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„Pál apos tol bé ké ben té rít he tett vol na Ró ma 
fa la in be lül, hi szen ró mai pol gár volt, ami 
kü lön le ges vé del met ad ha tott vol na a szá má ra.
Ő azon ban messzi föl de ken járt té rí tő út ja in, 
s a fa la kon kí vül fog ták el és fe jez ték le.”

Fuori la Mura f 7. oldal

Utak és hidak Csengődön f 3. oldal
Lutheránus szolidaritás f 4. oldal
Tízév-könyv f 5. oldal
Könyvbemutató a Liteában f 6. oldal
Katharina von Bora f 13. oldal
Vezess minket! f 15. oldal

„Min den ki be szél a misszi ói meg úju lás ról, 
de ah hoz bel ső – nem csak szer ve ze ti, ha nem
szív be li, em be ri – vál to zás, ha úgy tet szik, 
re for má ció is kell. Lu ther ma gas ra tet te 
a mér cét: egy más Krisz tu sá vá kell len nünk.”
Interjú Korányi András professzorral f 9. oldal

„A hal dok lás nak, a ha lál nak ma nap ság nincs 
kul tú rá ja, nin cse nek már meg a meg szo kott 
rí tu sai, mint ré gen. Már nem ke zel jük az élet 
ter mé sze tes ré sze ként, mint egy kor. Ta bu ként
ke zel jük, fé lünk tő le, és hall ga tunk ró la.”

Találkozás egy kórházlelkésszel f 12. oldal

g Dr. Szent pé tery Pé ter

Mi nél in kább pró bál ják meg fej te ni az
élet lét re jöt té nek tit kát az ez zel fog -
lal ko zó tu dó sok, an nál in kább lát ha -
tó vá vál nak a ter mé sze tes okok kal va -
ló ma gya rá zat ne héz sé gei. A fel tá ma -
dott Úr pe dig még hús vét előtt ezt
mond ta ma gá ról: „Én va gyok a fel tá -
ma dás és az élet…” (Jn 11,25)
Bár mi lyen szo kat lan nak tű nik is el -

ső hal lás ra a kö vet kez te tés a fen ti, lát -
szó lag öt let sze rű en egy más mel lé tett
mon da tok  alap ján,  nem  tér he tünk
ki elő le: a fel tá ma dás ban, az élet győ -
zel mé ben, az örök élet ben va ló hit nek
csak ak kor van ér tel me, ha a je len le -
gi, ha lan dó élet is vég ső so ron csak ter -
mé szet fe let ti ok kal ma gya ráz ha tó. 
Itt  vi gyáz nunk  kell  ar ra,  hogy az

okot ne ke ver jük össze a fel té te lek kel.
Sen ki sem fi gyel te meg, hogy egy ko -
ráb ban élet te len égi tes ten a meg fe le -
lő lég kör, hő mér sék let, víz je len lé te stb.
ese tén előbb-utóbb élő lé nyek ke let kez -
né nek. Ha pe dig – té te lez zük fel – bo -
nyo lult el já rás sal, óri á si rá for dí tás sal si -
ke rül ne  élet te len  anyag ból  va la mi -
lyen  „egy sze rű”  élő lényt,  egy sej tűt
elő ál lí ta ni, az is csak meg erő sí te né az
imén ti e ket. Vagy is azt, hogy élet te len
anyag ból meg fe le lő is me re tek bir to ká -
ban élő lényt le het elő ál lí ta ni. 
Az  élet  leg na gyobb  tit ka  te hát

ma ga az élet. A zsol tár író ezt így fe -
je zi ki: „Mert ná lad van az élet for -
rá sa, a te vi lá gos sá god ál tal lá tunk vi -
lá gos sá got.” (Zsolt 36,10) Jó zan ésszel
töb bek kö zött min den jel ar ra mu tat,
hogy nem kell tar ta nunk föl dön kí -
vü li ci vi li zá ció(k)tól. E föl di től vi szont
an nál in kább…
Eze ket azért kel lett elő re bo csá ta -

nunk, hogy az örök élet irán ti vá gya -
ko zá sunk, ró la va ló el mél ke dé sünk ne
tűn jék  a  va ló ság tól  el ru gasz ko dott
kép ze lő dés nek. Így va ló ban nem elé -
ged he tünk meg annyi val, hogy „csak
az hal meg, akit el fe led nek”, az zal sem,
hogy „em lé ke örök ké szí vünk ben él”.
Gon do lunk sze ret te ink re, rá juk em -
lé ke zünk az egy há zi év utol só, örök
élet  va sár nap ján. A  fel tá ma dott Úr
azon ban a gyász je len té sek, sír fel ira -
tok meg szo kott mon da ta i nál sok kal
töb bel kí ván meg aján dé koz ni. Ez a
sok kal több pe dig nem más, mint az
örök élet. 
A mai va sár nap igé je, 1Kor 15,54–

58 a fel tá ma dás him nu szá nak utol só
né hány  ver se.  Az  alap igét  per sze
csak az egész fe je zet is me re té ben le -
het iga zán ér té kel ni. Pál eb ben össze -
fog la ló ta ní tást ad Krisz tus fel tá ma -
dá sá ról mint hi tünk alap já ról és a tör -
té ne lem  sors for dí tó  ese mé nyé ről.
Be szél Krisz tus fel tá ma dá sá nak ta nú -
i ról, Krisz tus fel tá ma dá sá nak mint a
mi fel tá ma dá sunk nak a zá lo gá ról, a
ha lál tel jes el tör lé sé ről, a fel tá madt,
meg di cső ült test tu laj don sá ga i ról. 
Az  új szö vet sé gi  le ve lek ben  alig

van eh hez ha son lít ha tó fe je zet – ez

per sze szub jek tív vé le mény. Az apos -
tolt mint ha  an gya li  kó rus  kí sér né.
Mind un ta lan úgy tű nik, hogy szó ló -
éne ke an gya li kó rus ba megy át, és ne -
héz  meg mon da ni,  hogy  pon to san
hol és mi kor. Mint ha egy hi he tet len
ze ne mű szö veg köny ve len ne, kü lö nö -
sen  is a 35. vers től. Brahms Né met
rek vi em jé nek 6.  té te le  (Zsid  13,14;
1Kor 15,51–55; Jel 4,11) alap ján azon -
ban fo gal munk le het ró la. 

