuk  kí vül  csak mi  –
Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, egy há -
zunk kül ügyi osz tály ve ze tő je, il let ve
jó ma gam – va gyunk eu ró pa i ak. 

püs pök mint bo dy gu ard 
Bra zil ven dég lá tó ink ala po san fel ké -
szí te nek ar ra, mi re is vi gyáz zunk a
hu szon nyolc mil li ós  São  Pa u ló ban.
Ké rik, hogy ne áll junk szó ba ide ge -
nek kel, fo ko zot tan vi gyáz zunk ér té -
ke ink re, és ne be szél jünk han go san
ide gen nyel ven. Saj nos a vi lág leg több
nagy vá ro sá ban a kül föl di ek nek tar -
ta ni uk  kell  a  zak la tás tól,  és  Dél-
Ame ri ká ban  kü lö nö sen  is  rossz  a
köz biz ton ság. 
A kon fe ren ci á hoz kap cso ló dó vá -

ros né zés ke re té ben csak lop va fény -
ké pe zünk, és ta ná csos együtt ma rad -
nunk. A leg alább száz húsz ki lós tan -
zá ni ai Alex Ma la su sa a nem zet kö zi
cso port két tö ré keny hölgy tag ja kö -
zé  lép,  és  tré fás  tag lej té sé vel  azt
játssza el, hogy ő amo lyan őr ző-vé dő
mel let tük. Né mi leg hi tel te le ní ti pro -
duk ci ó ját, hogy li la püs pö ki ing ben
van – ő ugyan is a Tan zá ni ai Evan gé -
li kus Egy ház el nök-püs pö ke… 
Az tán  be lé pünk  egy  vá sár csar -

nok ba,  amely nek  be já ra tá nál  már
va ló di őr szű ri ki a nem kí vá na tos sze -
mé lye ket.  Mint ha  a  Vám ház  té ri
csar nok ban len nénk, csak ép pen öt -
ször  ak ko ra  te rü le ten.  A  pul to kon
ter mé sze te sen bra zil áru: ros ka do zó,
pa zar  gyü mölcs he gyek,  ezer fé le  jó
ká vé és szí nes fut ball me zek. Min de -
nütt le het al kud ni. Ami kor az árus
meg tud ja,  hogy  epis co po va gyok,
ak kor  el hi te ti  ve lem,  hogy  csak is
ezért en ged az ár ból, majd mi u tán
meg köt te tik az üz let, szé les öle lés ke -
re té ben meg csó kol. 

sok szí nű egy ház
Evan gé li kus lel kész kí sé rőm mel le -
ülünk egy asz tal hoz, hogy meg kós -
tol juk a he lyi hal spe ci a li tást. Új don -
sült ba rá tom nak árul ko dó ne ve van:
a Car los azt jel zi, hogy ő iga zi bra zil,
a Musskopf ve ze ték név vi szont né met
szár ma zá sá ra utal. 
A sós hal és a he lyi bar na sör mel -

lett az egy há zak éle té ről kér dez ge tem.
Meg tu dom tő le, hogy a 716 ezer lel -
kes Ig reja Evan gé li ca de Con fis são Lu -
ter ana no Bra silDél-Ame ri ka leg né -
pe sebb evan gé li kus egy há za, amely -
nek mint egy nyolc száz öt ven lel ké sze,
va la mint szá mos misszi o ná ri u sa és
dia kó ni ai mun ká sa van. Utób bi azért
is fon tos, mert a 19. szá za di né met be -
ván dor lók ál tal ala pí tott egy ház leg -
főbb jel lem ző je a tár sa da lom ki ta szí -
tott ja i val va ló fog lal ko zás. 

Kér de zem Car lost a töb bi fe le ke -
zet ről is. El mond ja, hogy a ró mai ka -
to li kus egy ház – amely hez a la kos ság
túl nyo mó több sé ge tar to zik – meg -
le he tő sen két ar cú: a kon zer va tív ol -
dal ra min dig a jól la kott ság volt jel -
lem ző, így a ko ráb bi év ti ze dek ka to -
nai dik ta tú rá ja ide jén a klé rus tá mo -
gat ta az elő jo ga i kat biz to sí tó jun tát.
Ve lük szem ben azon ban ott vol tak és
van nak  a  fel sza ba dí tá si  teo ló gi át
kép vi se lő prog resszí vok, akik nek te -
vé keny sé gét  a  Va ti kán  a  leg utób bi
idő kig gya nak vás sal kí sér te. 
Most viszont mint ha meg tört vol -

na a  jég, hi szen a már ed dig  is sok
meg le pe tést oko zó Fe renc pá pa ép pen
ezek ben a na pok ban fo gad ta Gus ta -
vo Gu ti ér rezt, aki do mon kos szer ze -
tes ként a pe rui Li ma nyo mor ne gye -
de i ben fo gal maz ta meg hí res té zi se it
a fel sza ba dí tá si teo ló gi á ról. Ami kor
pe dig a pá pa né hány he te Bra zí li á ban
járt,  ak kor  Le o nar do Boff egy ko ri
szer ze tes, ugyan csak e ra di ká lis moz -
ga lom má sik ikon ja nyi lat ko zott ki -
fe je zett ro kon szenv vel Fe renc ről. A
ma is Bra zí lia ős er de jé ben élő Boff
már  ko ráb ban  is  úgy  fo gal ma zott,
hogy a vi lág cso dál koz ni fog azon, mi
min dent visz vég be az új pá pa. 
Musskopf  lel készt  ar ról  kér de -

zem, mi az evan gé li kus egy ház ál lás -
pont ja  tár sa dal mi  kér dé sek ben.
Őszin tén el mond ja, hogy a má so dik
vi lág há bo rú alatt sok né met Hit ler
mel lett szállt sík ra, ők szá mí tot tak a
Füh rer „ötö dik had osz tá lyá nak”. Az
sem  le het  vé let len,  hogy  Men ge le
Bra zí li á ban ta lált me ne dé ket, és ha -
lá lá ig bé ké sen ker tész ked he tett. 
Az  em be rek  azon ban  ké pe sek  a

vál to zás ra is. Be szél ge tő tár sam nagy -
ap ját ere de ti leg Adolf Musskopf nak
hív ták, de a Füh rer el le ni til ta ko zá -
sul ke reszt ne vét Al bin ra vál toz tat ta.
Ezt hall va el mon dom, hogy Ma gyar -
or szá gon  egy  ké sőb bi  evan gé li kus
püs pök tet te le – til ta ko zá sul az or -
szág  né met meg szál lá sa mi att  –  a
Wolf ne vet, és at tól kezd ve Or dass
La jos ként élt.
Bra zí li á ban ug rás sze rű en nö vek szik

a pün kös di ke resz té nyek szá ma. Ők
több nyi re ne vük ben hord ják az evan -
gé li u mi szót, ami nek kö vet kez té ben
gyak ran  össze ke ve rik  őket  ve lünk,
evan gé li ku sok kal. Szál lá sunk ebéd lő -
jé ben  is  fo lya ma to san megy a  té vé,
annak  a  csa tor ná nak  az  adá sá val,
ame lyen ka riz ma ti kus ige hir de tők és
di cső í tő ének ka rok vált ják egy mást.
So kan a ka to li kus egy há zat el hagy va
csat la koz nak hoz zá juk. Fe renc pá pa
sze mé lyes ki su gár zá sa ta lán ezek nek

a tö me ges át té ré sek nek is gá tat szab.
Nép sze rű sé gé nek je le az egyik na pi -
lap  fő cí me,  ame lyet  por tu gál tu dás
nél kül is ér te ni vé lek: O hu moris mo
evan gé li co do pa pa Fran cis co.

az erő szak kü lön fé le for mái
A csa lá di, az ut cai vagy ép pen a tár -
sa dal mi  erő szak nak  más  és  más
meg nyil vá nu lá sai van nak az egyes or -
szá gok ban. Az okok kö zött sze re pel -
het az et ni kai fe szült ség, a ká bí tó szer
és az al ko hol, a val lá si tü rel met len -
ség vagy ép pen a pa ra mi li táris erők
tér nye ré se  bi zo nyos  or szá gok ban.
Ér dek lőd ve hall gat juk a kö zép-ame -
ri kai  püs pök  be szá mo ló ját,  aki  el -
mond ja,  hogy  a  bör tö nö ket  jár va
mi ként  pró bál  bé két  te rem te ni  az
egy más sal ri va li zá ló ban dák kö zött;
küz del mük nek a bé kés la kos ság a leg -
főbb kár val lott ja. 
Egy af ri kai püs pök ar ról szá mol be,

hogy  a  rosszul  ér tel me zett  tör zsi
ha gyo má nyok mi lyen ká ro kat tud nak
okoz ni. Or szá gá ban a nők nek sem -
mi jo guk nincs. Fér je ha lá la után az
asszony nak  sír ba  kell  ug ra nia. Egy
má sik lel kész ar ról szá mol be, mi ként
szól nak Is ten sze re te té ről a mély sze -
gény ség ben élők nek, hogy ne a rab -
lás ban ke res sék a ki utat. Bár a tár sa -
dal mi kon tex tus más és más, a csa -
lá don be lü li erő szak ra vagy ép pen a
mé di á ból  ára dó bru ta li tás ra  szin te
va la mennyi or szág ban adó dik pél da. 
Bra zí li á ban fel tű nő en so kan vesz -

tik éle tü ket köz le ke dési bal eset ben.
En nek oka nem csak a rossz utak ban
és az öreg au tó park ban ke re sen dő,
ha nem az erő sza kos ve ze té si stí lus ban
és a gya ko ri tá ma dá sok ban is. Döb -
be ne te sen ke ve set ér az em be ri élet. 
Im már  itt hon né zek  egy fil met  a

You tu be-on: min dent  egy  mo to ros
szem szö gé ből lá tunk, kö szön he tő en a
si sak já ra  sze relt  ka me rá nak.  Ví gan
előz get a sok sá vos úton, ám egy kör -
for ga lom ban hir te len jobb ról elé ke -
rül egy má sik mo to ros. Há tul ti zen éves
su hanc ül, pisz tolyt fog az em be rünk -
re. Az rög tön át ad ja ne ki a jár mű vét.
A gye rek fel pat tan a mo tor ra, és ép -
pen in dul ni ké szül, ami kor két lö vés
dör dül. Egy ar ra já ró rend őr au tó ból
lát ták  a  rab lást,  és  fi gyel mez te tés
nél kül lőt tek. 

szo ci á lis prog ra mok
A  kon fe ren cia  ke re té ben  le he tő sé -
günk van gyü le ke zet lá to ga tás ra, va -
la mint  egy há zi  szo ci á lis  mun kák
meg is me ré sé re is. Ami kor a szer ve -
zők be je len tik, hogy a São Pa u lo tér -
sé gé ben  ta lál ha tó  San to  And ré ba
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visz nek min ket, ak kor az úgy hang -
zik, mint ha Szent end rét mon da ná -
nak. A Du na ka nyar han gu la tos köz -
pont ja  he lyett  azon ban  egy  több
száz ez res vá ros ba me gyünk, ahol a
sze gény ne gyed és az ele gáns vá ros rész
ha tá rán ál ló evan gé li kus temp lom ban
ve szünk részt is ten tisz te le ten. 
A  csa lá di as  han gu la tú  al ka lom

után meg néz zük a gyü le ke zet két dia -
kó ni ai pro jekt jét. Az egyik ben rá szo -
ru ló kat fo gad nak és lát nak el tár gyi
és lel ki se géllyel. Az egyik te rem ben
ren ge teg já ték, a má sik ban kis könyv -
tár fo gad ja a be té rőt, a har ma dik ban
lel ki pász to ri be szél ge tés re nyí lik le -
he tő ség. A má sik pro jekt ha son lít a
Ma gyar or szá gon is nagy si ker rel fu -
tó Kont raszt ki ál lí tás hoz.A kü lön ál -
ló épü let ben úgy ren de zik be a szo -
bá kat, hogy ott min den a csa lá dok
hét köz nap jai ra em lé kez tet, ame lye -
ken bi zony rend sze res az asszo nyok
és a gyer me kek bán tal ma zá sa.
Egy  má sik  al ka lom mal  to váb bi

dia kó ni ai  mun ka ága kat  is me rünk
meg több cso port ban. Ma gam egy
olyan ka to li kus kö zös ség be ju tok el,
ahol  me ne kül te ket  fo gad nak  be,
mun kát ad va a fel nőt tek nek, vé dett -
sé get  kí nál va  a  gyer me kek nek.  A
há zi gaz da olasz pa pon, mint egy kis
ma jom, csüng egy ve ne zu e lai kis lány,
az édes anya sze líd mo sollyal nyug táz -
za a je le ne tet. 
Meg tu dom,  hogy  majd nem  egy

évig egy ha zánk fi át is be fo ga dott ez
a kö zös ség. A fi a tal em ber ká bí tó szer-
csem pé szet  mi att  éve ket  ült  bör -
tön ben, és sza ba du lá sa után nem volt
pén ze a ha za út ra. Mun kát ad tak ne -
ki, így se gít ve őt, hogy össze gyűjt se
a szük sé ges re alt.
Kü lö nö sen ta nul sá gos az a lá to ga -

tás, ame lyet egy haj lék ta lan szál lón
tet tünk. Az épü le tet szó sze rint a híd
alatt  ala kí tot ták  ki.  Né hány  éve
ugyan is  egy  je zsu i ta  szer ze tes  el -
kezd te lá to gat ni és tá mo gat ni azo kat
az  em be re ket,  akik  São  Pa u lo  egy
sok sá vos út ja alatt él tek, az ágy ként
szol gá ló kar ton pa pí ro kon. Az egy há -
zak és a vá ros össze fo gá sá val va ló sá -
gos krí zis köz pon tot ala kí tot tak itt ki. 
Fe gyel me zet ten áll nak sor ban az

étel re  vá ró  em be rek:  több sé gé ben
fi a tal fér fi ak, de lát ni köz tük asszo nyo -
kat, ter hes nő ket is. Szo ci á lis mun ká -
sok és lel ki gon do zók fog lal koz nak ve -
lük. A fo lyo só ról nyí ló fül kék ben zu -
ha nyo zás ra is van le he tő ség. Az egyik
he lyi ség ben szá mí tó gé pek: akik nem
épül tek le tel je sen, azok itt ül het nek.
Egy má sik he lyi ség ben ru há kat kap -
nak. Mi vel azon ban mo só gé pek nem

áll nak ren del ke zé sük re, gya ko ri je len -
ség, hogy a vi sel tes hol mi kat egy sze -
rű en szét do bál ják az ut cán. 
A ki já rat nál egy ho bó sze rű alak kal

ele gye dek be szél ge tés be. Pró bá lom
ve le  meg ér tet ni,  hogy  ma gyar  va -
gyok.  „Pus kas!”  –  mond ja  bol do -
gan. Leg na gyobb el ké pe dé sé re nem
azt vá la szo lom, hogy „Pe lé”, ha nem
fel so ro lom az 1970-ben vi lág baj nok -
sá got nyert tel jes csa pa tot: „Fe lix, Bri -
to, Piaz za, Car los Al ber to, Clo do al -
do…”Bol do gan át ölel jük egy mást. Na
jó, mezt ép pen nem cse ré lünk.

„szo rult hely ze tem ből 
sza ba díts ki”
Az egyik es te én tar tom az áhí ta tot.
Ige hir de té sem er ről a zsol tár vers ről
szól: „Eny hítsd szí vem szo ron gá sát,
szo rult hely ze tem ből sza ba díts ki!”
(Zsolt 25,17) Olyan élet képe ket vil lan -
tok fel, ame lyek ben erő szak ál do za -
ta i vá vá ló em be rek szo rult hely ze tét
lát hat juk. A kis lányt go nosz em be rek
ra bol ják el,  és  egy be zárt  la kás ban
sze xu á li san zak lat ják. A se gély szer -
ve zet mun ka tár sát ter ro ris ták ej tik
tú szul, és vált ság díj re mé nyé ben egy
föld alat ti üreg ben tart ják fog va. Egy
ma gyar or szá gi au tó pá lya par ko ló já -
ban fél holt af gán me ne kül te ket ta lál -
nak egy fur gon ban, amely a sza bad -
ság ígé re té vel in dult ve lük Nyu gat ra.
Amsz ter dam pi ros lám pás ne gye dé -
ben, a „Nyír egy há za ut cá ban” ke let-
ma gyar or szá gi ro mák ül nek a ki ra -
ka tok ban. Észak-Ko re á ban a Bib lia
bir tok lá sa mi att ítél nek ha lál ra egy fi -
a tal asszonyt, Szu dán ban és Irak ban
a ki vég zés ár nya le beg egy misszi o -
ná ri us és egy pap fö lött. Szo má li á ban
azért ül bör tön ben egy sok gye re kes
apa, mert el hagy ta az isz lá mot, és ke -
resz tény hit re tért. 
A vi lág szá mos or szá gá ban fo gal -

ma zó dik meg a se gély ki ál tás: „Eny -
hítsd szí vem szo ron gá sát, szo rult
hely ze tem ből sza ba díts ki!”
El mon dom  to váb bá:  so kan  jöt -

tünk olyan or szá gok ból, ame lyek nek
la kói tör té nel mük so rán so kat küz döt -
tek a sza bad sá gért. Vé gül fel te szem a
kér dést: Lu ther nem be szél het ne ma
is  „az  egy ház  ba bi lo ni  fog sá gá ról”?
Nem mu tat na-e rá az egy ház me rev
és élet te len struk tú rá i ra? Nem mon -
da ná-e el ró lunk is, hogy nem élünk
he lye sen a szent sé gek kel, és fog lyul ejt -
jük az evan gé li u mot? Nem zár juk-e be
ma gát  Jé zust  temp lo ma ink ba,  jól
meg fo gal ma zott teo ló gi ai té zi sek be?
Ha nagy han gú nyi lat ko za ta ink után
vég re el hall ga tunk, meg hall juk-e vég -
re a Ná zá re ti sza vát, aki így kö nyö rög:
„Eny hítsd szí vem szo ron gá sát, szo -
rult hely ze tem ből sza ba díts ki!”?
Hang sú lyo zom:  jó,  ha  is mer jük

azt a kö ze get, amely ben élünk – ám
még jobb, ha is mer jük azt a Jé zust, aki
ké pes szét tör ni az adott ke re te ket. 
Ige hir de té sem  vé gén  ja vas lom,

hogy mu tas suk be bát ran or szá gun -
kat és egy há za in kat, de még bát rab -
ban be szél ges sünk a Jé zus sal kap cso -
la tos  meg ta pasz ta lá sa ink ról.  Mert
ő a ma ga ra di ka liz mu sá val nem tű -
ri, hogy em be rek és né pek erő szak ál -
do za ta i ként és nyo mo rú ság ban él je -
nek. Ő va ló ban eny hít he ti  szí vünk
szo ron gá sát, és ki sza ba dít hat szo rult
hely ze tünk ből. 