Az örök élet tel kap cso lat ban pe dig
ál lan dó an tu da to sí ta nunk kell, hogy
az nem (egy sze rű en) a föl di vi szo nyok
vég te len sé gig va ló meg hosszab bí tá sa.
Lu ther – ép pen 1Kor 15 ma gya rá za -
tá val kap cso lat ban – vi tá ba szállt az
ak ko ri és min den ko ri föld höz ra gadt
el kép ze lé sek kel. Mi lesz, ha ugyan úgy
kell össze gyűl nünk és egy más sal él -
nünk, mint most? Túl ki csi len ne a
föld annyi em ber nek, nem is be szél -
ve az ál la ta ik ról. Egy or szág ban egy -
szer re lesz annyi úr és annyi szol ga,
mint az előtt egy más után? Vagy Ernst
Ha ec kel (1834–1919)  né met  bio ló -
gus és zoo ló gus, a dar wi niz mus leg -
je len tő sebb  ter jesz tő je  Eu ró pá ban,
aki az örök élet nek már a gon do la tá -
tól is el bor zadt, azt ír ja: a hal ha tat lan -
ság hi té nek az a fő vi gasz ta lá sa, hogy
vi szont lát juk drá ga sze ret te in ket, ba -
rá ta in kat. De sze rin te ez a bol dog ság
is  il lú zi ó nak  bi zo nyul,  ha  ke vés bé
kel le mes is me rő sök kel, ne tán el len -
sé gek kel is ta lál koz nunk kell. 
Bár az apos tol eb ben a fe je zet ben

sem fog lal ko zik a fel tá ma dot tak tár -
sa dal má nak  rész let kér dé se i vel,  a
prob lé má nak még a le he tő sé gét is ki -
kap csol ja: „Azt pe dig ál lí tom, test vé -
re im, hogy test és vér nem örö köl he -
ti Is ten or szá gát, a rom lan dó ság nem
örök li a ro mol ha tat lan sá got.” (1Kor
15,50) Test és vér: az em ber e vi lá gi,
Is ten től el for dult, ve le szem be sze gü -
lő  bű nös  éle te.  Ezt  nem  vi he ti  az
örök ké va ló ság ba.  Vagy is  ott  már
nem kell ag gód nunk a je len vi lág ban
kel le met len is me rő sök mi att, és per -
sze mi sem fo gunk má sok ese té ben
an nak szá mí ta ni… És unat koz ni sem
kell, ha Is ten lesz „min den min de nek -
ben” (1Kor 15,28).
De ad dig  is: még  itt va gyunk. A

„ter mé sze tes”, vé ges, bű nös, sok szor
ter hes föl di élet ben. Ezért a fel tá ma -
dás him nu szá nak vé gé re hát tér ze né -
vé hal kul az an gya li kar, hogy jól hall -
juk az apos tol sza va it. A Krisz tus ál -
tal szer zett örök élet re te kint ve biz -
tat: „…le gye tek szi lár dak, ren dít he tet -
le nek, buz gól kod ja tok min den kor az
Úr mun ká já ban, hi szen tud já tok,
hogy fá ra do zá so tok nem hi á ba va ló az
Úr ban.” (1Kor 15,58) An nak az Úr nak
mun ká já ban, aki ma ga a fel tá ma dás
és az élet.

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Val lás- és Tár sa da -
lom tu do má nyi Tan szé ké nek ve ze tő -
je, ha bi li tált do cens

Élet,örökélet
ésangyalikórus

b Saj ná la tos mó don ak tu á lis nak
mond ha tó, de sze ren csé re nem
ak tu ál po li ti kai an ti sze mi tiz mus -
ról szó ló kon fe ren ci át tar tot tak
no vem ber 18-án az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
dísz ter mé ben. A Nor vég Egy há -

zi Szol gá lat Iz ra e lért és a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) szer ve zé sé ben lét re jött,
reg gel től es té be nyú ló kon fe ren -
cia zsi dó, re for má tus, evan gé li -
kus, ma gyar, nor vég elő adó kat
egy aránt fel vo nul ta tott. A zsi -

dó–ke resz tény kap cso lat és a két -
ezer év vel ez előtt re vissza ve zet he -
tő an ti sze mi tiz mus ki ala ku lá sát
mint teo ló gi ai és tár sa dal mi prob -
lé mát vizs gál ta a tanácskozás. 

Párbeszédazantiszemitizmusról

f Folytatás az 5. oldalon

b A múlt hét vé gén mind há rom
egy ház ke rü let meg tar tot ta őszi
köz gyű lé sét, ame lyen meg von -
ták az idei egy há zi év mér le gét, s
meg ha tá roz ták a jö vő évi ten ni va -
ló kat. Mind há rom ke rü let ben ki -
emelt fel adat ként fog lal koz tak a
misszi ós mun ká val, s ele mez ték a
né ha ki áb rán dí tó sta tisz ti kai ada -
to kat. Im már mind há rom ke rü let -
ben meg hir de tik a teo ló gus-ösz -

tön dí jat. A Dé li Egy ház ke rü let ben
dön töt tek ar ról, hogy a teo ló gi ai
ösz tön dí ja kat ki ter jesz tik az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
min den sza ká ra, és be mu tat ták a
most meg je lent, a ke rü let el múlt
tíz évét áttekintő igé nyes kö te tet.
Az észa ki ke rü let ben szor gal -
maz ták, hogy egy sze rű söd jön az
or szá gos iro da né ha túl bo nyo lult
ügy me ne te, s hogy a püs pö ki hi -

va ta lok le gye nek spi ri tu á lis köz -
pon tok. A du nán tú li ke rü let ben
bő ví tet ték a köz gyű lés lét szá mát,
jó vá hagy tak egy gyü le ke ze ti tár -
su lá si egyez ményt, s dön töt tek
ar ról, hogy hat gyü le ke zet kü lön
ke ret ből össze sen csak nem négy -
mil lió fo rint tá mo ga tást kap be ru -
há zá sok fi nan szí ro zá sá ra.

Közgyűlésaháromegyházkerületben

Szá mos pá lya mű ér ke zett a pá lyá zat -
ra, kö zü lük a mú ze um ki ál lí tó te ré be
ke rül te ket hét ta gú zsű ri vá lasz tot ta ki.
A meg nyi tó ra ér ke ző ket Pus kás Le -
ven te sza xo fon mű vész elő adá sa fo -
gad ta. Kö szön tőt Har ma ti Bé la Lász -
ló és Fa bi ny Ta más püs pök, a re for -
má ci ói em lék bi zott ság el nö ke mon -
dott. Be szé dé ben a püs pök hang sú -
lyoz ta: „Öröm te li, hogy a pá lyá za ti ki -
írás ra ilyen sok kép ző mű vész érez te
el hí va tott nak ma gát, és csat la koz va
a re for má ció és to le ran cia em lék év -
hez, pá lya mű ve ket ké szí tett.”
Sch nel ler  Já nos  mű vé szet tör té -

nész  meg nyi tó be szé dé ben  a  to le -
ran cia ér tel me zé sé ről szól va ki fej tet -
te: bár mennyi re le já ra tott ki fe je zés -
sé vált is a to le ran cia, ő a szó ere de -
té re, az Is ten ál ta li te rem tés ből fa ka -
dó má sik ra fi gye lés re tud gon dol ni.
„Jé zus to le ráns volt, azon ban nem a
mai ér te lem ben. Ő so ha nem az ér -
ték sem le ges ség mel lett állt ki, ha nem
a fe le ba rá ti sze re tet ér tel mé ben hir -
det te a to le ran ci át” – fo gal ma zott a
mű vé szet tör té nész.
Sch nel ler Já nos szerint a sze mé lyes