Mint ol dott ké ve?
Az ilyen tu dó sí tá sok ban idéz ni szok -
tam 1Móz 37,14-et mint bel ső kész -
te tést: „Menj, és nézd meg, hogy jól
van nak-e test vé re id és a nyáj.” E bib -
li ai mot tó je gyé ben kö te les sé gem nek
ér zem, hogy a tá vol ba sza kadt ma -
gya ro kat  is  fel ku tas sam,  le he tő ség
sze rint  ve lük  is  ta lál koz zam.  Nos,

nem  hit tem  vol na,  hogy  Bra zí li á -
ban ez olyan ne héz lesz. 
A San to And ré ban tar tott is ten tisz -

te le ten ugyan bol do gan lép hoz zám
„Is ten hoz ta!” kö szön tés sel egy év ti -
ze dek óta itt élő há zas pár. An nak kü -
lön örü lök, hogy egye te mi ok ta tó fi -
uk is tö ké le te sen be szél ma gya rul, sőt
még  ő  is  anya nyel vén  szó lon gat ja
ki csi fi át. An nál ne he zebb ki bo goz -
nom, mi is tör tént São Pa u lo egy ko -
ri ma gyar evan gé li kus gyü le ke ze té vel. 
Pe dig mi cso da múlt ja van en nek a

kö zös ség nek! Nem sok kal az 1956-os
for ra dal mat kö ve tő en Gé mes Ist ván
gyűj töt te össze szí vós lel ke se dés sel a
ma gyar lu the rá ni át. Egy szer el mond -
ta ne kem, hogy az emig rá ció jel leg -
ze te sen kon zer va tív kép vi se lői mi lyen
fenn tar tás sal fo gad ták őt, a kom mu -
nis ta Ma gyar or szág ról ide ér ke zett fi -
a tal  lel készt. Ám ami kor fel ol vas ta
Or dass La jos püs pök sze mé lyes aján -
ló le ve lét, azon nal meg szűnt a bi zal -
mat lan ság.
Ké sőbb  a  Chi lé ből  ér ke zett  dr.

Ka dics fal vy Jó zsef volt a gyü le ke zet
lel ké sze. A het ve nes évek vé gén az
im már  Né met or szág ban  szol gá ló
Gé mes aján lá sá ra Re isch György lett
a São Pa u ló-iak pász to ra. A Ká dár
or szá gá ból el me ne kü lő fi a tal em ber
nagy  lel ke se dés sel  fo gott  az  ak kor
még mint egy há rom száz lel kes gyü -
le ke zet gon do zá sá ba. Cser kész csa pat,
szín ját szó kör és ének kar mű kö dött
a kö zös ség ben, és még a vi dé ki fi li -
ák ra, így Rio de Ja nei ró ra és Be lo Ho -
ri zon té re is volt gond juk. A sport ban
is si ke re ket el ért lel kész ve ze té sé vel
ren dez ték meg Bra zí li á ban „a be ván -
dor ló nem ze tek olim pi á ját”. 
Mi u tán Re isch György vissza tért

Eu ró pá ba, egy ide ig Szu nyog Er zsé -
bet ve zet te  a  gyü le ke ze tet, majd  a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
gon dos ko dott lel kész ről, előbb Ben -
kő Ist ván, majd Gö rög Ti bor sze mé -
lyé ben. Az iga zi fel len dü lést azon ban
Bol la Ár pád szol gá la ta hoz ta a São
Pa u ló-i ma gyar evan gé li ku sok nak. Ő
fe le sé gé vel együtt nem csak a gyü le -
ke zet éle tét szer vez te meg, de egy há -
zi óvo dát is in dí tott. Ez zel meg te rem -
tet te a le he tő sé gét an nak, hogy a töb -
bed gen e rá ci ós ma gya rok is meg ta lál -
ják he lyü ket eb ben a kö zös ség ben. 
Kár, hogy a Bol la há zas pár ha za -

u ta zá sa után a szét hul lás je lei mu tat -
koz tak a gyü le ke ze tben. Ma gam már
hír mon dó nak is alig ta lá lok va la kit.
Az épí tész Ke néz Sán dormég vál lal -
ja az ál do za tot, hogy sok órás au tó zás
után ta lál koz zon ve lünk. Ő ma ga so -
kat tesz ugyan a ma gyar és az evan -
gé li kus  ha gyo má nyok  ápo lá sá ért,
szer ve zett gyü le ke ze ti élet ről azon -
ban már  nin csen  szó.  A  temp lom
üre sen kong, az egy ko ri óvo da tu laj -
don vi szo nyai kö rül sok a vi ta… Mint
ol dott ké ve, szét hull nem ze tünk?

Ba rát és test vér
A rend kí vül tar tal mas kon fe ren cia vé -
gén, ahogy ilyen kor szo kás, össze gez -
zük a ta pasz tal ta kat. Há lá sak le he tünk
ba jor part ne re ink nek, hogy e há ló za -
tos ság je gyé ben össze akar ják is mer -
tet ni a  szá muk ra kü lö nö sen  fon tos
evan gé li kus egy há za kat. Dél-Ame ri -
ka a ma ga ra di ká lis tár sa dal mi át ala -
ku lá sa i val  és  sok szí nű  egy há za i val
igen von zó föld rész. A hí vek dia kó -
ni ai el kö te le zett sé ge pél da mu ta tó. 
Az  al kal mat  szer ve ző  Mic ha el

Mar tin egy ház fő ta ná csos  azt  ké ri,
hogy min den részt ve vő rö vi den fog -
lal ja össze él mé nye it, ta pasz ta la ta it.
Hir te len a Pél da be szé dek köny vé nek
egyik ver se jut eszem be, ezt idé zem:
„Min dig sze ret a ba rát, de test vér ré a
nyo mo rú ság ban vá lik.” (Péld 17,17)  Ismerkedés a teafogyasztás brazil szertartásával
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A for ra dal mat és a sza bad ság har cot
a Szov jet unió le ver te, de az ese mé -
nyek ben  és  kö ve te lé sek ben  fel vil -
lant po li ti kai, val lá si, tár sa dal mi és
gaz da sá gi prog ram er köl csi és esz mei
tar tal ma ma is hat.
Az  or szág  hely ze tét  ak kor  is  a

kül po li ti ka ha tá roz ta meg, az pe dig
ko ránt sem  adott  okot  az  op ti miz -
mus ra. Sza bad ság küz del münk új ra
el bu kott, de alap ja i ban bon tot ta meg
a  szov jet  rend szert.  Bi zo nyí tot ta  a
rend szer csőd jét és azt, hogy an nak
va ló di tár sa dal mi bá zi sa Ma gyar or -
szá gon  nem  volt.  Vi lá gos sá  vált,
hogy a nem ze ti össze tar tás és a nem -
ze ti ér zés még min dig a leg erő sebb
erő a tár sa da lom ban, ame lyet ápol -
ni kell.
A ma gyar for ra dal mak ban az a kü -

lö nös, de egy ben fáj dal ma san lel ke -
sí tő is, hogy a bör tö nök ben, bi tó fá -
kon és harc te re ken, pes ti ut cá kon, vi -
dé ki  vá ro sok ban  el ve szett  éle tek
még is a győ ze lem hi te les és egy sé ges
ké pé vé áll nak össze. Ezt mond hat juk
’56-os for ra dal munk ról, sza bad ság -
har cunk ról is. 1956 ok tó be re – 1848.
már ci us  idu sa  ese mé nye i vel  ve te -
ked ve – né pünk, nem ze tünk egyik
csil lag órá ja  lett.  Az  össze fo gás,  az
egy ség,  a  nem zet tu dat,  az  aka rat
nagy erő pró bá ja. Negy ven nyolc óra
alatt el sö pör te Moszk va ma gyar or -
szá gi hely tar tó i nak ural mát.

* * *

’56 ered mé nye ként lett – több mint
negy ven évi szü net után – is mét sza -
ba don  vá lasz tott  par la ment je Ma -
gyar or szág nak. A Moszk va ve zet te
po li ti kai, ka to nai és gaz da sá gi töm -
bök fel osz la tá sá val és a szov jet csa -
pa tok  ki vo nu lá sá val  1990–1991-re
hely re állt  az  or szág  füg get len sé ge.
Nagy ér de me az el ső sza ba don vá -

lasz tott ma gyar par la ment nek, hogy
1990  má ju sá ban  el ső  tör vény ho zó
cse le ke de té vel  tör vény be  ik tat ta és
ün nep pé nyil vá ní tot ta 1956. ok tó ber
23-át. Ez zel 1956 múlt ba ágya zott tör -
té nel mi rög zí tést ka pott, és – kü lö -
nö sen, ha a for ra da lom kö ve te lé se i -
re gon do lunk – ta pasz tal hat juk, hogy
a ma gyar ok tó ber las san el ve szí tet -
te ko ráb bi erős ha tá sát a je len re. 
Itt ma a mi fel ada tunk el sőd le ge -

sen nem az, hogy a rend szer vál tás
után  be kö vet ke zett  ha zai  po li ti kai
meg ha son lást, a ma gyar tár sa da lom
sze gé nye dé sét, a po li ti kai és gaz da -
sá gi kor rup ció té nyét és az or szág er -
köl csi  meg gyen gü lé sét  tár gyal juk,
vagy mind ezek fe lett si rán koz zunk.
Ehe lyett 1956 ok tó be ré nek pél dá ját
kell ma gunk elé ál lí ta nunk: ak kor a
ka to nai ve re sé get er köl csi győ ze lem
el len sú lyoz ta. ’56-nak ez a pél dá za -
tos je len té se ab ban állt, hogy a nem -
zet nek el len ál ló erőt, bi zo nyos po li -
ti kai im mu ni tást és er köl csi tar tal mat
adott.
En nek a pél dá za tos és lel ki tar ta -

lom nak  örö kö sei  a  kül föl dön  élő
ma gya rok  is.  Ha za fi sá gunk  nem
pusz tán ar ra a tény re tá masz ko dik,
hogy  ma gyar nak  szü let tünk,  hogy
van nak kö zös tra dí ci ó ink, örö me ink
és fé lel me ink, ha nem az a ko moly po -
li ti kai tar tal ma is van, ame lyet be fo -
ga dó,  ne künk  ott hont  adó  or szá -
gunk tól ta nul hat tunk, ne ve ze te sen:
a  sza bad  tár sa da lom  in téz mé nyei
iránti hű sé get, a tra dí ció őr zé sét, a
nem zet tu dat vál la lá sát. Ez azt is je -
len ti, hogy van va la mi mo rá lis kö -
zünk egy más hoz, amely  túl megy a
tör vény tisz te le ten: ra gasz ko dunk ah -
hoz a po li ti kai tar ta lom hoz, amely a
ha za in téz mé nye i ben ölt tes tet.
Nyil ván va ló, hogy 1956-ban – hi -

szen olyan gyor san, vá rat la nul, szer -
ve zet le nül tör tént min den – nem volt
egy sé ges  jö vő ké pünk,  de  ab ban
egyet ér tet tünk, hogy nem aka runk
olyan  rend szert,  amely ben  csak

egyet len jö vő kép nek van he lye. Ha -
zánk la kos sá gá nak túl nyo mó több sé -
ge olyan rend szer re vá gyott, amely -
ben az egyet nem ér tés jo gát több pár -
ti de mok rá cia ga ran tál ja. 
Le het,  hogy  em lé ke ink  más  és

más sze mé lyes él mé nyek ből táp lál -
koz nak, de mind annyi an pon to san
tud juk, hogy ak kor me lyik ol da lon
áll tunk,  az óta  me lyik  ol dal  iga zát
erő sí tet ték meg szá munk ra fél év szá -
zad ha zai ese mé nyei, és a mai Ma -
gyar or szág po li ti kai aré ná já ban küz -
dő fe lek me lyi ke kép vi se li sze rin tünk
leg in kább a for ra da lom an nak ide jén
tel jes tisz ta ság gal meg nem fo gal ma -
zott esz mé it. Me lyik pró bál, ha bot -
la doz va és oly kor tak ti kai ke rü lők kel
is,  de nagy já ból  a  for ra da lom ál tal
meg je lölt ös vé nyen ha lad ni.

* * *

Ezt  per sze  meg ne he zí ti  az,  hogy
1956. ok tó ber 23. klasszi kus for ra da -
lom volt, nem ál lam csíny, nem tit kos
bi zott sá gok, össze es kü vők ele ve meg -
be szélt ter ve i nek vég re haj tá sa, ha nem
egy vég le te kig fe szí tett húr el pat ta -
ná sa,  egy  meg kín zott,  meg alá zott
nem zet fel hör dü lé se. Szá mom ra az
az iga zi for ra da lom, amely csak ab -
ban biz tos, hogy mit nem akar. Az
’56-os for ra da lom tud ta, hogy nem
akar ja  to vább  tűr ni  a  nem ze ti  és
egyé ni meg aláz ta tá so kat, a ha zu do -
zást, min den ön ál ló gon do lat meg -
hur co lá sát, a nem zet in fan ti li zá lá sát,
kul tu rá lis ha gyo má nya i nak meg gya -
lá zá sát. Hogy ezek he lyé be mit kí -
vánt,  an nak  meg fo gal ma zá sá ra  tíz
nap nem volt ele gen dő.
Min den tör té nész tud ja, hogy mi -

lyen in go vá nyos te rü let re visz a „mi
lett vol na, ha…” kér dés fel ve tés. Az
azon ban bi zo nyos, hogy va la mennyi -
ünk je len le gi po li ti kai gon dol ko dá sát
be fo lyá sol ta,  for mál ta  az,  ami  ’56
őszén  tör tént. Nem csak  az  ott hon
élő két, nem csak a mi én ket, akik kül -
föl di  szór vány ban  élünk,  nem csak
azo két, akik már él tünk a for ra da lom
ide jén, és cse lek vő ré sze sei vol tunk
a  tör té né sek nek,  elég  idő sek  vol -
tunk ah hoz, hogy meg ért sük, ami kö -
rü löt tünk tör té nik – ha nem az egész
ma élő ma gyar ság min den  tag já ét,
ott hon és kül föl dön, po li ti kai ál lás -
fog la lás nél kül is.
Cs. Sza bó Lász ló mon dot ta egy rá -

dió be szé dé ben a for ra da lom el tip rá -
sa  után:  „1956-tól  fog va  krisz tu si
ün nep is a ha lot tak na pi em lé ke zés:
olyan ál do zat ün ne pe, ame lyet egy
nép  ho zott,  hogy  ki on tott  vé ré vel
tisz tább ra mos sa a vi lág lel ki is me re -
tét,  s pusz ta mel lel a  fegy ve rek elé
ugor va meg hir des se, hogy a bűn nek
nincs iga zi ha tal ma.” Ál do za ta ré vén
ne mes sé get ka pott a ma gyar ság. 
Al bert Ca mus No bel-dí jas fran cia

író így ér té kelt min ket: „Ma gyar or -
szág  töb bet  tett  a  sza bad sá gért  és
igaz sá gért, mint bár mely nép a vi lá -
gon az el múlt húsz esz ten dő ben.” 
Há rom száz év vel ko ráb ban Zrí nyi

Mik lós pe dig ezt mon dot ta – ta lán jó,
ha  ’56  fé nyé ben  új ra  el is mé tel jük
ma gunk nak  –:  „…egy  nem zet nél
sem va gyunk alább va lók…”

* * *

Az ’56-os ma gyar for ra da lom és sza -
bad ság harc szá mom ra egy ér tel mű -
en azt je len ti: emelt fő vel le he tünk
ma gya rok! Emelt  fő vel vál lal hat juk
múl tun kat, emelt fő vel nem ze ti ha -
gyo má nya in kat, emelt fő vel kul tú rán -
kat. Az 1956-os té pett lo bo gók hoz va -
ló  ra gasz ko dá sunk,  a  ma gyar  ’56
em lé ke és örök sé ge ad jon erőt ah hoz,
hogy olyan ha za fi sá got hor doz zunk
ma gunk ban, amely nem diszk ri mi na -
tív, nem rasszis ta, nem el nyo mó ha -
za fi ság, ha nem a nem ze ti ér zés meg -
szi lár du lá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás,
má sok  ha son ló  jo ga i nak  tisz te let -
ben tar tá sá val.
„Pe dig  nem  könnyű  ma nap ság