él mény ből ki in du ló al ko tá so kon túl –
mint Ba ra té Ág nes A test vé rem Down-

kó ros… cí mű mű ve vagy Ta má si Kla -
u dia Im per fect cí mű, ön in to le ran ci át
ki fe je ző al ko tá sa – olya nok is lát ha tók
a ki ál lí tá son, ame lyek tár sa dal mi kér -
dé se ket vagy a val lá si to le ran cia szük -
sé ges sé gét hang sú lyoz zák. Így Ma jo -
ros Áron Zsolt Wel co me cí mű al ko tá -
sa a be fo ga dás és el kü lö nü lés kér dé sét,
ifj. Szlá vics Lász ló és Bács Eme semű -
vei a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra ke rül tek
el szo mo rí tó va ló sá gát, míg An gel Ra -
du kov al ko tá sa  a mó ze si  kő táb lák ra
uta lás sal egy szer re a soa bor zal mát és
a  jö vő  bi zony ta lan sá gát  fo gal maz za
meg – mond ta Sch nel ler Já nos.
A zsű ri az el ső dí jat Ba ra té Ág nes -

nek,  a  má so di kat  Ma jo ros  Áron
Zsolt nak, míg a har ma di kat Mayer
Évá nak ítél te. 
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um

idő sza ki ki ál lí tá sa 2014. feb ru ár 28-
ig te kint he tő meg.

g Ga lam bos Ádám

Toleranciakiállításésdíjátadó
b Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um (EOM) ez év jú li u sá ban kép ző mű vé -

sze ti pá lyá za tot írt ki – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má -
ci ói Em lék bi zott sá gá val együtt mű köd ve – kor társ mű vé szek szá má ra. 
A be ér ke zett al ko tá sok ból no vem ber 18-án ki ál lí tás nyílt a mú ze um ban.
A tár la tot SchnellerJános mű vé szet tör té nész, a zsű ri tag ja nyi tot ta meg.
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f Részletek a 4–5. oldalon
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Já nos evan gé li u ma sze rint Jé zus utol -
só ki ál tá sa a ke resz ten így hang zott:
„Be tel je se dett!” (Bár új for dí tá sú Bib -
li ánk ban Jn 19,30-ban így ol vas suk:
„El vé gez te tett!” Gö rö gül  „te te lesz -
tai”, amely ki fe je zés a célt és a tel jes -
sé get együtt je len tő „tel osz” fő név ből
szár ma zik: „be tel je se dett”, az az el ér -
te cél ját.) A dog ma ti ka eb ből he lye -
sen kö vet kez tet ar ra, hogy Jé zus ke -
reszt ha lá la  a  vi lág  meg vál tá sá nak
be tel je se dé sét  je len ti.  Mond hat juk
úgy is, hogy a meg vál tás is te ni mű -
ve az egész vi lág ra néz ve el vé gez te -
tett. Jé zus kül de té se cél ba ért, és ezt
töb bé sen ki és sem mi lyen ha ta lom
nem má sít hat ja meg. Ami egy ben azt
is je len ti, hogy sen ki sem mit hoz zá
nem  te het,  és  nincs  is  rá  szük ség,
hogy bár ki bár mi vel ki egé szít se.
Pál apos tol ki je len té se en nek lát -

szó lag el le ne mond: „Ami kor pe dig (ez
a rom lan dó ro mol ha tat lan ság ba öl -
tö zik, és) ez a ha lan dó hal ha tat lan -
ság ba öl tö zik, ak kor tel je sül be, ami
meg van ír va: »Tel jes a di a dal a ha -
lál fö lött!«”
Pál azon ban nem a vi lág meg vál -

tá sá ról be szél,  ami kor azt mond ja,
hogy a be tel je se dés nap ja csak ez után
lesz. Pál itt mind annyi unk sze mé lyes
meg vál tá sá ról szól, amely Is ten ol da -
lá ról néz ve Krisz tus ha lá lá val be tel -
je se dett ugyan, de a mi éle tünk ol da -
lá ról néz ve csak el kez dő dött, és a be -
tel je se dés még hát ra van, hi szen még
a rom lan dó ság és a ha lan dó ság tör -
vé nyé nek alá ve tett test ben élünk. 
Pál apos tol – mint Ga má li el egy -

ko ri  ta nít vá nya –  ala po san meg is -
mer te  az Ószö vet ség gon dol ko dás -
mód ját: ahogy Is ten né pe a múlt ban
meg ta pasz tal ta Is ten sza ba dí tó cse -
lek vé sét,  az  a  ké sőb bi  ge ne rá ci ók

szü löt tei  kö zül  csak  azok nak  van
hasz ná ra, akik a ré gi atyák Is ten ről
szer zett ta pasz ta la tát lé lek ben ma guk
is sze mé lye sen át élik. 
En nek alap ján mond ja Pál apos tol,

hogy bár a vi lág meg vál tá sa Krisz tus
ke reszt ha lá la kor be tel je se dett, en nek
a meg vál tás nak a mi sze mé lyes meg -
vál tá sunk ká  kell  vál nia,  kü lön ben
sem mi hasz nunk ab ból, hogy Krisz -
tus egy kor meg halt ér tünk. A meg -
vál tás  éle tünk ben  va ló  sze mé lyes
be tel je se dé sé nek pe dig Pál sze rint egy
fel té te le van: a hit.
A hit nem va la mi nek az el hi vé sét

je len ti. A hit Pál szó tá rá ban rá ha gyat -
ko zó bi zal mat je lent, amely ál tal a hí -
vő – Lu ther ki fe je zé sé vel – va ló ság -
gal be le vo na tik ab ba az üdv ese mény -
be, amely ben hisz. Nem tá vo li szem -
lé lő je, ha nem ré sze se lesz az egy kor
egy szer,  de  örök  ér vénnyel  vég be -
ment  meg vál tó  mű nek.  Nem csak
Krisz tus meg vál tó ha lá lá nak kö vet -
kez mé nye i ben  ré sze se dik,  ha nem
be le vo na tik az ő szen ve dé sé be és ha -
lá lá ba: hit ben meg ta pasz tal ja an nak
va ló sá gát, hogy Krisz tust az ő bű nei
kí noz zák ha lál ra, ugyan ak kor lé lek -
ben át is éli Krisz tus nak az ő bű nei
mi at ti  szen ve dé sét.  Ahogy  Lu ther
mond ja  egyik  pas sió pré di ká ci ó já -
ban: „bű ne ink nek úgy kell gyö tör ni -
ük ben nün ket a lel ki is me re tünk ben,
aho gyan Krisz tust  gyö tör ték  a  ke -
resz ten”. 
Ez a hit ben va ló át élés Pál sze rint