Ma gyar or szá gon  ha za fi nak  len ni,
an nak el le né re, hogy az 1989–90-es
de mok ra ti kus for du lat után vissza -
nyer tük szu ve re ni tá sun kat” – ol va -
som az egyik leg te kin té lye sebb ha zai
na pi lap ban. Majd fo lyik a la men tá -
ció ar ról, hogy 1989 előtt azt ta ní tot -
ták  a  nép nek,  hogy  a  ha za fi ság  a
Szov jet unió sze re te té vel kez dő dik, a
for du lat után pe dig szor gal mas ér tel -
mi sé gi ek azt szá mol gat ták jobb ügy -
höz mél tó buz ga lom mal, hogy a Ma -
gyar Te le ví zi ó ban hány szor hang zik
el a „ma gyar” szó.
A vi tá ban va ló ban nagy in teg ri tás -

sal részt ve vő, ön meg ha tá ro zá sa sze -
rint sza bad el vű és li be rá lis kon zer va -
tív Ta más Gás pár Mik lós egy in ter -
jú ban azt mond ta az el ső sza ba don
vá lasz tott ma gyar kor mány ról, hogy
„akár mennyi re nem ér tek egyet a fó -
rumis ták kal, el kell is mer ni: ők leg -
alább meg pró bál koz tak egy de mok -
ra ti kus  pat ri o tiz mus  meg te rem té -
sé vel”. Tör té nel münk som más, apo -
lo ge ti kus  el in té zé se,  sok  eset ben
dics te len nek mi nő sí tett múlt ja kész -
tet te ar ra, hogy ki mond ja ezt a sú lyos
mon da tot, szá mom ra igen ér té kes ki -
je len tést: „Meg kell szűn nie en nek a
vég te len  unal mas  ma gyar  ki sebb -
ren dű sé gi  ér zés nek  és  ön le be csü -
lés nek.”
Nos, ta lán né há nyat ér de mes fel -

idéz ni  „dics te len nek”  is  mon dott
tör té nel mi meg moz du lá sa ink ból. A
Kár pát-me den cé ben  az  egyet len
olyan  nép  va gyunk,  amely  im már
több mint ezer éve ál la mot tart fenn.
Meg ál lí tot tuk a tö rö kök eu ró pai hó -
dí tó ro ha ma it. 1848-ban Eu ró pa né -
pei kö zött mi is ott vol tunk a ba ri ká -
do kon, vál lal tuk a ha tal mas túl erő vel
szem ben a sza bad ság küz del met. Ara -
don ezért akasz tot ták leg jobb ja in kat!
Az  el ső  vi lág há bo rú  ki rob ba ná sát
Ti sza Ist ván igye ke zett meg aka dá -
lyoz ni. 
A má so dik vi lág há bo rú ban mi köz -

ben a szov je tek el len har col tunk, a
má sik dik ta tó ri kus nagy ha tal mat, a
hit le ri Né met or szá got bosszan tot tuk
az zal, hogy me ne dé ket ad tunk a len -
gye lek nek, hol lan dok nak, fran ci ák -
nak. Sze mé lyes ta pasz ta la tom, hogy
apám az er dé lyi Szász ré gen ben adott
ide ig le nes meg pi he nést Ma gyar or -
szá gon  át vo nu ló  len gyel  ka to nák -
nak,  fog lal koz tat ta  őket.  Ezért  ír -
hat ta a Ne ues Wi e ner Tag blatt 1939.
ok tó ber 27-én: „Nem tűr het jük so ká -
ig, hogy a ma gya rok tün te tő leg dé -
del ges sék  a  de mo ra li zált  len gyel
csür hét.” 
Ki tud ar ról, hogy a Ba rá tok a baj -

ban – Len gyel me ne kül tek Ma gyar -
or szá gon 1939–1945 cí mű könyv ben
egy ko ri len gyel me ne kül tek em lé kez -
nek vissza há lá san a ma gyar se gít ség -
re? Vagy ki tud a fran ci ák el is me rő
me mo ár já ról: Ego sum gal li cus cap -
ti vus, a Ma gyar or szág ra me ne kült
fran cia ha di fog lyok em lé ke zé se i ről?
Vagy em lít he tem igaz sze re pün ket

az em be ri tör té ne lem egyik leg em -
ber te le nebb fe je ze té vel, a ho lo kauszt -
tal kap cso la to san is. Amit az ak ko ri

né met ve ze tő ség és kü lön bö ző né -
pek hez tar to zó se gí tő tár sa ik el kö vet -
tek Eu ró pa zsi dó sá ga el len, elég gé el
nem ítél he tő. Ép pen ezért kell idéz -
nünk J. F. Mont go mery ame ri kai dip -
lo ma tát, aki Ma gyar or szág, a vo na -
ko dó csat lós cí mű köny vé ben ezt ír -
ta: „Ma gyar or szág töb bet tett, mint
ami re er köl csi leg kö te lez ve volt, ami -
kor sa ját zsi dói mel lett me ne dé ket
nyúj tott kül föl di zsi dók nak is.” 
Mont go mery  sze rint Ma gyar or -

szá got nem Ang li á val kell össze ha -
son lí ta ni, ha nem szom szé da i val. Ő
ma ga ír ja, hogy 1938 már ci u sá ban Be -
neš rend őrei  a  cseh  ha tárt  át lé pő
oszt rák zsi dó kat „vissza ad ták” a Ges -
ta pó nak. Fél év vel ké sőbb ugyan azt
tet ték  a  Szu dé ta föld ről  me ne kült
zsi dók kal  is.  Ma gyar or szág  azon -
ban min den to váb bi nél kül be en ged -
te az Auszt ri á ból, majd ké sőbb Szlo -
vá ki á ból el űzött zsi dó kat. Vagy em -
lít sem  a  sem le ges  Svájc  ön vé del -
mét? 1938. au gusz tus 18-án le zár ta a
ha tárt, és nem fo ga dott töb bé zsi dó
me ne kül te ket.

* * *

A több mint öt ven év előt ti ma gyar
for ra da lom  és  sza bad ság harc  óta
kü lö nö sen is emelt fő vel le he tünk
ma gya rok! Mert 1956-ban egy tör -
té nel mi gyö ke rek ből táp lál ko zó új
po li ti kai,  tár sa dal mi  és  gaz da sá gi
rend kör vo na lai bon ta koz tak ki. A
for ra da lom ban  cso dá val  ha tá ros
em be ri és tár sa dal mi szo li da ri tás,
er köl csi  emel ke dett ség  nyil vá nult
meg. Ide kell vissza nyúl nunk! Eze -
ket a gyö ke re ket kell ke res nünk. Ak -
kor a kö ve te lé sek je len tős mér ték -
ben a ke resz tény hu ma niz mus re -
form gon do la ta it ve tí tet ték ki a ma -
gyar fej lő dés ho ri zont já ra. Ma sem
le het ke ve sebb az igé nyünk, el kö te -
le zett sé günk és né pün kért va ló fe -
le lős sé günk.
Min den or szág, min den nem zet

tör té ne té nek van nak pil la na tai, ami -
kor fe lül emel ke dik ön ma gán. Ezek a
pil la na tok nem avat ják szent té, nem
te szik má sok nál ne me seb bé, de meg -
bé kél te tik ön ma gá val, és pél da ké pül
szol gál nak büsz ke ség re ke vés bé jo go -
sí tó idők ben. Szá munk ra ilyen tör té -
nel mi pil la nat volt 1956 for ra dal ma és
sza bad ság har ca.

A szer ző az Egye sült An gol Nyel vű
Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott
püs pö ke. Az írás Al ber tirs án 2013. ok -
tó ber 23-án el hang zott ün ne pi be szé -
dé nek szer kesz tett vál to za ta.

Emeltfővel

Egy há zunk mind há rom püs pö ke, az
or szá gos fel ügye lő és he lyet te se, va -
la mint az or szá gos iro da több mun -
ka tár sa  je len lé té ben Végh Sza bolcs
meg bí zott  or szá gos  iro da igaz ga tó
ko szo rúz ta meg ok tó ber 17-én a Ma -
lé ter Pál nak em lé ket ál lí tó már vány -
táb lát az Ül lői út 24. fa lán. ’56 már -
tír sor sú  hon vé del mi  mi nisz te re  a
har min cas  évek ben  az  egy há zunk
mai  szék há zá ban  mű kö dő  Lu ther
Ott hon nak volt la kó ja. 

Fa bi ny Ta máspüs pök rö vid be szé -
dé ben  ki emel te  an nak  fon tos sá gát,
hogy ne csak a gon dok kal ter helt tra -
gi kus sor sú po li ti kus ra, ha nem az Ül -
lői  úti  épü let  füg gő fo lyo só ján  cso -
port kép hez pó zo ló, tár sá nak sza már -
fü let mu ta tó vi dám di ák ra is tud junk
em lé kez ni, hi szen csak ak kor ér té kel -
he tő az em be ri nagy ság, ha az em ber -
sé get is ész re vesszük. A rö vid meg em -
lé ke zés a Him nusz el ének lé sé vel zá rult.

g Kiss Ta más fel vé te le

Maléter-emléktábla-koszorúzás

f Folytatás az 1. oldalról

Post
mortem

Fél éve Gaál Gá bor ral kezd tem
egy  be szél ge tést,  de  tor zó  ma -
radt. Ké szül tem a be fe je zés re, mi -
kor hal lot tam ha lál hí rét. Em lé kez -
ve rá föl idé zem élet út ját, fel for ró -
so dott sza va it a for ra da lom ról. 
Gaál Gá bor 1957. feb ru ár vé gén

iker test vé ré vel a meg tor lás elől
Auszt ri á ba  me ne kült.  1957–63
kö zött az egye te men geo ló gi át ta -
nult, 1963-ban dok to rált. Egy pá -
lyá zat tal  Finn or szág ba  ke rült:
több éven át tu do má nyos igaz ga -
tó  volt,  a  Hel sin ki  Egye te men
ta ní tott.  Mun ká ja  el is me ré se -
ként meg kap ta a ran gos Es ko la-
me dált. (Olyan sze mé lye ket ju tal -
maz nak  ez zel,  akik  Finn or szág
alap hegy sé gé nek ku ta tá sá ban ko -
moly ér de me ket sze rez tek.)
Két évig Bra zí li á ban, négy évig

Auszt rá li á ban  volt  ven dég pro -
fesszor.  Pá lya fu tá sá ba  be le fért
több év nyi „ven dé ges ke dés” Ma -
gyar or szá gon:  1991–96 kö zött  a
Ma gyar Ál la mi Föld ta ni  In té zet
igaz ga tó ja volt. 
Hall ga tom az el ár vult ka zet tát,

ahogy a tör tén te ket felidé zi: 
„A par la men ti sor tűz után más -

nap be áll tunk nem zet őr nek. Kap -
tunk zub bonyt, kar sza la got. Ki -
kép zés nél kül tet tük a dol gun kat.
Én meg se be sül tem, és be ke rül tem
egy kö ze li kór ház ba. Ta lán ez volt
a sze ren csém, hogy élet ben ma -
rad tam. Test vé rem no vem ber 6-
ig har colt a leg ne he zebb he lye ken.
Na gyon sok fi a tal tár sa meg halt a
Dé li pá lya ud var kör nyé kén. 

Ti bor ral ott hon buj kál tunk a
kö ze li  ro ko nok nál.  Édes anyám
ar ca  most  is  itt  van  előt tem,
ahogy hall gat ben nün ket. Mond -
juk,  el me ne kü lünk  Nyu gat ra.
Meg ölelt, és mi el in dul tunk a sö -
tét éj sza ká ban. Nyolc évig nem
lát tuk egy mást, pe dig ott él tem
a kö ze lé ben. 
És el ér ke zett a ha za té rés ide -

je is, ta lál ko zás a ré gi tár sak kal.
So kan el tűn tek, meg hal tak, bör -
tön ben ra bos kod tak. Meg kop tak
em lé ke ink, de a for ra da lom nap -
jai ele ve nen ra gyog nak ben nem,
mint ha teg nap tör tént vol na, és
győ ze lem re áll min den!”

g Feny ve si Fé lix La jos
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„Ná lad van a bo csá nat, ezért fél nek
té ged.” (Zsolt 130,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 22. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i -
ben há rom fel szó lí tást ta lá lunk: jár -
junk el hí vá sunk hoz mél tó an – meg -
bo csá tás ban. S ra gasz kod junk a re for -
má ció fél év ez re des ta ní tá sá hoz: egye dül Krisz tu sért, ke gye lem ből, hit ál tal
iga zu lunk meg a Szent írás alap ján. Ha lot ta ink ra is csak ak kor em lé kez he tünk
élő re mény ség gel, ha hi szünk az örök élet fe je del mé ben. „Aho gyan kö nyö -
rül az atya az ő fi a in, úgy kö nyö rül az Úr az őt fé lő kön.” (Zsolt 103,13; LK) Na -
pon ta kér jük a mi Atyán kat (lásd Mt 6,12)! Jé zus szív ből fa ka dó s ha tár ta lan
meg bo csá tást vár a kö ve tő i től: „Nem azt mon dom ne ked, hogy hét szer, ha nem
még het ven szer hét szer is.” (Mt 18,22) „Sze re tem én az Urat, mert meg hall gat -
ja kö nyör gé sem sza vát” (GyLK 750,1), s el en ged te min den, ha lált oko zó adós -
sá go mat, mert… (lásd Zsolt 130,7). „Há lát adok az én Is te nem nek…, mert kö -
zös sé get vál lal ta tok az evan gé li um mal…” (Fil 1,3–5) Bib lia va sár nap Pál így vall
a Szent írás ról: „Nem szé gyel lem az evan gé li u mot, hi szen Is ten ere je az, min -
den hí vő nek üd vös sé gé re!” (Róm 1,16; LK) Lu ther sze rint: „A ke gyes apos tol
szí ve ég az öröm től, mi kor lát ja, hogy az evan gé li u mot egy re szé le sebb kör -
ben is me rik meg, fo gad ják be. S drá ga kincs nek ér zi, hogy az em ber bír hat -
ja és meg tart hat ja Is ten igé jét.” A pró fé tá nak hir det nie kell bál vány imá dó vá
lett né pé nek: „Térj hát meg Is te ned hez, tartsd meg hű sé ge sen a tör vényt, és re -
mény kedj szün te le nül Is te ned ben!” (Hós 12,7) Az el tört cse rép kor só val is ezt
üze ni „Iz rá el Is te ne: Én ve sze del met ho zok er re a hely re… Mert el hagy tak en -
gem… más (bál vány-) is te nek nek töm jé nez nek.” (Jer 19,3–4) Jé zus Urunk a kép -
mu ta tó ítél ke zés től óv ja övé it: „Ne ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek! Mert ami lyen
íté let tel ítél tek, olyan nal ítél tet tek…” (Mt 7,1–2) Mi, evan gé li kus mai ke resz -
tyé nek re for má tor ele ink kel hir det jük: „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind -
örök ké ugyan az.” (Zsid 13,8; LK) És ezért: „…más ala pot sen ki sem vet het a
meg le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus.” (1Kor 3,11) Négy száz ki lenc ven hat éve
zeng jük: „A Se re gek nek Ura ve lünk van, Já kób Is te ne erős vá runk.” (GyLK 707)
Jé zus e sza vát meg ta pasz tal hat ták őse ink: „Bol do gok vagy tok, ha én mi at tam
gya láz nak és ül döz nek ti te ket… Örül je tek és uj jong ja tok, mert ju tal ma tok bő -
sé ges a mennyek ben…” (Mt 5,11–12) Pál lal és re for má to runk kal „azt tart juk,
hogy hit ál tal iga zul meg az em ber, a tör vény cse lek vé sé től füg get le nül”. (Róm
3,28) S Krisz tus mond ja: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben -
nem, ha meg hal is, él.” (Jn 11,25; LK) Utol só va cso rá ján így azo no sít ja áru ló -
ját: „Aki ve lem együtt márt ja ke zét a tál ba, az árul el en gem… de jaj an nak
az em ber nek…” (Mt 26,23–24) Is ten íté let ál tal tisz tít ja meg hűt len né vált né -
pét: „Ha vét ke i tek skar lát pi ro sak is, hó fe hé rek ké vál hat tok… Si on íté let tel vál -
ta tik meg, meg té rői igaz ság ál tal.” (Ézs 1,18.27) Így em lé kez zünk ha lot ta ink -
ra: Is ten az élők Is te ne (lásd Lk 20,38). „Tarts meg, Urunk, szent igéd ben! //
Úr Krisz tus… // Vígy élet re ha lál után!” (EÉ 255) 

g Ga rai And rás

HEtI ÚtrAvAlÓ

„Mert mi lyen a mi te me tőnk? Négy
vagy öt ut ca és két vagy há rom pi ac
öve zi, így nincs nyil vá no sabb és za jo -
sabb hely a vá ros ban, ahol na pon ta, éj -
jel és nap pal mind az em be rek, mind
pe dig  az  ál la tok  ke resz tül jár kál nak.
Min den ki nek a há za olyan ut cá ra nyí -

lik, amely ar ra ve zet, ott min den fé le do -
log zaj lik, olyas mi is, ami ről nem be -
szél az em ber. Így az tán az áhí tat és a
tisz te let, amely a te me tő ket meg il le ti,
tel je sen el tűnt. Annyi ra be csü lik eze -
ket, mint ha csu pán dög ku tak len né nek.
Még a  tö rö kök  sem bán ná nak  ilyen
gya lá za to san ef fé le hellyel, mint ahogy
azt mi tesszük. Va ló di áhí ta tot kel le ne
ott te rem te ni és a ha lá lon és a fel tá ma -
dá son gon dol kod ni, és te kin tet tel kel -
le ne len nünk az ott nyug vó szen tek re
is. Ho gyan le het sé ges ez egy nyil vá nos
he lyen, ame lyet min den ki nek ke resz -
tez az út ja, és ar ra nyí lik az aj ta ja? 