– aki a Gala ta-le vél benma gá ról két -
szer  is  ki je len ti,  hogy  „Krisz tus sal
együtt ke reszt re va gyok fe szít ve” (Gal
2,20; 6,14) – sem mi kép pen sem ke -
rül he tő el, mert Krisz tus csak azok -
ban tud él ni, akik Ádám tól örö költ
óem be rü ket  –  ma  úgy  mond hat -

nánk: ha tal mas ra duz zadt egó ju kat
– nap mint nap ke reszt re fe szí tik, és
fo lya ma to san ke reszt re fe szít ve tart -
ják. Ha son ló an gon dol ko dik er ről Lu -
ther is, ami kor a min den na pi meg té -
rés szük sé gé ről be szél. 
Akik ben  pe dig  Krisz tus  a  föl di

éle tük ben  így  él  hit  ál tal,  azok  a
rom lan dó és ha lan dó test le ve té se kor
meg fog ják ta pasz tal ni, hogy ők pe -
dig Krisz tus ban él nek ro mol ha tat lan,
hal ha tat lan, örök éle tet. Más szó val:
utol só órá ju kon nem a ha lált, ha nem
a ke resz ten szer zett meg vál tás sze -
mé lyü kön va ló be tel je se dé sét fog ják
ta pasz tal ni. 
Mert akik pá li ér te lem ben ma gu -

kat na pon ta ke reszt re ad va, il let ve lu -
the ri ér te lem ben a min den na pi meg -
té rést gya korol va be le vo nat nak Krisz -
tus szen ve dé sé be és ha lá lá ba, azok
tes ti ha lá luk órá ján a Krisz tus föl tá -
ma dá sá ba és menny ben va ló meg di -
cső ü lé sé be va ló be le vo na tást is meg -
ta pasz tal ják. Ne kik és ró luk szól a Jé -
zus  aj kán  föl csen dü lő  evan gé li um:
„Bi zony, bi zony, mon dom nék tek: aki
hall ja az én igé met, és hisz ab ban, aki
el kül dött en gem, an nak örök éle te
van; sőt íté let re sem megy, ha nem át -
ment a ha lál ból az élet be.” (Jn 5,24)
Az ő szá juk ba ad ja Pál Hó se ás ha lál
fö löt ti di a dal éne két: „Ha lál, hol a te
di a da lod…”
Aki ma  ar ról  be szél,  hogy  Jé zus

nem csak bűn bo csá na tot és üd vös sé -
get ígér, ha nem kö ve tel mé nye ket is
tá maszt övé i vel szem ben, könnyen
ma gá ra von ja a vá dat, hogy meg ha -
mi sít ja az evan gé li u mot. Van is eb -
ben igaz ság, bár nem ab ban az ér te -
lem ben, ahogy a vád meg fo gal ma zói
gon dol ják. Mert Jé zus pusz tán em -
be ri  erő fe szí tés sel  tel je sít he tő  kö -

ve tel ményt  va ló ban  nem  tá maszt
sen ki vel szem ben. A hit nem em be -
ri tel je sít mény, ha nem Is ten aján dé -
ka.  Így  a  hit  egyet len  gyü möl cse
sem ér té kel he tő em be ri tel je sít mény -
ként. A hit még is kö ve tel mény, mi -
ként a hit gyü möl csei is.
Mind az, amit ön ma gunk na pon -

kén ti  ke reszt re  adá sa  és  Krisz tus
szen ve dé sé nek lé lek ben va ló át élé se
vagy más szó val a na pon kén ti meg -
té rés je lent, nem em be ri el ha tá ro zás -
ból tör té nik, ha nem a hit gyü möl cse.
Olyan gyü mölcs, amely a nem hí vő
szá má ra ke se rű és egy ál ta lán nem kí -
vá na tos. A nem hí vő szá má ra a bűn
fá ján ter mő gyü möl csök kí vá na to sak.
A hí vő szá má ra azon ban a meg vál -
tás mű vé be va ló be le vo na tás, a Krisz -
tus szen ve dé sé nek és ha lá lá nak lé lek -
ben va ló meg ta pasz ta lá sa a leg éde -
sebb gyü mölcs. A hí vő szá ja a bűn fá -
ján  ter mő  gyü mölcs től  ke se re dik
meg, ha a kí sér tés nek en ged ve még -
is meg íz le li. Ki is kö pi azon nal, míg
a  nem  hí vő  él ve zet tel  hab zsol ja.
Mert a bűn gyü möl cse ha lált te rem,
mi ként az apos tol mond ja: „A ha lál
ful lánk ja a bűn, a bűn ere je pe dig a
tör vény.”
A hit gyü möl cse ez zel szem ben a

Krisz tus  ha lá la  árán  szer zett  örök
élet. Ez a gyü mölcs sen ki nek az éle -
té ben sem érik be em be ri erő fe szí tés
nyo mán. Ezt a gyü möl csöt csak a hit
te rem tő je és be tel je sí tő je, Is ten nek a
hí vő ket  be töl tő  Szent lel ke  ér lel he ti
meg. Övé a di cső ség azért a di a da lért,
amely hit ben már most is a mi énk, de
meg ta pasz tal ni  csak  tes ti  ha lá lunk
órá ján fog juk, ha mind vé gig ki tar tunk
a hit ben. 
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Beteljesültésbeteljesedőmegváltás
a va sárnap ig éje

b Az egy há zi év vé gé vel be fe je ző -
dik a Cantate ro vat ne gye dik
so ro za ta. Ad vent től kezd ve is mét
az is ten tisz te let és al ko tó ele mei
ke rül nek elő tér be, töb bek kö zött
az imád ság mű fa ja. Mai cik künk
már ezt a té mát ké szí ti elő: a leg -
gyak rab ban mon dott imád ság, a
Miatyánk ze né ben va ló meg je le -
né se it mu tat ja be.

Az Úr tól ta nult imád ság két fé le vál to -
zat ban ol vas ha tó az evan gé li u mok ban:
tel je sebb – a li tur gi á ban hasz nált – for -
má ja a He gyi be széd ré sze ként (Mt 6,9–
13), rö vi deb ben Lu kács nál (Lk 11,2–4).
A Mi atyánk kez det ben ma gán imád -
ság volt, de már a 4. szá zad vé gé től ré -
sze a nyil vá nos is ten tisz te let nek. A ke -
le ti egy há zak ban a kö zös ség éne kel te
vagy re ci tál ta; nyu ga ton a pap imád -
koz ta, a hí vek csak a zá ró kö nyör gést
fűz ték hoz zá (vagy az egyes ké ré se ket
erő sí tet ték meg). Az ima kö zös sé gi vol -
tá nak hang sú lyo zá sa ér de ké ben a ró -
mai mi se li tur gi á ban újab ban a pap és
a nép kö zö sen ének li.
Evan gé li kus szer tar tás köny ve ink ben

is meg ta lál juk gre go ri án dal la mon a
Mi atyán kot: Prőh le-agen da (1986)
550. ol dal, Li tur gi kus könyv (2007) 87.
ol dal,  Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
(2007) 614. szám. A dal lam és a gya -
kor lat ál ta lá nos el ter jedt sé gét mu tat -
ja, hogy ugyan ezt köz li a né met evan -
gé li kus éne kes könyv (EG 186) és az
Ének lő egy ház ka to li kus éne kes gyűj -
te mény is (454. la ti nul, 456. ma gya rul).
Már az óegy ház ban szá mos Mi -