Ha egy te me tő nek egy ál ta lán tisz tes -
sé ges he lyen kel le ne el te rül nie, úgy in -
kább az El ba mé lyén vagy az er dő ben
fe küd nék. Ha azon ban a te me tő egy el -
kü lö ní tett, csen des he lyen vol na, ahol
sen ki  sem  jár ke resz tül-ka sul,  ak kor
tisz tes sé ges, szent hely nek néz ne ki, és
áhí tat ra buz dí ta na. Ez len ne az én ta -
ná csom. Aki kö vet ni akar ja, az jár jon
el így. Aki meg ezt job ban tud ja, az te -
gyen úgy, ahogy ed dig is. Sen ki nek nem
va gyok ura és pa ran cso ló ja.” 

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

(Ko vács Áron for dí tá sa)

s e M p e r  r e f O r M a n d a

Ab ban  a  kor ban,  mi kor  oly  nagy
hang súlyt kap nak a sze mé lyes jo gok,
a sze mé lyes fe le lős ség kér dé se nem -
igen tar to zik a nép sze rű gon do la tok

kö zé. Bi zony, a ben nünk lé vő büsz -
ke ség és ego iz mus lá za do zik el le ne,
hogy sza va ink ról és tet te ink ről bár -
ki nek is szá mot ad junk.
A „fe le lős ség re von ha tó ság” pe dig

olyan bib li ai ta ní tás, mely nagy ban
elő se gí ti  lel ki  és  szak mai  fej lő dé -
sün ket. Az Írás ar ra ta nít ben nün ket,
hogy fe le lős ség gel tar to zunk mind Is -
ten nek, mind pe dig az em be rek nek.

En nek  se gít sé gé vel  vissza jel zést
kap ha tunk sza va ink ról és tet te ink ről,
és vé del met nyer he tünk a szél ső sé -
gek kel  szem ben.  Le gyen  szó  akár

mun ka he lyi fe let tes ről vagy sze mé -
lyes ba rát ról, szük sé günk van va la ki -
re, aki fi gyel mez tet és bá to rít ben -
nün ket.  Ál ta luk  Is ten  le he tő sé get
te remt  ar ra,  hogy  szem be néz zünk
gyen ge sé ge ink kel  –  me lyek  ta lán
baj ba is so dor hat ná nak ben nün ket.
Le gyünk azon ban őszin ték. Ki az,

aki sze re ti be val la ni bu ká sa it és gyen -
ge sé ge it, fő leg egy má sik sze mély nek?

Pe dig ha van va la ki, akit nagy ra be -
csü lünk, és meg en ged jük ne ki, hogy
be le te kint sen  az  éle tünk be,  ak kor
ez csak a ja vun kat szol gál hat ja. Ösz -
tön ző leg hat hat ránk, és vi gyáz hat ar -
ra, hogy ne él jünk vissza sze mé lyes
sza bad sá gunk kal.
An nak el le né re, hogy Pál apos tol

ko rá nak ki ma gas ló sze mé lyi sé ge volt,
fon tos nak érez te, hogy misszi ós út ja -
i ról szá mot ad jon sa ját gyü le ke ze té -
nek, az an ti ó khi a i nak. Ti mó te us, az
ener gi kus  fi a tal  lel ki pász tor  pe dig
szám adás sal  tar to zott  Pál nak.  Ko -
ráb ban Jé zus ki küld te a ta nít vá nya it –
nem csak egy más se gí té sé re, ha nem a
szám adás kö te le zett sé gé vel is.
Min den fé lel münk vagy tar tóz ko -

dá sunk  el le né re  há lá sak  le he tünk
Is ten nek  eze kért  a  kap cso la to kért!
Ezek ben for mál ni sze ret ne ben nün -
ket, erő sí te ni lel ki fej lő dé sün ket, fe -
le lős ség ér ze tün ket.
Az Is ten úgy te rem tett meg min -

ket, hogy tu da tá ban le gyünk an nak:
a min dent is me rő Te rem tő előtt el
kell szá mol ni tet te ink kel. Sze mé lyes
kap cso la ta ink ál tal Is ten ad dig is ezt
az el szá mol tat ha tó sá gun kat tu da to -
sít ja.  Ha  kell,  rend re  uta sít,  vagy
bölcs ta ná csot ad.

„Vas sal for mál ják a va sat, és egyik
em ber for mál ja a má si kat.” (Péld 27,17)

g C. Stan ley
For rás: Mon day Man na

számadástetteinkrőlésszavainkról
„…mert gon dunk van a tisz tes ség re 

nem csak az Úr előtt, ha nem az em be rek előtt is.” (2Kor 8,21)

Meg té rés a szó tá rak ban

Hé ber szó tár
Az Ószö vet ség ere de ti nyel ve a hé ber. A súb szó fe lel meg
a „meg tér” igé nek, amely nek gaz dag je len tés tar tal mát sok -
fé le kép pen  ad ják  vissza  a  for dí tá sok:  vissza for dul ni,
vissza tér ni, meg vál toz ni, jó út ra tér ni, meg gon dol ni.

Gö rög szó tár
Az új szö vet sé gi kéz ira tok gö rög nyel ven ma rad tak fenn.
A „meg té rés” a gö rög me ta no ia és episz t ro phé sza vak for -
dí tá sa. 
A me ta no ia szó tá ri je len té se sze rint a gon dol ko dás, az

ér zü let meg vál toz ta tá sa, a ré gi éle tet meg bá nó és új éle -
tet kez dő dön tés. Az eg zisz ten ci á nak az el len té té re va ló
át vál to zá sa, a ré gi élet ből az új élet be va ló ra di ká lis, a ré -
git meg ta ga dó új kez dés. Az episz t ro phé pe dig a köz na -
pi szó hasz ná lat ban „vissza for du lást”, „meg vál to zást” je lent. 
A me ta no ia hu szon há rom szor, az episz t ro phé egy szer

for dul elő az Új szö vet ség ere de ti szö ve gé ben.

La tin szó tár
Po e ni ten tia = „meg bá nás, bűn bá nat, ve zek lés”.

Né met szó tár
A né met bib lia for dí tá sok a me ta no ia (meg té rés) ki fe je zést
ál ta lá ban a Buße szó val ad ják vissza, amely nek szó tá ri je -
len té se: „bűn bá nat, tö re de lem, ve zek lés”. Al kal man ként a
for dí tá sok ban az Um kehr, Be keh rung sza vak sze re pel nek.
Ma gyar  je len té sük:  „vissza for du lás,  meg for du lás,  jobb
út ra té rés”. Mo dern for dí tás ban: Ge sin nung än dern = „az
ér zü let, az in du lat, a gon dol ko dás mód meg vál toz ta tá sa”.

An gol szó tár
Re pen tance = „bűn bá nat, tö re de lem, meg bá nás”.

Meg té rés a re for má ció ira ta i ban

Ágos tai hit val lás (D. dr. Prőh le Ká roly for dí tá sa sze rint)
A meg té rés nek pe dig iga zá ban két ré sze van. Az egyik
a tö re de lem vagy a ret te gés, mely a bűn meg is me ré se foly -
tán fog ja el a lel ki is me re tet; a má sik a hit, mely el fo gad -
ja az evan gé li u mot vagy fel ol do zást, és a Krisz tu sért bí -
zik a bű nök bo csá na tá ban, meg vi gasz tal ja a lel ki is me re -
tet, és meg sza ba dít ja ret te gé se i től. Az után kell, hogy jó
cse le ke de tek kö vet kez ze nek, me lyek a meg té rés gyü möl -
csei. (XII. té tel)

Schm al kal de ni cik kek
A  meg té rés  a  ke resz tény  em ber  ha lá lá ig  tart.  Mert
egész éle té ben vi as ko dik a test ben vissza ma radt bűn nel,
aho gyan Pál ta nú sít ja Róm 7,23-ban (és 8,2-ben): hogy
har col a tag ja i ban le vő tör vénnyel stb. Még pe dig nem a
ma ga ere jé ből, ha nem a Szent lé lek aján dé ká val, amely kö -
ve ti a bű nök bo csá na tát. Ez az aján dék tisz tít ja meg és
söp ri  ki  na pon ként  a  meg ma radt  bű nö ket,  és  azon
mun kál ko dik, hogy az em bert iga zán tisz tá vá és szent -
té te gye.

Hei del ber gi ká té
Hány rész ből áll az iga zi bűn bá nat, vagy is az em ber meg -
té ré se? Ket tő ből: az óem ber meg öl dök lé sé ből és az új em -
ber meg ele ve ní té sé ből.
Mi az óem ber meg öl dök lé se? Az, hogy szí vünk sze -

rint bán kód junk bű ne in ken, és azo kat mind in kább gyű -
löl jük és ke rül jük. 
Mi az új em ber meg ele ve ní té se? Is ten ben va ló szív bé li

öröm Krisz tus ál tal és az Is ten aka ra ta sze rint va ló min -
den jó cse le ke det ben gyö nyör kö dő sze re tet. 

g Össze ál lí tot ta:
Ma do csai Mik lós
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Egé szen lé leg zet el ál lí tó idén az ősz. Nem tu -
dom, pon to san mi től függ, idő já rás tól, csa pa -
dék tól vagy hő mér sék let től, de azok a szí nek,
ame lye ket idén tár elénk az ősz, en gem tel je -
sen le nyű göz nek. Az ab la kunk alatt a kis hárs -
fánk va kí tó arany sár ga ra gyo gás sal tün dö köl a
nap fény ben. A sze mem alig bír ja be fo gad ni a
szí nek mély sé ge it, a szí vem mé lyé ig ér nek a fé -
nyek, és aka rat la nul is mo so lyog nom kell.
Szá mom ra az ősz szí nei – kü lö nö sen egy

ilyen őszé, mint az idei – min dig Is ten lé té -
nek a bi zo nyí té kai. Ru dolf Ot to sze re ti mon -
da ni Is ten ről, hogy egé szen más (ganz an de -
res), és én is azt hi szem, hogy gyak ran ott, ahol
el enyé szik a vi lá gi lo gi ka, és szét hull a ra ci -
o na li tás, pont ott ér he tő tet ten az Is ten. Ép -
pen  ak kor  vá lik  meg érint he tő vé,  ami kor
min den fo gó dzó ki csú szik a ke zünk ből. Sze -
rin tem az őszi fa le ve lek szín pom pás elő adá -
sa pont ilyen.
Rém lik va la mi, ta nul tuk bio ló gi á ból, hogy mi

tör té nik a le ve lek kel ilyen kor, ősszel. A víz ki -
ürül belőlük, a fo to szin te ti zá lá sért fe le lős zöld
klo ro fill el bom lik, he lyet te pe dig olyan ás vá nyi
anya gok kal, ve gyü le tek kel telnek meg, ame lyek -
től a nö vény más képp nem tud meg sza ba dul -
ni, le kell dob nia. De ez ön ma gá ban nem ma -
gya ráz za meg az őszi szí nek le nyű gö ző ka val -
kád ját.
Pont ab ban rej lik a lé nyeg, hogy az őszi szí -

nek nek nincs ér tel mük.A ta vasz vagy nyár szí -
ne i nek élet ta ni, faj fenn tar tá si sze re pük van.
Csá bí tó vi rá gok, mé hek és lep kék, nek tár és
be por zás. De az ősz szí ne i nek sem mi ér tel -

mük. Per sze azon túl, hogy egy sze rű en gyö -
nyö rű ek.
Ahogy ülök a ve ran dán kon, mint ha me sél -

ne ne kem a sok hal vány zöld, sár ga, na rancs,
vö rös  és  bar na  le vél  szám ta lan  ár nya la ta.
Ar ról be szél nek, hogy Is ten sze re ti a szé pet,
a har mó ni át. Hogy nem egy sze rű en mű kö dő -
ké pes nek  te rem tet te  ezt  a  vi lá got,  ha nem
szám ta lan pon ton örö möt és szép sé get csem -
pé szett  be le.  Az  őszi  lom bok  höm pöly gő
szín ten ge re já té ko san al ko tó Is ten ről be szél,
aki ma ga is örö met lel a szép ség ben és har mó -
ni á ban. Min den ma ga sabb cél és tör vény sze -
rű sé gek nél kül csak ját szik a szí nek kel. És sze -
rin tem re me kül csi nál ja – csak így to vább. 

g No votny Dá ni el

pa L aC k p Os ta

„értelmetlen”ősziszínek

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy:  
no votny dá niel
Apa.  Emel lett  lel kész  is
va gyok ti zen öt éve, most
leg in kább is ko la lel kész az
aszó di  evan gé li kus  gim -
ná zi um ban.  Sze ret tem

egye te men ta ní ta ni (Bu da pest és Nyír egy -
há za), temp lo mot épí te ni (Szent end re), és
min den csi bész ség iz gat a val lás fi lo zó fi -
á val kap cso lat ban. Val lom, hogy ha az en -
gem hall ga tók ban fel tud tam kel te ni a vá -
gyat, hogy a lé te zés nagy kér dé se it el kezd -
jék fel ten ni, ak kor a leg töb bet már meg -
tet tem.

Unod már, hogy csak a zu hany
alatt hal la tod a han god? Ma -
tek lec ke he lyett is da lo kat írsz
ott hon? Szi lár dan ál lí tod, hogy
a ze ne ka ro tok kal egy szer job -
bak  lesz tek,  mint  a  Rol ling
Sto nes? Sze ret néd, hogy a kö -
vet ke ző Szél ró zsán ne ked tap -
sol jon a nagy szín pad kö zön sé -
ge? Ak kor  légy  te  a  2014-es
Szél ró zsa fel fe de zett je!
A Szél ró zsa or szá gos evan gé -

li kus if jú sá gi ta lál ko zó szer ve ző -
csa pa ta te het ség ku ta tó ver senyt
hir det.  2013  őszé től  ke res sük
azt a sze mélyt vagy csa pa tot, aki
vagy amely a kor társ könnyű ze -
ne esz kö ze i nek se gít sé gé vel fe -
je zi ki ön ma gát, tel je sí ti ki Is ten -
től  ka pott  ta len tu ma it,  va la -
mint úgy ér zi, hogy ké pes a sa -
ját kor osz tá lya szá má ra von zó és
hi te les ke resz tény ség ké pet su gá -
roz ni. Vár juk mind azok je lent -
ke zé sét, akik a fen ti ek ben ma -
guk ra is mer nek, és ele get tud nak
ten ni a pá lyá za ti fel té te lek nek!

Ne ve zé si fel té te lek
• Két  elekt ro ni kus  for má -

ban be kül dött hang fel vé tel és
szö veg, il let ve le he tő ség sze -
rint egyéb, a dal ze nei mi nő -
sé gé nek  el bí rá lá sát  se gí tő
anya gok (pél dá ul kot ta).
• A  ze ne szá mok kal  kap -

cso la tos el vi kö tött sé gek: egy,
a  ke resz tény  ér té kek hez  és
élet vi tel hez szo ro san kö tő dő

dal, to váb bá egy sza ba don vá -
lasz tott, a ke resz tény ér té kek -
kel nem üt kö ző dal.
• Szer ző ség kér dé se: fel dol -

go zá sok kal  és  egyé ni  al ko tá -
sok kal egy aránt le het pá lyáz ni.
Utób bi ak  az  el bí rá lás  so rán
előnyt él vez nek, az az az ér té -
ke lés nél plusz pon tot kap nak.
•Kor osz tá lyi meg kö tés: a ne -

ve zé si kor ha tár húsz év. A ver -
seny re  olya nok  je lent ke zé sét
vár juk, akik egy há zunk ban ed -
dig nem foly tat tak je len tős nek
mond ha tó ze nei te vé keny sé get.

Tech ni kai le bo nyo lí tás
A pá lyá zat 2013. de cem ber 31-
én zá rul. Az al ko tá so kat a Szél -
ró zsa könnyű ze nei mun ka ágá -
nak ve ze tő i hez kell be kül de ni
elekt ro ni kus  for má tum ban  a
szel ro zsa.szarny pro bal ga to @ -
gmail.com e-mail cím re. A pá -
lyá zat ki írói a ne ve zé si ha tár idő
le zár tát  kö ve tő  har minc  na -
pon be lül a Szél ró zsa ta lál ko zó
e cél ra ki je lölt al ol da lán pub li -
kál ják a fel té te lek nek meg fe le -
lő al ko tá so kat.
A pá lya mű vek re a köz zé té -

tel nap já tól a Szél ró zsa ta lál ko -
zó kez de té ig  sza vaz hat a kö -
zön ség  elekt ro ni kus  for má -
ban, il let ve le he tő ség van plusz -
pon tok  szer zé sé re  is.  Plusz -
pont  há rom  eset ben  ad ha tó: 
1.  Az  al ko tás hoz  ké szí tett

klip be kül dé se ese tén.

2. Ha  az  al ko tás  va la mely
ze nei fó ru mon, kö zön ség előtt
el hang zik  (és ez  iga zol ha tó). 
3. A pá lyá za ti mű ve ket tar -

tal ma zó web ol dal ról va ló le töl -
té sek mennyi sé ge után (egy IP
cím ről  egy  le töl tés  hajt ha tó
vég re).
Min den, a pá lyá za ti fel té te -

lek nek meg fe le lő al ko tás au to -
ma ti ku san be ke rül a Szél ró zsa
ta lál ko zón zaj ló elő dön tők va -
la me lyi ké be,  ahol már  zsű ri
előtt  mé ret te ti  meg  ma gát.
Min den elő dön tő ből egy pro -
duk ció jut to vább a Szél ró zsa
utol só nap ján meg ren de zen dő
dön tő be.
A ta lál ko zó so rán a kö zön -

ség nek le he tő sé ge van se gí te -
ni az adott pá lya mű vet az elő -
adá sa nap ján a pro duk ció kez -
de té ig vég re haj tott flash mob
be mu ta tá sá val.
A fi ná lé ban a zsű ri pont szá -

mai és a kö zön ség hang ere je
(de ci bel mé rés) együtt ad ja a
győz tes pro duk ci ót.
A  ver sennyel  kap cso la tos

to váb bi  in for má ci ók Hu szák
„Ma ci” Zsolt könnyű ze nei re -
fe rens től a 20/824-3870-es te -
le fon szá mon kér he tők, il let ve
ke res he ti tek a Szél ró zsa köny-
nyű ze nei  mun ka ágá nak  ve -
ze tő it a szel ro zsa.szarny pro -
bal ga to@gmail.com e-mail cí -
men is.

d A Szél ró zsa szer ve zői

szárnypróbálgatópályázat

Pár év vel ez előtt Né met or szág
észa ki  ré szén,  egy  kis vá ros -
ban  sé tál tam  ok tó ber  utol só
nap já nak ko ra es té jén. Ta ka ros
kis há zak ab la ka i ban és kert je -
i ben kí sér te ti es fénnyel tök lám -
pá sok vi lá gí tot tak. Mas ka rá ba
öl tö zött gye re kek jár kál tak ház -
ról ház ra, ke zük ben édes ség gel
már jól meg tö mött ko sa ra kat
ló bál va. Olyan hal lo we e ni han -
gu lat leng te be a vá rost, ame -
lyet  én  ad dig  csak  ame ri kai
fil mek ben lát tam. Kü lö nös volt
bak tat ni a macs ka kö ves jár dán
egy ide gen or szág ban, ide gen
há zak  kö zött,  ide gen  szo ká -
so kat lát va.
Ahogy be for dul tam az egyik

ut cács ká ba, nem várt kép fo ga -
dott: a temp lom to rony ból Lu -
ther Már ton ka csin tott le rám.
A reflek to rok kal meg vi lá gí tott
ha tal mas pla káton pe dig öles
be tűk kel  ez  volt  ol vas ha tó:
„Hallo Lu ther”.
Egyéb ként is az evan gé li kus

temp lo mot  ke res tem,  de  ha
nem azt ke res tem vol na, ak -
kor  is  ar ra  in dul tam  vol na
to vább, mert ez a szo kat lan,
vi dám pla kát kí ván csi vá tett.
Ahogy  kö ze lebb  ér tem,  lát -
tam, hogy a temp lom ka pu ban
tök lám pás  vi lá gít,  a  tök be
azon ban  nem  egy  vi csor gó
fej, ha nem a re for má tor port -
ré ja volt be le fa rag va. 
Az  is ten tisz te let re  ér ke ző

ki csik és na gyok Lu ther-bon -
bont kap tak, a cu kor ka cso -
ma go lá sá ról  szin tén  Lu ther
hu nyo rí tott rám, és a kép alatt
egy rö vid mon dat sze re pelt:
„Ok tó ber  31.  a  re for má ció
ün ne pe.”
„Hal lo ween  he lyett  Hallo

Lu ther”  –  a  Né met or szá gi
Evan gé li kus  Egy ház  ez zel  a
mot tó val  szó lí tot ta  meg  az
em be re ket, hogy a re for má ció

ün ne pé re és a re for má ció üze -
ne té re irá nyít sa a fi gyel met. A
pad ban ül ve néz tem a temp -
lom ban is ki füg gesz tett mé re -
tes  pla ká tot,  „Már ton  test -
vér” to vább ra is ba rát sá go san
mo soly gott és ka csin tott, mi -

köz ben a ke zé ben egy „ere de -
ti” Lu ther-ró zsát tar tott.
Ki csit  el me reng tem  ezen

az áb rá zo lá son. Nem így szok -
ták őt le fes te ni, sok kal in kább
az „itt ál lok, más ként nem te -
he tek” ren dít he tet len ha tá ro -
zott sá gá val.  De  mi ért  is  ne
le het ne  mo sollyal  az  ar cán,
öröm mel te li, já té kos te kin tet -
tel  meg raj zol ni  re for má to -
runk port ré ját?! A re for má ció
ün ne pé hez is ko moly (és ta lán

ko mor), je len tő ség tel jes gon -
do la to kat és ese mé nye ket tár -
sí tunk  –  ez  rend ben  is  van,
csak  ta lán  meg fe led ke zünk
ar ról, hogy ez a nap öröm ün -
nep. Meg újul az egy ház, a ke -
resz tény ség – ez ko moly, de

egy ben rend kí vül öröm te li do -
log.  Ha  job ban  be le gon do -
lunk,  van okunk  az öröm re.
Azok kal  a  wit ten ber gi  ka la -
pács üté sek kel  egy  lé nye ges,
po zi tív for du lat kez dő dött el.
Mi köz ben ezt vé gig gon dol -

tam,  azon  kap tam  ma gam,
hogy az én ar co mon is meg je -
lent a mo soly, és egy óvat lan
pil la nat ban vi dá man vissza ka -
csin tot tam Lu ther re.

g Kovács Áron

Halloween–Halloluther

– Ho gyan tud ják meg ol da -
ni az is ko lai kö te le ző test ne ve -
lés órá kat? Van-e hely, meg fe -
le lő mun ka erő, és hogy áll -
nak az idő be osz tás sal?
– A min den na pos test ne ve -

lést je len leg a föl me nő rend szer
sze rint az 1., 2., 5. és 6., il let ve
az is ko la ott hon ban a 3. év fo lya -
mon kell biz to sí ta ni. Ez a két
év vel ez előt ti ál la pot hoz ké pest
he ti har minc test ne ve lés órá val
je lent  töb bet  is ko lai  szin ten.
Ezek nek az órák nak óra ren di -
leg úgy biz to sí tunk he lyet  és
meg fe le lő „moz gás te ret”, hogy
úgy ne ve zett „sá vos” órá kat tar -
tunk: pél dá ul az el ső órá ban az
1. év fo lyam, a má so dik órá ban
a 2. év fo lyam tor ná zik, és így
to vább. Így a ren del ke zé sünk -
re ál ló vá ro si sport csar no kot,
az is ko lai kis tor na ter met, va -
la mint a sport pá lyá kat túl zsú -
folt ság nél kül tud ja hasz nál ni
egy  idő ben há rom-négy osz -
tály. Hosszú tá von ez meg fe le -
lő meg ol dás nak tű nik. 
Ter mé sze te sen jó idő ben a

leg ked ve zőbb  a  hely ze tünk,
mert ak kor a sza bad ban is le -
het spor tol ni. Az tán hasz nál -
hat juk még a most új já ala kí -
tott bir kó zó ter met és a ki csit
tá vo lab bi  ping pong ter met.
Azon kí vül már el nyert pá lyá -
za ti  pénz ből  mű fü ves  pá lya
fog épül ni az is ko la ud va rán,

a te nisz pá lya mö göt ti ré szen,
ame lyet va la mi kor bu bo rék te -
tő vel be  is  le het majd  fed ni.
Ez zel to vább bő vül a vál to zé -
kony idő já rás ese tén is hasz -
nál ha tó, meg fe le lő szín vo na -
lú sport lé te sít mé nyek szá ma.
Mun ka erőnk, szak kép zett pe -
da gó gu sunk egy elő re van elég.

– Ho gyan si ke rült meg -
egyez ni a kü lön bö ző szak ágak -
kal? Hi szen Vad ker ten mű kö -
dik asz ta li te nisz-, bir kó zó-,
ké zi lab da- és fut ball szak osz -
tály – hogy az ext ré mebb tech -
ni kai spor to kat ne is em lít sük.
– Is ko la ve ze tő ként meg ke -

res tem a szak osz tály ve ze tő ket,
akik  igen nyi tot tak vol tak, az
után pót lás-ne ve lés szem pont -
já ból  ők  is  fon tos nak  tart ják,
hogy mi nél több gye rek is mer -
ked jen meg az adott sport ág gal,
s er re ad hat le he tő sé get a meg -
nö ve ke dett  óra szám. Hogy  a
szak ági edző ket mennyi re tud -
juk be von ni is ko lai órák tar tá -
sá ba, azt majd a gya kor lat ban
lát juk meg. Pe da gó gi a i lag meg -
old ha tó, hogy a fog lal ko zá so kat
szak edző ve zes se, il let ve se gít -
sen a gya kor la tok be mu ta tá sá -
ban,  vég re haj tá sá ban.  Ott  áll
mel let te a test ne ve lő ta nár, és
így megy le az óra,  le gyen az
anya ga  akár  bir kó zás,  fut ball
vagy  akár  nép tánc.  Min den -
eset re az, hogy a szak edző ket

ezért dí jaz zuk, a je len le gi gaz -
da sá gi hely zet ben re mény te len:
mi,  az  is ko la  ezért  nem  tu -
dunk fi zet ni. 
Hogy  az  egyes  szak osz tá -

lyok mit ál doz nak az után pót -
lás-ne ve lés re mé nyé ben, még
nyi tott  kér dés. Úgy  is  fo gal -
maz hat nék,  még  egyez te tés
alatt áll. Azért mo del lünk már
műkö dik:  az  is ko lá nak  több
tu cat ke rék pár ja van, ezek kel
el le het men ni a ping pong te -
rem hez, ott pe dig min den év -
fo lyam meg ta nul ja az ala po kat
– ro tá ci ós for má ban. 

– Az ed di gi test ne ve lők
mennyi re al kal ma sak a ki bő -
ví tett test ne ve lés órák meg tar -
tá sá ra? Haj lan dók-e pél dá ul
meg fe le lő ru há za tot vi sel ni
azok a ne ve lők, akik ed dig át
sem öl töz tek az óra meg tar tá -
sá hoz, mond hat ni, kö röm ci pő -
ben ve zé nyel ték le?
–  Nincs  me se!  Szi go rod -

tak az el vá rá sok, min den év -
fo lyam nak meg van a test ne ve -
lé si fe le lő se és ez zel együtt a
szi go rúbb te ma ti ká ja.

– Mit tesz az is ko la azok kal
a szü lők kel, akik ed dig is fél tet -
ték cse me té jü ket a meg iz za -
dás tól? Adott eset ben pe dig
nyü szít ve ro han tak be a ta ná -
ri ba, ha a gye re kük izom láz zal
ment ha za?
– Ha or vos tól hoz a gye rek

hi va ta los pa pírt, fel kell men -
te nem. Az más eset, ami kor a
di ák nak nincs ott a fel sze re lé -
se, mert tre hány. Ez fe gyel me -
zett ség kér dé se, amit ott hon -
ról kel le ne hoz ni uk. Min den -
eset re  eb ben  a  kér dés ben  is
fon tos  a  szü lői  ház zal  va ló
kap cso lat tar tás, s bí zom ben -
ne, hogy az ag gó dó szü lők is
meg ér tik: ép test ben ép lé lek!

g Ifj. Ká posz ta La jos

For má ba hozott is ko lai test ne ve lés
b Ta valy kez dő dött és – a fo ko za tos ság el vét fi gye lem be vé -

ve – két év múl va fe je ző dik be az ok ta tá si rend szer ben az
az át ala kí tás, amely – egye bek mel lett – a test ne ve lés órák
szá mát is je len tő sen meg nö ve li. Az ál ta lá nos is ko lák ban
min den na pos sá vá ló kö te le ző test ne ve lés azon ban nem
csak a di á kok szá má ra je lent „öröm te li meg ter he lést”. Ud-
varhelyi Attila, a Bács-Kis kun me gyei Solt vad ker ten
mű kö dő Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja test ne ve lő ta nár is egy ben… 
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b Van, aki meg mo so lyog ja az alább
lát ha tó két ka ri ka tú rát. Más ta lán
el gon dol ko dik raj tuk, eset leg azon
is, ki ki cso da az áb rá kon. De ta lán
az is meg for dul a szem lé lő fe jé -
ben, va jon hol van a sa ját he lye a
ké pen. Ter mé sze te sen mind két
kép el túl zott, amint az ka ri ka tú -
rák nál nem rit ka. Ám el na gyolt
stí lu suk kal – ugyan csak meg szo -
kott mó don – va ló di kér dé sek re
mu tat nak rá. „Egy ház: így – avagy
más képp?” – sze ge zik ne künk a
kér dést. Ne künk mint egy ház -
nak, il let ve gyü le ke zet nek.

g Hol ger Man ke

A do log ter mé sze té ből adó dik, hogy
pél dá ul lel kész vál tás kor sok min dent
új ra kell gon dol ni. Ez kö zel s tá vol így
van – hosszú idő után a gyü le ke zeti
élet ál lan dó sá gát, bi zo nyos mér -
té kű ki szá mít ha tó sá gát és meg -
szo kott sá gát kér dé sek tö rik meg.
Sok min den meg mé ret te tik. Át -
gon do lás  tár gya  lesz  mind az,
amit to vább aka runk vin ni. Sok
öt let ke rül elő, ter vek szü let nek
az újí tás ra, át ala kí tás ra. Gyak ran
a gyü le ke zet ben se gí tők kö re is
ki cse ré lő dik. Saj nos elő for dul az
is, hogy lel kész vál tás al kal má val
egye sek vissza vo nul nak az ak tív
gyü le ke zeti élet től. Ugyan ak kor
má sok  meg újult  ener gi á val  és
kre a ti vi tás sal tér nek vissza. 
De a leg jobb, ha az egy bi zo -

nyos idő re lel kész nél kül ma radt
gyü le ke zet ezt az idő sza kot nem
mint egy faj ta kó ma ál la po tot éli
meg, és pró bál ja va la ho gyan ki -
bír ni, túl él ni az egé szet, míg új -
ra  lel készt  nem  kap,  és  vissza
nem tér min den a meg szo kott
ke rék vá gás ba. Az len ne az ide á -
lis, ha a két lel kész kö zöt ti idő -
szak ban vi lá gos sá vál na, meny-
nyi re fon tos a gyü le ke zet ben az
ön kén te sen fel ada to kat vál la lók
sze re pe. Min den ilyen kor tör té -
nő  át ala ku lás  kö ze pet te  pe dig
fel me rül a kér dés: mi lyen gyü le -
ke ze tet ál mo dunk ma gunk nak? Vagy -
is: mi lyen le gyen a gyü le ke zet? Ho -
gyan sze ret nénk gyü le ke ze tünk ben a
kö zös sé get és hi tün ket meg él ni? Ez ta -
lán  egy  kö zös  ví zió,  egy  kö zös  cél,
amely fe lé in dul ni le het. Az tán per sze
jön nek a gya kor la ti kér dé sek is: mit
kell ten nünk ezért a cé lért?
Ter mé sze te sen sok kal több és más

jel le gű ok is adód hat ar ra, hogy gyü -
le ke ze tek fel rá zód ja nak, és el kezd je nek
gon dol kod ni – a lel kész vál tás csak egy
le he tő ség a szá mos kö zül. A két ka ri -
ka tú ra ko moly se gít ség és gon do lat in -
dí tó le het eb ben a kér dés ben.