atyánk-ének kel – a bib li ai imád ság
pa ra frá zi sá val – ta lál ko zunk. Mi kor
az evan gé li kus gyü le ke ze ti ének mű -
fa ja meg szü le tett, a köl tők to vább ra
is szí ve sen fog lal koz tak ez zel a té má -
val. A Va ter un ser im Himm el re ich
(1539) ki lenc vers szak ban bont ja ki az
Úr tól ta nult imád ság ké ré se it: szö ve -
ge és dal la ma is Mar tin Lu ther (1483–
1546) mun ká ja.
Lu ther éne két már igen ko rán le -

for dí tot ták ma gyar ra, el ső ként Hu -
szár Gál éne kes köny vé ben  je lent
meg 1560-ban. Mos ta ni éne kes köny -
vünk – Záb rák Dé nes for dí tá sá ban –
a Kö nyör gé sek fe je zet  élé re  he lye zi
(Mi Atyánk, ki vagy mennyek ben, EÉ
72). Ének ren dünk Ro gate va sár nap
gra du ál éne ké nek ja va sol ja.
Gaz dag re per to ár ból vá lo gat ha tunk,

ha az ének mű ze nei fel dol go zá sa it sze -
ret nénk meg is mer ni. Elő ször te kint sük
át  a  vo ká lis  mű ve ket  (a  re ne szánsz
gya kor lat  sze rint  eze ket  a  mű ve ket
hang sze rek kel  is elő  le het ad ni, akár
csak egy szó la mot, akár mind egyi ket).
Az elő ző lap szám ban be mu ta tott

Mic ha el Prae to ri us tól (1571–1621)
négy gaz dag in ven ci ó jú fel dol go zást
ta lá lunk: két bi cí ni u mot és két tri cí -
ni u mot (Mu sae Si o niae IX., 61–64.).

Adam Gump elz ha i mer (1559–
1625) ká non já ban szin te egy az egy -
ben a ko rál dal lam je le nik meg, de a
rit mus úgy vál to zik, hogy a két egy -
ne mű szó lam jól szól jon együtt (Kar -
éne kes könyv III., 36.).

Jo hann Her mann Sche in (1586–
1630) ko rál kon cert je az Opel la no va
gyűj te mény ben (Ge ist li che Kon zer te
1.  rész,  12.) két szop rán ra és bas so

con ti nu ó ra  író dott;  ez  már  az  új
kor szak, a ba rokk mű fa ja.
Kö vet kez ze nek a bil len tyűs kom po -

zí ci ók. Ja cob Prae to ri us (1586–1651) az
észak né met stí lus leg ne ve sebb or go -
nis tá ja és pe da gó gu sa volt Jo hann Se -
bas ti an Bach előtt. Hét ver sust (va ri -
á ci ót) írt a Va ter un ser im Himm el reich
dal la má ra, meg mu tat va ben ne a re ne -
szánsz kom po zí ci ós tech ni ká i nak gaz -
dag sá gát (há rom- és négy szó la mú té -
tel, can tus fir mus a szop rán ban és a
basszus ban, mo tet ti kus-imi tá ci ós fel -
dol go zás, dí szí tett dal lam).
A kö vet ke ző ge ne rá ci ó hoz tar to -

zó Di et rich Bux te hu de (1637–1707)
je len tő sé gét  jel zi,  hogy  Bach  Lü -
beck be za rán do kolt azért, hogy hall -
has sa mu zsi ká lá sát. Bux te hu de ko rál -
ala pú mű ve i nek je len tős ré sze há rom
imi tá ci ós kí sé rő szó lam fe lett meg szó -
la ló, dí szí tett can tus fir mus ra épül; a
Mi atyánk-ének is ilyen (BuxWV 219).
Jo hann Se bas ti an Bach (1685–1750)

or go na mű vei kö zött öt Va ter un ser-fel -
dol go zást is ta lá lunk, eb ből ket tőt a
Cla vi er-Übung ka te kiz mus éne ke ket
tar tal ma zó  har ma dik kö te té ben.  A
nagy sza bá sú, öt szó la mú kom po zí ci ó -
ban (BWV 682) mind két kéz játssza a
dal la mot ká non ban, ezt fon ják kö rül
az ap róbb han gok ból épít ke ző kí sé rő -
szó la mok. Mind ezt a pe dál basszu sa
tá maszt ja alá. A rö vi debb, ma nua li ter
da rab ban (BWV 683) a szop rán dal -
la ma ti zen ha tod ská lák fö lött hang zik.
Az  Or gel-Büch le in pe dá los  fel -

dol go zá sá ban (BWV 636) egy négy -
han gos mo tí vum a haj tó erő a szop -
rán ban meg szó la ló dal lam alatt. A
ne gye dik mű (BWV 737) ma nua li ter

ko rál mo tet ta, az ötö dik pe dig (BWV
762) a Bux te hu de-tí pust kö ve ti.
Bach  Já nos-pas si ó já ban (BWV

245) sze re pel az ének ne gye dik stró -
fá ja egy sze rű négy szó la mú har mo ni -
zá lás ban (ezen kí vül még há rom kan -
tá tá ban buk kan  fel csak a dal lam).
A Ba chot új ra fel fe de ző Fe lix Men -

dels sohn Bart holdy (1809–1847) or go -
na szo ná tá i nak egyik ré szé ben nyil ván -
va ló an fel is mer he tő a be le szőtt ko rál.
Ezek kö zül  leg is mer tebb a ha to dik, 
d-moll  szo ná ta  (op.  65),  amely nek
nagy ívű el ső té te le a Va ter un ser-dal -
lam ra épü lő té ma, öt va ri á ció és fú ga.

Max Re ger (1873–1916) a ké ső ro -
man ti ka sű rű har mó ni á i val, há rom
ma nu ál  hang szín-  és  vissz hang le -
he tő sé ge it ki ak náz va ír ta meg fel dol -
go zá sát Lu ther éne ké re (op. 67).
Írá sunk vé gén kö vet kez zék Liszt Fe -

renc (1811–1886) Krisz tus-ora tó ri u ma.
A mű II. ré szé nek egyik té te le (Víz ke -
reszt után, No. 7) a Mi atyánk la tin
szö ve gé nek ki emel ke dő fel dol go zá sa.
Liszt négy íz ben vál la ko zott az imád -
ság meg ze né sí té sé re. A Krisz tus hoz
írott Pa ter nos ter hét szó la mú ve gyes
kar or go na kí sé ret tel. Gre go ri án alap -
dal lam ból in dul ki, azt szö vi to vább
ön ál ló  in ven ci ó val,  ré gi  ha gyo má -
nyo kat meg újí tó mo dá lis har mó ni ák -
kal. Kí ván juk, hogy az ora tó ri um Do -
rá ti An tal ve zé nyel te ih le tett fel vé te -
le – youtu.be/v0fy8zwrX-o– so kak nak
je lent sen meg tisz tí tó pil la na to kat!
Az el múlt év cikk író i nak ne vé ben

bú csú zik a ro vat ve ze tő:
g Dr. Ecse di Zsu zsa

Imádságzenében
Mi atyánk-fel dol go zá sok

[Lel kész:] Is te nünk! Kö szön jük, hogy
tü rel med és jó sá god mind ed dig meg -
tar tot ta éle tün ket. Ké rünk, irá nyítsd
fi gyel mün ket ezen a na pon ar ra, hogy
há lá val és meg elé ge dés sel él jünk. Ne
zú go lód junk  és  ne  pa nasz kod junk,
ami kor  ter he ket  kell  hor doz nunk.
Ak kor  sem,  ha  éve ink  ha lad tá val
erőt len sé gün ket érez zük. Se gíts min -
ket úgy vissza te kin te ni, hogy meg lás -
suk élet utun kon a tő led ka pott ál dá -
so kat. Jé zus Krisz tu sért ké rünk… 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért az

em ber tár sa in kért, akik ne he zen in -
dul nak  el  kö ve té sed re.  Sok szor  el -
mon dott hí vás ra is új és új ki fo gá sok -
kal vá la szol nak. Ala kítsd úgy szol gá -
la tun kat,  hogy  ered mé nye seb ben
tud juk  meg szó lí ta ni  az  em be re ket
kör nye ze tünk ben. Adj ne künk több
kez de mé nye ző kész sé get és bát rabb
lé pé se ket, hogy kö ze lebb ke rül jön a
vi gasz ta ló  evan gé li um  sok  úti tár -
sunk hoz ezek ben a na pok ban. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Kö nyör günk  azo kért,

akik most néz nek szem be iga zán az
el mú lás sal és a föl di élet vég ső kér -
dé se i vel. Kü lö nö sen is eléd hoz zuk az
el esett, be teg és idős em be rek sor sát.
Adj bi zo dal mat és re mény sé get a szí -
vük be. Éb reszd ben nük az örök élet
evan gé li u má nak  ere jét.  Ne  lás sák
cél ta lan nak  és  sö tét nek  az  élet al -
kony nap ja it és órá it, ha nem hall ják
meg a te min de ne ket meg újí tó vég -
ső na pod hí rét. Se gíts ne kik, hogy
meg tud ja nak sza ba dul ni a mu lasz -
tá sok,  ku dar cok  és  ered mény te len
pró bál ko zá sok ter hé től. Adj gyó gyí -
tó vi lá gos sá got éle tük be. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -

kért, hogy az utol só idők pró fé ci á it és
az el jö ven dő örök élet evan gé li u mát
hi te le sen tud ja meg szó lal tat ni. Vedd
el a könnyel mű és fe le lőt len be szé det
a ne ved ben meg szó la lók tól, és adj ak -
tu á lis, élet erős és gyó gyí tó üze ne tet.
Ta níts min ket új ra fo gal maz ni hi tünk
tar tal mát és bát ran meg szó lal ni, ha
kell, meg hök ken tő és éb resz tő gon do -
la tok kal! Őrizz meg at tól, hogy em be -
rek tet szé sé re for mál juk sza va in kat és
éle tün ket úgy, hogy a te egye dül jo gos
és tö ké le tes el vá rá sod ról meg fe led kez -
zünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk… 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Is te nünk! Emeld fel te kin -

te tün ket, hogy örök na pod iga zi fé -
nyét meg lás suk. Mu tasd meg min den
em be ri élet pá rat lan ér té két. Lát tasd
meg ve lünk az éle tünk fel té te le it biz -
to sí tó boly gónk szép sé gét és tö ré keny
vol tát. Add, hogy az el jö ven dő tel jes
tisz ta ság és fé nyes ség ar ra is in dít son
min ket, hogy kö rül te kin tőbb, oda -
adóbb és fe le lős ség tel je sebb éle tet él -
jünk itt, a föl dün kön. Em ber tár sa ink -
ra és a min ket kö rül ve vő vi lág ra pe -
dig úgy tud junk te kin te ni, mint a te
aka ra tod sze rin ti kin csek re és ér té -
kek re. Ezen a va sár na pon kü lö nö sen
is add meg ne künk a fel fe lé te kin tés
kész sé gét, és adj tág pers pek tí vát. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk… 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:]  Is te nünk,  kö szön jük,

hogy sze re te ted ben, jó sá god ban és
tü rel med ben  lel  ott hont  imád sá -
gunk a test vé rünk ké lett Fi ad, Jé zus
Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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Ter mé sze te sen  so kak  fan tá zi á ját
meg moz gat ta  a  re for má ció  ün ne -
pén  alá írt  meg ál la po dás,  mely nek
gyü möl cse ként a kö vet ke ző há rom
év ben kö zel öt mil li ár dos kor mány -
za ti tá mo ga tás sal meg újul hat a győ -
ri  és a bu da pes ti  In su la Lu the ra na
épü let együt tes. De ér de mes túl lát -
nunk a szá mo kon és együtt gon dol -
kod ni, akár együtt is örül ni a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház és Ma -
gyar or szág kor má nya kö zött szü le tett
meg ál la po dás  be ve ze tő  szö ve gén.
Hi szen  va ló já ban  eb ből  de rül  ki,
hogy mi lyen ala pon, ha úgy tet szik,
mi lyen tör té nel mi előz mé nyek nyo -
mán kap tuk ezt a ki emelt tá mo ga tást. 
Ez a „szü le tés na pi aján dék” össze -

függ a re for má ció ma is ak tu á lis, ér -
té ket őr ző és te rem tő örök sé gé vel. A
meg ál la po dás  el ső  be kez dé sé ben
ugyan is ezt ol vas hat juk: „…a re for -
má ció kö zel gő öt száz éves ju bi le u ma
ha zánk szá má ra is ki emel ten fon tos
ün nep  és  le he tő ség  ke resz tyén  és
nem ze ti múl tunk tel je sebb meg is me -
ré sé re,  va la mint  az  ezen  ér té kek re
ala po zott jö vőnk épí té sé re.”
Va jon mi ma gunk mennyi re  va -

gyunk még tu da tá ban, hogy me lyek
ezek  a  sa já tos  evan gé li kus  ér té kek,
ame lye ket a tör té ne lem és az egy ház
Ura im már öt év szá za da re ánk bí zott,
és jog gal kér szá mon raj tunk ma is?