a gyü le ke zet ön kén te se i nek 
ön meg ha tá ro zá sa: 
a lel készt se gít jük, 
vagy gyü le ke ze tet épí tünk?
Mit tesz nek tu laj don kép pen a gyü le -
ke zet ön kén te sei, ami kor „be ve té sen”
van nak?  Gyak ran  hal la ni,  hogy  azt
mond ják:  „Se gí tünk  a  lel kész nek.”
Per sze a lel kész a gyü le ke zet szel le mi
és spi ri tu á lis ve ze tő je, aki nek el sőd le -
ges fel ada ta az ige hir de tés, a lel ki gon -
do zás, a ke resz te lés, az es ke tés és a te -
me tés, az is ko lai és gyü le ke ze ti hit ok -
ta tás, te hát a lel ki ek ben gaz dag gyü -
le ke ze ti élet el lá tá sa. És ha van nak ön -
kén tes se gí tők, akik – te het sé gük höz
mér ten – a fel újí tá sok nál, kü lön fé le en -
ge dé lyek  be szer zé sé nél,  akár  is ten -
tisz te le tek tar tá sá ban vagy gyü le ke ze ti
cso por tok és kö rök ve ze té sé ben se gí -
te nek,  il let ve meg szer ve zik  egy-egy
gyü le ke zeti al ka lom ku li ná ris ke re te it
– il let ve egyéb pél dá kat is le het ne em -
lí te ni –, ak kor ez nagy ban gaz da gít hat -
ja a gyü le ke zeti éle tet. Plá ne ak kor, ha
ezek az ak tí van részt vál la ló és kre a -
tí van gon dol ko dó gyü le ke ze ti se gí tők

töb ben van nak, mint azok, akik csak
ta ná cso kat osz to gat nak, és kri ti zál nak,
ugyan ak kor a gya kor la ti ki vi te le zés nél
meg hát rál nak,  a  dön tő  pil la nat ban
hir te len nem ér nek rá, és má so kat tes -
sé kel nek ma guk elé.
De még is mi mo ti vál egyes gyü le -

ke ze ti ta go kat ar ra, hogy be le ves sék
ma gu kat  a  gyü le ke ze ti  élet be?  A
mo ti vá ció, hogy „Se gít jük a lel készt!”,
nem  túl  szűk re  sza bott? Nem úgy
cseng, mint ha a gyü le ke ze ti tag sze -
mé lyes szí ves sé get ten ne a lel ké szé -
nek? Per sze ez még is csak jobb, mint
ha a lel kész nek egy ma gá nak kel le ne
kor má nyoz nia  azt  a  sé ta ko csi kát,

ame lyen a gyü le ke ze ti ta gok ké nyel -
me sen ücsö rög nek, és ma gá tól ér tő -
dő ter mé sze tes ség gel hagy ják el vé -
gez ni  a  kü lön fé le  szol gál ta tá so kat,
majd pe dig csat tog tat ják az os tort, ha
vé le mé nyük sze rint túl las san dö cög
a sze kér. Bi zony a bal ol da li ka ri ka -
tú ra nem kí mé li a szem lé lőt.
De íme, egy ja vas lat a gyü le ke zeti

ön kén te sek  ön meg ha tá ro zá sá hoz:
„Gyü le ke ze tet épí tünk!” – még pe dig
lel kész és gyü le ke zet együtt. Kö zös el -
kép ze lé sünk van ar ról, mi lyen le gyen
a  gyü le ke ze tünk.  Ezt  épít jük,  ezen
dol go zunk egy más sal  és egy má sért.
Ezt a kö zös épít ke zést örö kí ti meg a
jobb ol da li ka ri ka tú ra. A lel kész nem
vo nul a me net ele jén, ha nem be le ta -
go zó dik  a  gyü le ke zet  kö zös sé gé be.
Nem haj csár és nem is ha jó or rán ágas -
ko dó dísz fi gu ra. 
Tel je sen mind egy, ki me lyik he lyet

fog lal ja el a gyü le ke zet épí té sé ben. Sok -
kal fon to sabb a kö zös ség, amely egy
irány ba ha lad, mert min den ki nek egy
cél le beg a sze me előtt: a gyü le ke zet
épí té se – és ez zel Is ten or szá gá nak épí -
té se. Ter mé sze te sen a ma gunk sze rény
esz kö ze i vel, de Is ten lel ke ál tal ve zet -
ve és el kö te le zet ten.

a lel kész köz pon tú ság ról – 
mi tör té nik ak kor, 
ha nin csen lel kész?
A lel kész po zí ci ó ja a jobb ol da li áb -
rá zo lá son né me lye ket bi zo nyá ra el -
gon dol kod tat. Mi ért nem áll elöl? A
kér dés más ként is fel te he tő: Mennyi -
re  gon dol ko dunk  lel kész ori en tál -
tan? Mennyi re va gyunk lel kész cent -
ri ku sak? És mit tu dunk kez de ni a Lu -
ther-fé le egye te mes pap ság el vé vel?
Mennyi re fér be le egy ház ké pünk be

az, hogy a gyü le ke ze ti ta gok ra szel -
le mi, spi ri tu á lis fel ada tok is bíz ha tók?
Nyil ván va ló an itt nem a leg alap ve -

tőbb lel ké szi fel ada tok át ru há zá sá ról
van szó. És ar ról sincs szó, hogy a lel -
kész lus tál ko dás cél já ból kí ván ná ezt!
De azért ar ról, hogy a gyü le ke ze ti ön -
kén te sek  spi ri tu á lis  sze re pet  is  be -
tölt het né nek, meg éri el gon dol kod ni.
E sze re pük be töl té se köz ben ter mé sze -
te sen a lel kész kí sér né, ké pez né őket.
Mi van ak kor, ha a gyü le ke zet va -

la me lyik cso por tos al kal mán vagy kö -
ré ben  a  lel kész  tör té ne te sen  nem
tud je len len ni? Mi lyen sok szor ma -
rad el ilyen kor az al ka lom – és ak kor

lesz új ra meg tart va, ha a lel kész is mét
je len van.
Tu laj don kép pen mi szól az el len,

hogy rend sze res lel ké szi je len lét nél -
kül is ala kul has sa nak cso por tok és kö -
rök? Mi ként ér vé nye sül het ne oly sok
szel le mi leg  és  lel ki leg  jó  adott sá gú
gyü le ke ze ti se gí tő? Ho gyan le het ne az
ő ta len tu ma i kat, ké pes sé ge i ket be le -
von ni a gyü le ke zet épí té sé be, hogy ha
a  lel kész  je len lé te azo kat – még ha
aka rat la nul  is  –  hát tér be  szo rít ja?
Van-e a gyü le ke zet ben hely, ahol a teo -
ló gi át nem vég zett ta gok – ne fe lejt -
sük: szin tén Is ten től ka pott – spi ri tu -
á lis ké pes sé gei ki bon ta koz hat nak?

a lel kész for mál ja 
a gyü le ke ze tet – a gyü le ke zet
pe dig a lel készt for mál ja
Rég óta  nyil ván va ló,  hogy  a  kí vánt
gyü le ke ze ti kép ki ala ku lá sá ban fon tos
sze re pe van a lel kész és a gyü le ke zet
kap cso la tá nak. Két ség te len, hogy a lel -
kész  sze mé lyi sé ge  és  gon dol ko dás -
mód ja meg ha tá ro zó mér ték ben ala -
kít ja a gyü le ke zet ar cu la tát. A lel kész
ma ga tar tá sa  le csa pó dik  a  gyü le ke -
ze ten. És az a bi zo nyos „ké mia” sem
ját szik  je len ték te len  sze re pet. Ha  a
„ké mia” a lel kész és a gyü le ke ze ti ta -
gok kö zött jó, ak kor már is könnyebb
a gyü le ke ze ti éle tet kö zö sen ala kí ta -
ni. El len ke ző eset ben a fi gye lem el te -
re lőd het a kö zös gyü le ke ze ti kép ről,
hi szen elő ször az össze fér ni nem tu -
dást kell or vo sol ni.
Több lel ké szes gyü le ke ze tek ben a

lel ké szek  kö zöt ti  vi szony  is  so kat
szá mít. Ha jó csa pa tot al kot nak, ak -
kor már a kez de tek nél ki kü szö böl he -
tő sok fel me rü lő prob lé ma. Ha azon -
ban nem si ke rül, ak kor a gyü le ke zeti

ta gok fi gyel mét túl könnyen el vi szi a
lel ké szek kö zöt ti el len tét. És gyak ran
meg tör tén het, hogy gyü le ke ze ti ta -
gok egyik vagy má sik lel kész szá ja íze
sze rint be szél nek – és ki játsszák lel -
ké sze i ket egy más el len, vagy „le húz -
zák” az egyi ket a má sik előtt.
Kér dés,  hogy  kí vá na tos-e  ilyen

cé lok ra a gyü le ke zet ener gi á it pa za -
rol ni.  Te hát  a  lel kész meg gon dolt,
avagy  meg gon do lat lan  vi sel ke dé se
ha tás sal van a gyü le ke ze ti élet re.
És mi a helyzet az állítás másik fe -

lé vel, vagy is az zal, hogy „a gyü le ke -
zet for mál ja a lel készt”? Nem áll az,
hogy egye dül a lel kész a „fő nök”, aki

min dent a ke zé ben kell, hogy tart son.
És nem is a lel kész az, aki egye dü li -
ként fe le lős ség gel tar to zik a gyü le ke -
ze ti ta go kért és a gyü le ke zet éle té ért.
Ez a gon dol ko dás zsák ut cá ba ve zet,
mert nem fe lel meg a re a li tás nak. 
Sok kal in kább „ala kít ja” a gyü le ke -

zet a lel készt. A kö zös ség fe le lős a lel -
ké szért.  Fe lel  azért,  hogy  lel ké sze
egész sé ges ma rad jon, és hogy sza ba -
don vé gez hes se a rá bí zott szol gá la tot.
Ezt pe dig a gyü le ke zet úgy nem ér he ti
el, ha a lel kész haj csá rá vá lesz – amint
ezt a bal ol da li ka ri ka tú rán az os tor jól
ki fe je zi.  Sok kal  in kább  ar ra  len ne
szük ség,  hogy  a  gyü le ke zet  szí vén
vi sel je lel ké sze sor sát, fi gyel jen lel ki és
tes ti egész sé gé re. Hi szen ha a lel kész
lel ki egyen sú lya meg ma rad, az nem -
csak sa ját ma gá nak, ha nem az egész
gyü le ke zet nek is nye re ség.
Eh hez nyil ván fi gye lem be kell ven -

ni, hogy a lel késszel szem be ni el vá rá -
sok szé pen le írat nak, akár meg ál la po -
dá sok for má já ban. De mi ért ne le het -
ne a pres bi te rek től, ak tí vabb gyü le ke -
zeti  ta gok tól  el vár ta kat  ha son ló an
össze ír ni? Csak két pél da: Hány pres -
bi ter buk na meg már a rend sze res is -
ten tisz te let-lá to ga tá son? És há nyan el -
vár ják a lel kész től sok fé le gyü le ke zeti
kör mű köd te té sét, de egyi ken se je -
len nek meg. Te hát: ne csak a lel kész
szá má ra fo gal maz za meg egy gyü le -
ke zeti tag el vá rá sok so ka sá gát, ha nem
ön ma ga szá má ra is. 
Va jon elég len ne mind er re a lel ké -

szi il let mény re va ló uta lás sal vá la szol -
ni? Vagy még se sö pör jük le az asz tal -
ról ilyen könnye dén a nem lel ké szek -
nek a gyü le ke ze tü kért vi selt fe le lős -
sé gét? Hisz ez is be fo lyá sol ja, hogy a
lel kész ép és egész sé ges ma rad-e.

Min den fé le kü lön bö ző ség 
el le né re együtt
Is ten  az  em be re ket  kü lön bö ző nek
te rem tet te. Ez gyak ran ve zet a gyü le -
ke ze ti ta gok kö zött vé le mény kü lönb -
sé gek hez. Leg jobb eset ben egész sé ges
és  egyen ran gú  dis kur zus  ala kul  ki,
amely ből min den ki meg erő söd ve ke -
rül ki, s amely ből min den ki pro fi tál.
Leg rosszabb eset ben vi szont egy re fel -
old ha tat la nabb és át hi dal ha tat la nabb
el len té tek ki éle ző dé sé hez ve zet het nek
a kü lön bö ző sé gek. 
Bi zo nyos tö rés vo na lak egy gyü le -

ke ze ten be lül már ha mar ki raj zo lód -
nak.  Pél dá ul  a múlt ban  gyö ke re ző
konflik tu sok ilye nek, ame lye ket hol
sző nyeg alá sö pör nek, hol ér zel mi ki -
tö ré sek oko zói lesz nek, és szi lán kos -
ra  tör nek  min den  jö vő ké pet.  De
több lel ké szes gyü le ke zet ben prob lé -
ma le het az egyes lel ké szek kö ré tö -
mö rü lő „ra jon gó tá bor” is. 
Az is okoz hat gon do kat, hogy akik
ré gebb óta, akár „csa lá di örök -
ség ként” tar toz nak a gyü le ke zet -
hez,  ho gyan  vi szo nyul nak  az
újon nan  ér ke zet tek hez. Ne tán
ősi nek kép zelt jo ga ik hoz ra gasz -
kod nak? Szó val: van nak kü lönb -
sé gek, és ezek ke ze lé se a tu laj -
don kép pe ni ki hí vás a gyü le ke zet
szá má ra. Mint test vé rek az Úr -
ban, egyek a hit ben nem mind -
egy, ho gyan szem be sü lünk ezek -
kel a kér dé sek kel.
De ép pen a kü lön bö ző ség, a

kü lön bö ző ta len tu mok és né ző -
pon tok, a hit élet kü lön bö ző for -
mái és hang sú lyai – mind ezek je -
len tik ép pen a gyü le ke zet gaz dag -
sá gát. De per sze ez sem min dig
könnyű. Ko mo lyan fel te he tő az
a  kér dés,  hogy  a  gyü le ke zet
mennyi re gon dol ko dik in te gra -
tí van, hogy más sze mé lyi sé gű ek
és  más kép pen  gon dol ko dók
mennyi re  lel nek be fo ga dás ra  a
gyü le ke zet ben. Vagy pe dig az a
rej tett gon dol ko dás mód az irány -
adó, hogy a gyü le ke ze ti mag ki -
csiny kö re rend kí vül jól meg van
ma gá ban, és ezt a kis ékes kört
szí vük sze rint nem is bő ví te nék? 
De hát az em lí tett kü lönb sé gek

olya nok, mint a fény szó rók, ame lyek
egé szen  kü lön bö ző  he lyek ről  mégis
mind ugyan ar ra a pont ra ve tik fé nyü -
ket. A cél a gyü le ke zet épí té se, ezen be -
lül emel he tünk ki más-más szem pon -
to kat az egy ház köz ség for má lá sa kor.
Per sze fon tos, hogy ezek az egyé -

ni „fény szó rók”, a dol gok ról al ko tott
egyé ni né ze tek ne vál ja nak egye dül
mérv adó vá. Hi szen a test vé ri sze re tet -
hez sok szor a má sok öt le te i nek meg -
va ló sí tá sa  is  hoz zá tar to zik.  Eb ben
se gít a bel ső bi zo nyos ság ar ról, hogy
Is ten  mind nyá junk  fe lé  ugyan úgy
for dul, ugyan annyi ra sze ret ben nün -
ket. És ez ál tal ar ra sza ba dít fel min ket,
hogy ne el mé lyít sük a köz tünk lé vő ár -
ko kat, ha nem igen is oda lép hes sünk
egy más hoz, aho gyan ő is – min de nek
el le né re – oda lép hoz zánk.

a vi tá hoz
Az itt le írt gon do la tok nem kő be vé -
sett tör vé nyek. Va ló szí nű leg egye sek
né me lyik kel meg tud nak ba rát koz ni,
de bi zo nyá ra van nak olyan pon tok is,
ame lyek erős el len ál lást vál ta nak ki.
Le gyen ez így! Hi szen e so rok va ló -
já ban vi ta in dí tók kí ván nak len ni. És
min den bi zonnyal min den ki vé le ke -
dik is va la mi képp az egyes kér dé sek -
ről. Azon ban fon tos együtt küz de ni
azért, hogy meg ta lál juk, az egy ház -
nak és a gyü le ke zet nek mi a jó, mi a
jö vő be  mu ta tó  út  Jé zus  Krisz tus -
ban. A cse lek vés a miénk. Vág junk
be le  –  nem  egyen vé le ménnyel,  de
ugyan ab ba az irány ba, Is ten re te kint -
ve és a kö zös ség ja vát szol gál va.
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Összeállította: Balla Mária

El hunyt  Gyök össy End ré né Ruch
Rein hild, aki  több  mint  öt ven öt
éven át volt hű sé ges fe le sé ge Gyö kös -
sy End re re for má tus lel kész-pasz to -
rál pszi cho ló gus nak. Re i ni né ni két
hét tel 92. szü le tés nap ja előtt, ok tó -
ber 7-én haj nal ban halt meg a kór -

ház ban. Ok tó ber 26-án, szom ba ton
dél után 3 óra kor vesz nek tő le bú csút
az új pest-új vá ro si re for má tus temp -
lom ban. Te me té se szűk csa lá di kör -
ben tör té nik, nyug he lye a csa lá di sír -
bolt ban, fér je mel lett lesz. 

d For rás: pa ro kia.hu

Elhunytreininéni

Pá pa vá ro sá ban a lu the ri re for má ció
hir de tő it már a mo há csi vész előt ti
idő ben, de leg alább is 1527–35 kö zött
kell ke res nünk, ami kor Thur zó Elek
bir to ka volt a vá ros.
A  Pá pai  Re for má tus  Kol lé gi um

tör vé nye i nek 1585-ben író dott be ve -
ze tő jé ből  kö vet kez tet he tünk  ar ra,
hogy 1531-ben már wit ten ber gi szel -
lem ben mű kö dött a Scho la Re for -
mata Papen sis. En nek ere de ti he lyét
a Fő té ri plé bá nia mel lett a Ru szek
kö zön ta lál ha tó em lék táb la is jel zi.
Egy ház köz sé günk múlt já ból ér -

de mes  meg em lí te ni,  hogy  1707-
ben a Fő tér dél nyu ga ti sar kán volt
egy eme le tes épü let, amely ben ora -
tó ri um, pap lak, ta ní tói la kás és is -
ko la ka pott he lyet, ez utób bi ak az
ud var ban.