A zsi nat elé ké szült el nök-püs pö ki be -
szá mo lóm ban is fel ve tem a kér dést:
„Tény leg evi den cia-e még 2013-ban,
hogy mi ből él az egy ház? Hogy egye -
dül mi lyen ala pok ról in dul ha tunk? A
so la gra tia, so la fi de, so la scrip tu ra és
a so lus Ch ris tus osz lo pai ugyan ott
ma ga sod nak  a  fa so ri  re for má ci ói
park ban, a zsi na ti ülé sek kö ze lé ben,
de ta lán kis sé szim bo li kus, hogy ezek
az osz lo pok sem mit sem tar ta nak…
Mint ha a 21. szá zad egy há za már más,
kor sze rűbb nek  vélt  tar tó ele mek kel
pró bál na épít kez ni?!”
Amint er ről la punk elő ző szá ma is

tu dó sí tott, a Rév fü lö pön tar tott fel -
ügye lői  kon fe ren cia  is  rész le te sen
tár gyal ta  a  re for má ci ói  ju bi le um ra
va ló fel ké szü lés kér dé se it. Így a te ma -
ti kus  évek  he lyes  ér tel me zé sét  is,
mi sze rint ki fe je zet ten a re for má ció
fent  idé zett  alap ér té ke i nek  fé nyé -
ben és össze füg gé sé ben kell fel dol -
goz nunk az adott év ak tu á lis jel le gét.
Te hát 2014-ben nem ön ma gá ban a
kul tú ra a té ma, ha nem a re for má ció
és a kul tú ra vi szo nya, köl csön ha tá sa.
Er re a ha tás ra utal nak a meg ál la -

po dás  kö vet ke ző  sza ka szai,  ahol  a
kor mány zat töb bek kö zött el is me ri: 
„A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus

Egy ház nem ze tünk tör té nel mé ben,
sza bad ság küz del me i ben, a ma gyar -
or szá gi nem ze ti sé gek nyel vé nek és

kul tú rá já nak fenn tar tá sá ban, nem ze ti
iden ti tá sunk meg őr zé sé ben be töl tött
sze re pét, mellyel nem ze ti kul tú ránk
hoz zá já rul hat az eu ró pai egy ség sok -
szí nű sé gé hez;
a val lás sza bad sá gért küz dő, hi tét

meg tar tó, a mel lett  ta nú sá got  te vő
ne ves  és  név te len  evan gé li ku sok
élet ál do za tát;
az evan gé li kus egy ház ki emel ke -

dő sze re pét, me lyet a val lás sza bad -
ság  je gyé ben  a  fe le ke ze tek  bé kés
egy más mel lett élé sé ben be töl tött, s
azt szor gal ma san ápol va ah hoz hű -
sé ges ma radt; 
az  evan gé li kus ság  nem ze tek  kö -

zöt ti össze kö tő, köz ve tí tő sze re pét…”
Ezek nek az el is me rő so rok nak az

ér té ke messze túl mu tat az anya gi tá -
mo ga tá son, a győ ri és bu da pes ti pro -
jek tek ha tá ra in. A meg úju ló épü le tek
csak meg fe le lő, kor sze rű ke re te ket kí -
nál hat nak an nak a re mélt spi ri tu á lis
meg úju lás nak, amely re a meg ál la po -
dás ban is idé zett mon dat utal a Ma -
gyar or szág Alap tör vé nyét be ve ze tő
Nem ze ti hit val lás ban. Esze rint, töb -
bek kö zött: „Vall juk, hogy a hu sza dik
szá zad er köl csi meg ren dü lés hez ve -
ze tő  év ti ze dei  után  múl ha tat la nul
szük sé günk  van  a  lel ki  és  szel le mi
meg úju lás ra…”
Fél re ér tés ne es sék: en nek a meg -

úju lás nak nem az egy ház a for rá sa! Saj -

nos mi is ré szei, ré sze sei va gyunk az
idé zett er köl csi meg ren dü lés nek, és
ne künk is „múl ha tat la nul szük sé günk
van a lel ki és szel le mi meg úju lás ra”, ha
úgy tet szik: új re for má ci ó ra. Ne künk
is egy ér tel mű en vissza kell ta lál nunk
a tisz ta for rás hoz és az él te tő gyö ke -
rek hez,  ahogy  er re  Lu ther Már ton
Wit ten berg ben  ki tű zött  el ső  té te le
ta nít: „Mi kor Urunk és Mes te rünk azt
mond ta: »Tér je tek meg!« –, azt akar -
ta, hogy a hí vek egész éle te bűn bá nat -
ra té rés le gyen.”
A jól is mert kép pel él ve: nem mi

va gyunk „a ke nyér”. De sze ret nénk
olyan  kol du sok  len ni,  akik  tud ják,
hogy hol a ke nyér, hogy ki a Ke nyér!
S ezt igyek szünk az egész vi lág tud -
tá ra ad ni min den lé te ző esz köz zel.
Kül de té sünk,  hogy  gyü le ke ze te in -
ken, ok ta tá si és dia kó ni ai in téz mé -
nye in ken és a mé di án ke resz tül meg -
hív juk az em be re ket Jé zus Krisz tus
él te tő, táp lá ló kö zös sé gé be.
Eb ben  a  hó nap ban  em lé kez het -

tünk meg Lu ther Már ton 530. szü le -
tés nap já ról. Az 500. év for du ló ra –
még  1983-ban  –  meg je lent  ima -
könyv ben fe dez tem fel az Ami re va -
ló ban szük sé gem van cí mű kö nyör -
gést,  amely  fen ti  kül de té sünk  be -
töl té sé ben is se gít het: „Lá tod, Uram,
/ üres edény va gyok. / Ar ra vá gyom,
/  hogy  va la ki  szín ül tig  tölt sön.  /

Uram, tölts fel hát! / Gyen ge va gyok
a hit ben, / erő síts en gem. / Hi deg va -
gyok a sze re tet ben, / me le gíts meg
en gem. / Me le gíts meg, / és meg me -
leg szem, / hadd árad jon túl sze re te -
tem  /min den ki re,  aki  kö ze lem ben
van…” (Frie der Schulz: Imád koz zunk
együtt Lu ther ral – ma is. Evan gé li kus
Saj tó osz tály, 1983, 40. imád ság)
A  fá zós  no vem ber ben  for ró sít -

son át min ket a test té lett Sze re tet,
aki nek fo ga dá sá ra ké szü lünk a kö zel -
gő ad vent ben.

g Gáncs Pé ter
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Cso dás nap sü tés ben gyűlt össze az el -
múlt va sár nap Vár al ja ap ra ja-nagy -
ja. A lel kes gyü le ke zés ap ro pó ja idén
a Tolna me gyei köz ség ben nem csak
a ha gyo má nyos né met bú csú meg tar -
tá sa volt, ha nem egy ben az új evan -
gé li kus temp lom kert ün ne pé lyes át -
adá sa és meg ál dá sa is. 
A temp lom kör nye ze té nek meg úju -

lá sa  a  sok  lel kes  se gí tőn  kí vül  egy
nyer tes pá lyá zat nak volt kö szön he tő.
A pá lyá zat a Da rá nyi Ig nác terv ke re -
té ben, majd öt mil lió fo rint ból va ló sul -
ha tott meg. Schal ler Ber na dett lel kész -
nő is mer tet te az épít ke zés tör té ne tét,