Lász ló Jó nás lel kész 1859-ben írt
fel jegy zé se s más tör té ne ti for rá sok
alap ján tu dunk ró la, hogy meg for -
dult  Pá pán Dé vai Bí ró Má tyás, a
ma gyar Lu ther nak ne ve zett pré di -
ká tor is. 
A pá pai  evan gé li kus  gyü le ke zet

re for má to ra  volt  Sztá rai Mi hály,
aki Ba ra nya me gyé ben, Les kón volt
ige hir de tő. 1567-től mun kál ko dott a
pá pai  egy ház köz ség  lel ké sze ként.
Sztá rai és Hu szár Gál pá pai re for -
má to rok  em lé két  ma  pro tes táns
em lék mű őr zi a bel vá ros ban.
Evan gé li kus  gyü le ke ze tünk ben

1714-től nem han goz ha tott evan gé -
li kus ige hir de tés. Eb ben az idő ben a
ho mok bö dö gei egy ház köz ség gel lét -
re jött  a  „Ho mok bö dö gei és Pá pai
Au gus ta na Con fes si on le vő Össze fog -
lalt Gyü le ke zet”.
Az ak ko ri kö zös ség több sé ge het -

ven éven ke resz tül ott hall gat ta Is -
ten  igé jét, má sok a Pá pa kör nyé ki
fal vak gyü le ke ze te i ben ta lál tak lel -
ki ott hon ra.

A je len le gi tel ket a tü rel mi ren de -
let ide jén kap tuk. Itt épült fel to rony
nél kül egy ba rokk temp lom 1786-ban,
me lyet Hra bovsz ky Sá mu el püs pök
szen telt fel. A tor nyot száz év vel ké -
sőbb épí tet ték hoz zá, s ek kor át is ala -
kí tot ták a temp lo mot. A temp lom -
szen te lést  Kar say Sán dor püs pök
vé gez te 1884. ok tó ber 26-án. A ké sei
his to riz mus je gyé ben Pá pán vá ros -
épí té sze ti  szem pont ból  is  ki emelt
épü let együt tes jött lét re, mi u tán a lel -
kész lak  és  a  ta ní tó la kás,  is ko la  is
fel épült évek múl tán.
A temp lo mot Hencz An tal keszt -

he lyi, a tor nyot Woy ta Adolf pá pai
épí tész ter vez te. Az ol tár Csiz ma dia
Sán dor és Turn her Jó zsef pá pai asz -
ta lo sok mun ká ja, az ol tár ké pet Herz
Dá vid pá pai fes tő mű vész-rajz ta nár
fes tet te. Az ol tár kép Krisz tus menny -
be me ne te lét áb rá zol ja.

Gyu rátz Fe renc – aki  1895-től
1916-ig szol gált a Du nán tú li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke ként –
1872-ben lett a gyü le ke zet lel ké sze,
negy ven négy  esz ten dőn  ke resz tül
vé gez te hű sé ges egy ház szer ve ző lel -
ki pász to ri mun ká ját.
Ma több mint két ezer evan gé li kus

él a vá ros ban. A gyü le ke zet is ko la -
szer ve ző bi zott sá ga 2000-ben kezd -
te el a mun ká ját az zal a cél lal, hogy
2001  szep tem be ré ben  el in dít ja  a
Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko lát. 2008-tól nyolc osz tá lyos
is ko la ként mű kö dik, ma két száz di -
ák ta nul az in téz mény ben. 
A 2009-ben dr. Nagy Ta más épí -

tész ál tal el ké szí tett In su la Lu the ra -
na épü let komp le xum épí té sze ti, fel -
újí tá si, bő ví té si ak ció- és ta nul mány -
ter vé ben az „ol ta lom és nyi tott ság”
jel szó men tén fo gal maz ta meg, hogy
olyan  szi ge tet  pró bált  lét re hoz ni,
amely biz to sít ja  la kói vé del mét, de

nyit va áll min den  Is tent ke re ső,  jó
szán dé kú em ber előtt. 
2013-ban el ké szült az is ko la négy -

osz tá lyos bő ví té se négy száz har minc
négy zet mé te ren. Je len leg lá to ga tó -
köz pont épül a temp lom mel lett, ké -
szül ve a re for má ció kez de té nek öt -
szá za dik év for du ló já ra. A gyü le ke -
zet  ter ve zi  –  te kin tet tel  az  épü let
mű sza ki  ál la po tá ra  –  temp lo má -
nak fel újí tá sát.
Pá pa is ko la vá ros, fon tos te hát a ta -

ní tás szol gá la ta is. Je len va gyunk öt
ál la mi is ko lá ban, köz tük egy gim ná -
zi um ban, a Pá pai Re for má tus Kol lé -
gi um ban, a ró mai ka to li kus is ko lá -

ban. Ez év ben húsz kon fir man dus jár
fel ké szí tő órák ra. Di ák- és gyer mek-
is ten tisz te le te ken él het jük át a gyü -
le ke ze ti kö zös ség épí tő s em lé ke ze -
tes al kal ma it. 
Gyü le ke ze tünk ben több mint tíz

éve mű kö dik a Gyu rátz Fe renc gon -
dol ko dó kör, két éve a Lu ther Már ton
ol va só kör, és ta valy kezd te el szol gá -
la tát  a Bó ra Ka ta lin  asszony kör  is. 
Az el múlt évek ben kü lön bö ző ki -

ál lí tá so kat  ren dez tünk  az  egy ház -
me gyé ben ta lál ha tó egy ház tör té neti
em lé ke ink ből.  Temp lo munk  egész
év ben  ott hont  ad  hang ver se nyek -
nek,  ame lye ken  kü lön bö ző  kó ru -
sok, együt te sek lép nek fel.
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b Az Evangélikus Élet ha sáb ja in
több íz ben be szá mol tunk már
ős ho nos gyü mölcs fa jok pa ró -
kia- és temp lom ker tek be va ló te -
le pí té sé ről. A Gyümölcsfák a
papkertbe prog ram cél ja, hogy
az el tű nő, a Kár pát-me den cé ben
rég óta ter mesz tett faj ták, táj -
faj ták fenn ma rad ja nak, új ra ho -
no sod ja nak, il let ve új vál to za tok
jöj je nek lét re. Mi vel töb ben is ér -
dek lőd nek a kez de mé nye zés
iránt, úgy gon dol tuk, hasz nos
len ne ki csit rész le te seb ben is
szól ni ró la. Szakos Csaba ba -
kony ta má si evan gé li kus lel -
késszel be szél get tünk. 

– Ho gyan jött az öt let, hogy a
gyü le ke zet be kap cso lód jon az ős ho nos
gyü mölcs fák meg őr zé sé nek prog ram -
já ba?
– Em lék szem, 2011 őszén a Veszp -

ré mi és a Sop ro ni Egy ház me gye kö -
zös lel kész gyű lé sén hal lot tam elő ször
a tá ji adott sá gok hoz al kal maz ko dó,
a  Kár pát-me den cé ben  rég óta  ter -
mesz tett gyü mölcs faj ták meg őr zé sé -
ben  va ló  együtt mű kö dés ről.  El ső
hal lás ra fel kel tet te az ér dek lő dé se met
ez a le he tő ség, és el dön töt tem, hogy
be kap cso ló dunk a prog ram ba. Gyor -
san cse le ked tem, ha za ér ve el is ké szí -
tet tem a pá lyá za tun kat, és el küld tem.
Ta valy tud tam meg egy kép zé sen –
ahol a sok el mé le ti tud ni va lón kí vül
meg is mer ked tünk az ol tás rej tel me -
i vel is –, hogy el sők kö zött ér ke zett
be a pá lyá za tunk.

– Van-e va la mi lyen sze mé lyes em -
lé ke, amely eset leg se gí tet te el ha tá ro -
zá sá ban?
– Édes apám jó pél dá ja se gí tett. Ő

min dig gon dos ko dott – és gon dos -
ko dik is a mai na pig – ar ról, hogy sze -
ret te it az év min den sza ká ban meg -
ör ven dez tes se  kü lön fé le  gyü möl -

csök kel.  Mi u tán  meg nő sül tem,  én
ma gam  is  ül tet tem  fá kat  min den
év ben má sok – el ső sor ban gyer me -
ke im – örö mé re gon dol va. Egy idős
em ber  mond ta  ne künk  egy  al ka -
lom mal: „Tisz te len dő úr, mi ért ve te -
mé nyez nek, hisz nin cse nek ma guk
rá utal va!” Na gyon el szo mo rod tam,
ami kor azt  ta pasz tal tam, hogy egy
föld mű ve lő  em ber  ér tel met len nek
lát ja a pa rasz ti mun kát. Va la mi olyas -
mit vá la szol tam ne ki: azért csi nál juk,
hogy a gyer me ke ink lás sák, a zöld ség
nem a be vá sár ló köz pont pol cán te -
rem, és hogy vegy szer men tes, íz le tes
éte le ket együnk. 

– Me lyek a je lent ke zés lé pé sei, il let -
ve fel té te lei, és mi a te en dő a fák kal?
– Je lent ke zé si la pot kell ki töl te ni

a leg fon to sabb ada tok kal: a te le pí ten -
dő kert mé re te it és ta laj szer ke ze tét
kell fel tün tet ni, to váb bá fel kel lett ku -
tat ni, mi lyen ré gi gyü mölcs fák ta lál -
ha tók az adott te le pü lé sen, és meg
kell je löl ni, mi lyen faj tá kat sze ret nénk
kap ni. Idő sebb em be rek től ér dek lőd -
tem  Ba kony ta má si ban  a  ré gi  gyü -
mölcs faj ták ról,  tő lük  tud tam meg,
hogy  ré gen  volt  egy  gyü möl csös -
kert,  ahon nan  le he tett  ol tó vesszőt
kér ni sza po rí tás ra. 
A prog ram ban részt ve vők nek a

he lyet kell biz to sí ta ni uk a fák el he lye -
zé sé hez, gon dos kod ni uk kell ró luk,
és  le he tő sé get  kell  te rem te ni ük  a
be mu ta tó kert meg te kin té sé re. Egy -
há zak  és  ön kor mány za tok  je lent -
kez het nek, de te le pü lé sen ként csak
egy kert lé te sül het. 

– Az Önök ese té ben mennyi idő telt
el a je lent ke zés től a fa cse me ték el ül -
te té sé ig?

–  Az  el ső  ker tünk  lét re jöt té ig  –
vagy is idén ta vaszig – más fél év. Ba -
kony ta má si  pá lyá zott,  de  a  lel ké szi
kör zet hez tar to zó Ba kony szent lász ló
is  be kap cso lód ha tott  a  prog ram ba.
Ott el fo gad ták, hogy a meg lé vő cse -
me ték ből  kap ja nak. Mi  itt  hely ben
sze ret nénk azo kat a fa jo kat és faj tá kat
te le pí te ni, ame lyek egy kor is meg ta -
lál ha tók  vol tak  ná lunk,  mert  úgy
gon dol juk,  ezek  a  már  „ki pró bált”
faj ták el len ál lók, és jól bír ják majd az
it te ni kör nye ze tet. Pár na pon be lül egy
kép zé sen – ahol a met szés ről lesz szó
– sor ke rül a Ba kony ta má si ba szánt
cse me ték át vé te lé re, sőt most ősszel
Si ká tor ban is ter ve zünk te le pí te ni.

– Hány cse me tét és mi lyen fa jo kat,
faj tá kat te le pí tet tek Ba kony szent -
lász lón?
– Ki hasz nál va a hely ad ta le he tő -

sé get a lel kész la kás kert jé be ti zen öt
cse me tét ül tet tünk: al má ból Ke né zi
pi ros, Lon don pe pin, Sán dor cár és

Tö rök Bá lint faj tá kat, kör té ből Har -
den pont té li vaj kör te és Vil mos cse -
me tét, va la mint szil vá ból Besz ter cei
és Deb re ce ni mus ko tályt.

– Kik se gí te nek a fák gon do zá sá -
ban?
–  Az  el ül te té sü ket  a  gyü le ke zet

fel ügye lő je és gond no ka ol dot ta meg,
csa lád já val, akik ma guk is az ős ho nos
faj ták el kö te le zett jei. Gon do zá su kat
szin tén ők vál lal ták, az óta pe dig a pa -
ró ki á ra be köl tö zött csa lád is be se gít.
Eb ben a gyö nyö rű kör nye zet ben tar -
tot tuk meg a kon fir man dus ta lál ko zót,
a sza lon na sü tés sel egy be kö tött hit ta -
nos gye rek na pot és a csa lá di na pot,
ami kor bog rá csoz tunk.

– Mi lyen ter ve ik van nak a gyü möl -
csös kert tel, ho gyan vál hat a gyü le ke -
ze ti élet ré szé vé?
– Sze ret nénk a hit ta nos gyer me -

ke ink nek is át ad ni a ter mé szet, a gyü -
möl csök sze re te tét. Sze ret nénk meg -
ta ní ta ni őket né hány alap ve tő is me -
ret re, az ol tás ra, a met szés re, hogy ők
ma guk sze res sék meg és fe dez zék fel
a fa lu si éle tet szép sé geit, és ne kí ván -
koz za nak el köl töz ni in nen. A kert ben
sok kö zös sé gi al kal mat is le het szer -
vez ni, ahol jó le he tő ség adó dik meg -
él ni az össze tar to zást. Ha pe dig ter -
mő re  for dul nak  a  fák,  a  gyü möl -
csök sem fog nak raj tuk ma rad ni: a
hit ta no sok kal lá to gat juk majd a ker -
tet, és gon dunk lesz rá, hogy min den
hasz no sul jon. A mun ka össze hoz za
az em be re ket. Az asszo nyok majd el -
te het nek a gyü möl csök ből, a fér fi ak -
nak  pe dig  le he tő sé gük  lesz  „gyü -
mölcs lét” ké szí te ni be lő lük. 

– Van nak-e a gyü le ke zet ben egyéb
kez de mé nye zé sek a te rem tett vi lág

meg óvá sá nak, a fenn tart ha tó élet -
mód nak a gya kor la ti meg élé sé re?
– A prog ram jó vol tá ból sok em -

ber rel  ta lál koz tam,  be szél get tem  a
gyü le ke ze te ink ből. Azt ta pasz ta lom:
ha ér dek lő dés sel for du lunk fe lé jük,
so kat ta nul ha tunk tő lük. Ha meg hall -
gat juk őket, ők is nyi tot tab bak lesz -
nek. Hit ta nos gyer me ke im nek egy al -
ka lom mal kü lön le ges há zi fel ada tot
ad tam: kér tem, hogy kér dez zék meg
a szü le i ket és nagy szü le i ket, mi lyen
ré gi gyü mölcs faj ták ra em lé kez nek. A
be szél ge té sen túl ez zel azt is meg tud -
tam, hogy kik ren del kez nek is me re -
tek kel eb ben a té má ban. 
Min den ara tá si há la adó ün ne pi is -

ten tisz te let előtt meg szok tam kér ni
a hit ta no so kat, hogy se gít se nek az ol -
tár dí szí té sé ben, hoz za nak ma guk kal
gyü möl csö ket,  ter mé nye ket,  az tán
pe dig eze ket kö zö sen fo gyaszt juk el.
Múlt va sár nap két al mát vit tem fel

a szó szék re: egy jót és egy rosszat, ez -
zel il luszt rál tam a mon da ni va lót. „Ha
jó a fa, jó a gyü möl cse is, ha rossz a fa,
rossz a gyü möl cse is. Mert gyü möl csé -
ről le het meg is mer ni a fát.” (Mt 12,33)
A nö vé nyek „jól tud ják”, hogy mi a te -
rem tés ben adott rend, és hogy mit kell
te rem ni. Az em ber azon ban ké pes ki -
es ni te rem tés rend jé ből, pe dig min -
den ki  tud ja,  hogy  a  ter mé szet nek
meg van a ma ga rend je, és Is ten eb be
kí ván be von ni ben nün ket, hogy él jünk
ve le: har mó ni á ban egy más sal és kör -
nye ze tünk kel.
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Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

Bár mennyi re fáj lal tam is, csa lá di kö te le zett sé -
gek mi att csak az áhí tat, né hány jó ízű ma gán -
be szél ge tés s elő adá som meg tar tá sa ere jé ig tud -
tam részt ven ni a mát ra há zai re for má tus kon -
fe ren cia-köz pont ban  tar tott,  idei  Prúsz-ta -
nács ko zá son. Jó más fél esz ten de je fel vett tag -
ként ősz fej jel is újonc nak szá mí tok ugyan a
Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek ber ke i ben,
gya kor ló egy há zi pub li cis ta ként, oly kor rá di -
ós-té vés  meg szó la ló ként  azon ban  leg alább
ne gyed szá za da szol gá lok. Is ten ke gyel mé ből a
ta gok so ra i ban sok ré gi ba rá tom van, nem csu -
pán a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház kö -
re i ből, de evan gé li kus és bap tis ta test vér egy -
há za ink ból is. 
Aho gyan az imént je lez tem, rész vé te lem csak

rész le ges nek-tö re dé kes nek  volt  mond ha tó,  a
ke rek asz tal-be szél ge té sek el mu lasz tá sát kü lö nö -
sen fáj lal tam. Sze rény kis bo csá nat ké ré sül adom
itt köz re ép pen a Re for má tu sok Lap ja fő mun ka -
tár sa ként a nyolc va nas évek leg vé gén írott mát -
rai ver se met. Eb ben az idő szak ban, gyer me ke -
ink ti zen éves ko rá ban min den nyá ron – nya ra -
lónk nem lé vén, kat lan for ró la kó te le pi la ká sunk
igen – két he tet töl töt tünk a mos ta ni kon fe ren -
cia szín he lyé nek előd jé ben, az ak kor még kö zös
zu hany zós, há zi ba rack- és eper lek vá ros, az „Ó,
ter jeszd ki…” kez de tű skan di náv es ti éne ket a ház
in du ló ja ként min den odalá to ga tó nak meg ta ní -
tó, szű kös sé ge el le né re is szí vünk höz nőtt lel kész -
üdü lő ben. Így te hát ezek ben az évek ben elég sok
„mát rai kép” ke rült ki a tol lam alól.
Kö zü lük az egyik, az aláb bi ak ban ol vas ha -

tó, fel fog ha tó ma is ér vé nyes ars po e ti cám nak,
de ugyan ak kor az egy há zi hát te rű új ság írás lé -
nye gé től sem áll tá vol. Hi szen ami kor fe le ke -
ze ti  „nép lap ba”  írunk,  ak kor  sem  va gyunk
má sok,  töb bek  egy sze rű  „szö veg-vá nyo lók -
nál”. Épp úgy, mint a köl tők, tö re dé kes sza vak -
ból  igyek szünk  me le get  és  me ne dé ket  adó
„szó-tex tí li á kat” al kot ni, fog- és lé lek va cog ta -
tó idők ben is. 
Vál lal tan ré gi mó di kré dó ez, fény év nyi tá vol -

ság ban a sztár új ság írók (tisz te let az em ber sze -
re tet ről meg nem fe led ke ző ki vé te lek nek!) gyak -

ran ri port ala nya i kon és egy má son át gá zo ló vi -
lá gá tól.  Szen tek  ter mé sze te sen  mi  sem  va -
gyunk, perc em ber kék a mi so ra ink ban is fel-fel -
buk kan nak, de – há la Is ten nek – so kan élünk és
dol go zunk Arany Já nos hal ha tat lan Sír-ver sé nek
szel le mé ben, ha tal mas sá gok ra nem ka csin gat -
va,  őket  elv te le nül  nem  szol gál va,  hi ú ság ra,
mu lan dó el is me ré sek re nem te kint ve, ha nem
mind vé gig  az  Egyet len  Szer kesz tő re  fi gyel ve:
„Én-Uram, légy én szer kesz tőm, / Új fo lyam ban
új ra kez dőm.”
Arany Já nos után vers ben meg szó lal ni nem

iga zán il len dő; még is meg kí sér lem, re mél ve,
hogy sze ret ve tisz telt Pá lya tár sa im kö zött lesz -
nek olya nok, aki ket még is csak meg szó lí ta nak
if jú ko ri Mát ra-já rá sa ink köz ben írott, kö zös hi -
va tá sunk ra is vo nat koz tat ha tó so rocs ká im.
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Köl tő? E szó
még min dig
nem tet szik ne kem:
le gyek, mi a kez det óta vol tam – 
pa tak par ti mal má ban
meg bú vó, 
tü rel mes 
vers-vá nyo ló.

Küsz köd jék a ke rék,
gyöt res sék az anyag –
és oly kor bó lints,
kér lek, Is te nem:
„Igen. Er re, s ezért 
al kot ta lak.”

Egyparókiakertjó gyümölcsei
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köz le mény
A Tégy a Te het sé ge kért Ala pít vány
2012-ben a sze mé lyi jö ve de lem adó
fel ajánl ha tó 1%-ai ból 207 148 fo rin -
tot ka pott. Az ala pít vány az össze -
get  ta nul má nyi  és  szo ci á lis  pá -
lyá za ta i nak tá mo ga tá sá ra és a fóti
Kán tor kép ző In té zet nyá ri tan fo -
lyam dí já nak tá mo ga tá sá ra hasz -
nál ta fel. A sze mé lyi jö ve de lem adó -
juk 1%-át fel aján lók nak kö szön jük,
és a 2014. év ben fel ajánl ha tó 1%-
okat  is  kö szö net tel  fo gad juk.  A
Tégy a Te het sé ge kért Ala pít vány
adó szá ma: 18534984-1-08.
Be led, 2013. ok tó ber 11.

A Tégy a Te het sé ge kért 
Ala pít vány ku ra tó ri u ma

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.
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kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

9.10 / Viasat History
Az élet Jézus idejében
(amerikai ismeretterjesztő
sorozat)
9.40 / M1
Kérdések a Bibliában
10.00 / Bartók rádió
Miénk a mikrofon
A Kazinczy utca 
különleges világa
12.50 / M1
Református magazin
13.15 / M1
Református ifjúsági műsor
15.05 / Duna World
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
21.40 / M1
Szabadság, szerelem
(magyar film, 2006) (114’)
21.40 / Duna Tv
Tízezer nap
(magyar játékfilm, 1965) (103’)

HÉTFŐ

10.00 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Julianus barát első jelentése 
a tatárveszedelemről – 1237
13.59 / Bartók rádió
Bach-hét 2013
Ábrahám Márta hegedül 
a Deák téri evangélikus
templomban
19.30 / Duna World
Hazajáró – Hargita
A székelyek szent hegye
21.35 / Duna Tv
Oly sokáig szerettelek
(francia–német játékfilm,
2008) (117’)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

12.50 / Duna World
Isten kezében
18.10 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
,,Memento mori’’
19.45 / Kossuth rádió
Madáretető
Részletek a Kaláka együttes
lemezéről
20.00 / Pax Tv
Kút
(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)

SZERDA

13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Angelus
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.40 / M1
100 kép a XX. századból
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
21.00 / Duna World
Rocklexikon – Balázs Fecó
21.45 / Duna Tv
Karácsonyi fények
(amerikai–kanadai játékfilm,
2008) (100’)
23.40 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje
0.05 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi magazin)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / ARD1 (német)
Evangélikus istentisztelet 
közvetítése Berlin-Kreuzbergből
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Pápáról
Igét hirdet: Polgárdi Sándor
esperes
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Pánczél Tivadar református
lelkész
19.35 / Bartók rádió
A Magyar Állami
Hangversenyzenekar
Mendelssohn-estje
IV. (Reformáció-) szimfónia
21.40 / Duna Tv
Csillag a máglyán
(magyar játékfilm, 1978) (95’)
23.50 / M1
Szomszédaink, a magyarok
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)

PÉNTEK

9.07 / Kossuth rádió
Kolostorok borai
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Händel: Dixit Dominus
11.00 / Pax Tv
Nők a Bibliában
11.25 / Agnus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.25 / Duna World
Kérdések a Bibliában
16.30 / Duna Tv
Az öreg halász és a tenger
(amerikai játékfilm, 1958) (83’)
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
Verdi: Rekviem
21.55 / RTL Klub
Bakancslista
(amerikai film, 2007) (88’)

SZOMBAT

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
15.20 / M1
A nagy versmondás
Berzsenyi Dániel
19.10 / Duna Tv
Hogy volt!?...
Cseh Tamásra emlékezünk
19.30 / Duna World
Albert Schweitzer, 
egy élet Afrikáért
(dél-afrikai–német játékfilm,
2009) (110’)
20.20 / M1
Holt költők társasága
(amerikai filmdráma, 1989)
(123’)
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Ödön von Horváth: Korunk
gyermeke

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, 
ismétlés: 22.00)
9.30 / Rádió 17
Lélekhangoló
9.50 / M1
Az evangélikus Sopron
15.15 / Duna World
Zegzugos történetek
Budapest, 
Költő utca a Svábhegyen
15.45 / Duna World
Törzsasztal
Közéleti beszélgetések
20.50 / Bartók rádió
David Fray (zongora) 
Bach-hangversenye
23.30 / M1
Semmit magamról
(holland–ír filmdráma, 
2009) (82’)

vAsÁrNAPtÓlvAsÁrNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 27-étől november 3-áig

va sár nap (ok tó ber 27.)
„Ak kor eszed be jut nak tet te id, és szé gyen kez ni fogsz…, ha meg bo csá tom mind -
azt, amit el kö vet tél” – így szól az én Uram, az Úr. Ez 16,61a.63 (Róm 2,4b;
Mt 18,21–35; Fil 1,3–11; Zsolt 20) Ami kor az em ber éle té ben Is ten el kezd mun -
kál kod ni, Lel ke el kez di vi lá gos ság ra hoz ni a szív mély sé gé ben lé vő bű nö ket,
ami kor „bűn lá tá sa” lesz, ér zé kennyé vá lik azok ra a dol gok ra, ame lyek kel fáj -
dal mat oko zott a Szent nek, az Igaz nak, a Bá rány nak, ak kor lát ja iga zán bű -
ne i nek sú lyát, a szé gyent. Csak a meg bo csá tás as pek tu sá ból vá lik szé gyen -
né tet te im nek sú lya, vá lik fáj da lom má, amit ne ki okoz tam. Uram, kö szö nöm,
hogy: „El vet ted bű nöm, szé gye nem, / kö szö nöm, hogy új já let tem, / Te vagy
a min de nem! / Fel emelsz, hogy ha el bu kom, / Szent lel ked be tölt, jól tu dom,
/ Te vagy a min de nem!”

Hét fő (ok tó ber 28.)
Fe lelj ne kem, Uram, fe lelj ne kem, hadd tud ja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy
az Is ten, és te for dítsd vissza szí vü ket! 1Kir 18,37 (Kol 1,9; Hós 12,1–7; Lk 13,22–
30) Il lés egy ki éle zett, dön tés re fel hí vó (21. v.) hely zet ben Is ten sza vát, meg -
erő sí té sét vár ta. Mert Is ten sza va min den eset ben dön tés elé ál lít ja az em -
bert. Azt az em bert, aki sok szor ta gad, ké tel ke dik, he zi tál, sán ti kál, szél in -
gat ta nád szál ként éli az éle tét, langy me leg. Is ten egy ér tel mű, oda szánt, ben -
ne bí zó éle tet kér tő lünk. „Nem ígért ő nap fényt ár nyék nél kül…”, de aki ben -
ne bí zik, an nak vá la szol, azt ve ze ti, az rá bíz hat ja ma gát, mert „aki kér, mind
kap, aki ke res, ta lál, és a zör ge tő nek meg nyit ta tik”.

kedd (ok tó ber 29.)
Szol gálj Is ten nek tel jes szív vel és kész sé ges lé lek kel, mert meg vizs gál az Úr min -
den szí vet, és meg is mer min den gon do la tot és szán dé kot. 1Krón 28,9a (Ap Csel
26,16; Jer 19, 1–4.10–13; Lk 13,31–35) Az Urat nem le het fél szív vel, im mel-ám -
mal, kedv te lés ből, nye rész ke dés ből szol gál ni. Ő tel jes éle tünk re igényt tart.
Mint ahogy egy hit vest sem le het fé lig sze ret ni vagy há zas ság ban él ve meg -
osz tott szív vel sze re tőt tar ta ni. Vagy tel jes lé nyem, ben sőm, éle tem, szí vem,
sze rel mem az övé, vagy csak ját sza do zom ve le. Az Úr ha son ló an tel jes lé nye -
met ké ri, nem csak „a szí vem csücs két”, ha nem az egész éle te met, amellyel szol -
gál ha tom őt. Ha nem így élek ve le, ak kor kér jem őt, hogy vizs gál ja meg szí -
ve met, gon do la ta i mat, és te gye rend be ő, ami re én kép te len va gyok.

szer da (ok tó ber 30.)
A sze re tet tü rel mes, jó sá gos; a sze re tet nem irigy ke dik, a sze re tet nem kér ke -
dik, nem fu val ko dik fel. 1Kor 13,4 (Péld 3,29; Mt 7,1–5/6/; Lk 14,1–6) Az Is -
ten től jö vő sze re tet olyan ra ké pes, amit eb ben a vi lág ban, em be rek éle té ben
nem le het ta pasz tal ni. A bűn ál ta li meg ron ta tá sa mi att az em ber „alap be -
ál lí tá sa” az irigy ség, az ön ző, fel té te le ket sza bó ér dek sze re tet, a kér ke dés, a
nagy ra vá gyás, a hi ú ság, a test cse le ke de te i ben (Gal 5) meg mu tat ko zó élet.
Is ten ezt az „alap be ál lí tást” vál toz tat ja meg az új élet fel kí ná lá sá val, és for -
mál ja olyan ná éle tün ket, ami lyen re ma gunk tól nem len nénk ké pe sek. Az új -
já szü le tett em ber ben la ko zó Szent lé lek ál tal tud ké pes sé ten ni a sze re tet re,
a meg bo csá tás ra, a bé kes ség re, azok ra a dol gok ra, me lyek a Lé lek gyü möl -
csei. Van-e ilyen Is ten től ka pott sze re tet ben nem?

Csü tör tök (ok tó ber 31.)
Ma ga az Úr megy előt ted, ő lesz ve led. Nem hagy el té ged, és nem ma rad el
tő led. Ne félj hát, és ne ret tegj! 5Móz 31,8 (Fil 3,12; Mt 5,1–10/11–12/; Róm 3,21–
28; Lk 14,7–14) Mó zes sta fé ta bot-át adás ra ké szül. Olyan dol gok ról be szél Jó -
zsu é nak, ame lye ket ő ma ga is meg ta pasz talt a ma ga éle té ben. Ő is en ged -
te ma gát ve zet ni, ezért nem volt mi től fél nie. Nin csen na gyobb ígé re te an -
nak az em ber nek, aki en ge di ma gát ve zet ni, úgy, hogy a Ve ze tő, a menny Is -
te ne megy elöl. Ő nem já rat lan utak ra en ged – mond ván: „Ta posd ki ma gad -
nak az utat!” –, ha nem ő megy elöl. Akik ben ne bíz nak – ahogy Mó zes és
Jó zsué is tet te –, akik fel té tel nél kül bíz nak ve ze té sé ben, azo kat ő nem hagy -
ja el.

pén tek (no vem ber 1.)
Le gyen meg az Úr aka ra ta!Ap Csel 21,14b (Ézs 14,27; Mt 26,20–25; Lk 14,15–24)
Sok szor nincs szink ron ban Is ten és az em ber aka ra ta. Sőt a leg több eset ben
az em ber aka ra ta szem be megy Is ten aka ra tá val. Ami kor az em ber meg ha -
jol Is ten előtt, ak kor lesz az em be ri aka rat ból en ge del mes ség. Fel is mer ni, hogy
Is ten ter ve, út ja, aka ra ta jó – ez az em be ri en ge del mes ség el ső lép cső fo ka.
Ami kor az ő ter ve, aka ra ta meg va ló sul az én éle tem ben, az az ő út ján va ló
já rás nak a gyü möl cse. Az ő út ján va ló já rás pe dig az én en ge del mes sé gem.
Uram! Add, hogy aka ra tom en ge del mes ség gé for má lód jon ben nem! Ámen!

szom bat (no vem ber 2.)
Egyet len szó sem ve szett el mind ab ból a jó ígé ret ből, amit meg ígért szol gá ja,
Mó zes ál tal. 1Kir 8,56b (Lk 1,78; Ézs 1,18–27; Lk 14,25–35) Sa la mon vissza -
te kin té se bá to rí tás le het szá munk ra. Amit Is ten mond, az úgy van. Sze mer -
nyit ne ké tel ked jünk sza vá ban, ígé re te i ben. Aki nem hi szi, fog ja sza ván! Igé -
jé re le het épí te ni ta nu lást, hi va tást, eg zisz ten ci át, szol gá la tot, egy egész éle -
tet. Aki rá épít, az so sem fog csa lód ni, ha nem meg ta pasz tal hat ja Is ten ígé -
re te i nek tár há zát. „Is ten előbb szűn het ne meg lé tez ni, mint sem hogy ígé re -
tét meg szeg né, vagy adott sza vá ról meg fe led kez ne” – mond ja Spur geon. Ez -
zel a re mény ség gel bíz zunk Is ten sza vá ban!

g Zsar nai Krisz ti án

Újnap– újkegyelem
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HÍREK,
HIRDETÉSEK

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

APRÓHIRDETÉSLel kész ik ta tás té ten
A Té ti Evan gé li kus Egy ház köz ség Is ten irán ti há lá val tu dat ja, hogy ok tó ber
26-án 11 óra kor a té ti evan gé li kus temp lom ban Kiss Mik lós, a Győr-Mo so -
ni Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se be ik tat ja hi va ta lá ba Vla di ka Zsó fiameg -
vá lasz tott lel készt. Sze re tet tel hí vunk min den kit az ün ne pi is ten tisz te let re!

té li kán tor kép ző 
tan fo lyam

A fó ti evan gé li kus Kán tor kép ző In -
té zet  sze re tet tel  vár ja  a  kán to ri
szol gá lat ra ké szü lő ket idei té li tan -
fo lya má ra, amely no vem ber 9-én
kez dő dik, és húsz szom ba ti ta ní -
tá si al ka lom ból áll. Ér de mes elő ze -
te sen  je lent kez ni  le vél ben  (2151
Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail -
ben  (kan tor ke p zo@cit ro mail.hu
vagy kan tor ke p zo@lu the ran.hu).
To váb bi in for má ció a Kán tor kép -
ző In té zet hon lap ján (kan tor ke p -
zo.lu the ran.hu) ta lál ha tó.
Min den  ér dek lő dőt  sze re tet tel
vá runk!