és sze rény aján dék kal kö szön te meg a
ki vi te le zők és a leg főbb se gí tők fá ra -
do zá sa it. A  ki vi te le zé si mun ká la tok
idén jú li us ban kez dőd tek meg, ám elő -
ző leg so kak igye ke ze té re és szor gal má -
ra volt szük ség ah hoz, hogy ma ga a pá -
lyá zat el ké szül hes sen.
A  ren dez vé nyen  a meg hí vott  il -

luszt ris ven dé gek mel lett je len volt
Gáncs Pé ter, a  Dé li  Egy ház ke rü let
püs pö ke, aki nem csak a bú csúi is ten -
tisz te le ten szó lalt meg és hir det te az
igét, ha nem azt meg elő ző en a temp -
lom kert ün ne pé lyes át adá sán is kö -
szön töt te  a  részt ve vő ket.  Ki fe jez te

örö mét, hogy ez a pi ci, ám an nál erő -
sebb gyü le ke zet mi lyen nagy dol got
vitt vég hez ily rö vid idő alatt. 
Az egy ház ke rü let fel ügye lő je, Ra -

dos né Len gyel An na is sze mé lye sen
osz to zott a vá ral ja i ak örö mé ben. 
A há la adó bú csúi is ten tisz te le ten

a hit ta no sok mel lett éne kelt a gyü le -
ke zet Glory Ho pe öku me ni kus gos -
pel kó ru sa is. 
A  ren dez vény  zá rá sa ként  né met

nép vi se let be öl tö zött fi a ta lok tán col -
tak ha gyo má nyos sváb tán co kat, majd
min den kit sze re tet ven dég ség várt. 

g Gy. A.

ÚjtemplomkertVáralján

A mál la do zó és hul ló va ko lat he lyett
im má ron hó fe hér, tisz ta fes ték bo rít -
ja a szen te si evan gé li kus temp lom fa -
la it.  A  Nyu gat-bé ké si  Evan gé li kus
Egy ház me gye és Szen tes Vá ros Ön -
kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val, va -
la mint a Szen te si Evan gé li kus Egy -
ház köz ség  tag ja i tól  ka pott  ado má -
nyok nak kö szön he tő en szé pül he tett
meg Is ten haj lé ka.
A  neo gó ti kus,  idom tég la-ar chi -

tek tú rá jú  evan gé li kus  temp lom
Francsek Im re ter vei alap ján ké szült
1904-ben.  A  kar csú  to rony si sak,  a
kes keny csúcs íves ab la kok, a tám pil -
lé rek, a be já rat fö löt ti ró zsa ab lak a gó -
ti kus épí té szet leg jel lem zőbb stí lus -
ele me i re  utal.  Fi gye lem re  mél tó  a
dísz tég lá ból  ra kott  hom lok zat  ar -
chi tek tú rá ja, a má zas cse rép fe dés, va -
la mint a tölgy fa aj tó ko vá csolt vas nö -
vé nyi or na men ti ká ja. A szen tély szí -
nes ólom üveg ab la kai Krisz tus-je le -
ne te ket áb rá zol nak. 
A fel újí tás so rán gon dol tak a gyü -

le ke ze ti  te rem re  is,  har minc öt  új
szé ket vá sá rol tak. 
A no vem ber 17-én dél előtt tar tott

há la adó is ten tisz te le ten Lá zár Zsolt
es pe res pré di ká ci ó já ban hang sú lyoz -
ta,  hogy  a  2011-es  nép szám lá lá si
ada tok sze rint Szen te sen 285 em ber

val lot ta  ma gát  evan gé li kus nak,  a
temp lom ban pe dig pon to san 285 fé -
rő hely van. Ha te hát min den ki el jön,

telt ház lesz va sár na pon ként. Mint
mond ták, jó len ne min den va sár nap
el fog lal ni az összes fé rő he lyet. 
A li tur gi ai szol gá lat ban Ve res Ra -

vai Csa ba End re se géd ke zett. 
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evan gé li kus.hu

Megújult
aszentesitemplom

Az  ige hir de tés  alap mo tí vu mát  az
1989 óta Csen gő dön szol gá ló Nagy
Ve ro ni ka lel kész nő től  vett  idé zet
nyúj tot ta, mely ben a fa lu si gyü le ke -
zet ter ve it és re mé nye it így fo gal maz -
ta meg: „Uta kat és hi da kat sze ret nénk
épí te ni  egy más hoz.”  Gáncs  Pé ter
Zsolt  138,2  alap ján  hang sú lyoz ta,
hogy elő ször fel fe lé kell épít kez nie a
gyü le ke zet nek, Is ten előtt kell le bo -
rul ni és a ne vét ma gasz tal ni, majd ez -
után  gyó gyul hat nak  egyé ni  éle tek,
em be ri kap cso la tok.
A  be ve ze tő  li tur gia  szol gá la tát  a

csen gő di gyü le ke zet ből szár ma zó lel -
ké szek – dr. Szent pé tery Pé ter teo ló -
gi ai  ta nár,  a  temp lom épí tő  lel kész
fia;  Smi dé li usz né Dro b i na Er zsé bet
sur di lel kész, az év ti ze de ken át hű sé -
ge sen szol gá ló Ma ris ka né ni lá nya és
Hu lej Eni kő kecs ke mé ti  má sod lel -
kész – vé gez ték. 
A temp lom szen te lés re an nak ide jén

Szent pé tery Pé ter lel kész  kis  ver set
írt, amellyel az egyik gyer mek fo gad -

ta a püs pö köt. Az ak ko ri kis lány, Szla -
ma Já nos né kí sér te ma a hit ta no so kat,

Du kai Ben já mint és Hor dós Gab ri el -
lát, akik ugyan ez zel a var si ké vel kö -
szön töt ték a ju bi le u mon a fő pász tort.
Öt ven  év vel  ez előtt  a  ha ran got

egy ti zen há rom éves fiú húz ta meg.
A je len leg fel ügye lői tisz tet be töl tő
Kál lai Ist ván volt az, aki 2013-ban is

ha rang szó val  je lez te  az  ün nep ség
kez de tét. 
A temp lom épí tő bi zott ság el nö ké -

nek, a kö zel fél év szá za don át fel ügye -
lő ként szol gált Ne mes Lász ló nak az
öz ve gye ré gi fo tók kal já rult hoz zá a
ne héz idő szak ban meg va ló sult épít -
ke zés ese mé nye i nek fel ele ve ní té sé hez.
Osz toz tak a csen gő di evan gé li ku sok

örö mé ben a fa lu és az egy ház ke rü let
ve ze tői, a társ gyü le ke zet hez tar to zó pá -
hi, kas kan tyúi, döb rö ge ci és akasz tói

test vé rek és a me gye lel ké szei. S az öku -
me ni kus ha gyo má nyok mél tó foly ta -
tá sa ként je len volt Pén zes Pé ter re for -
má tus lel ki pász tor, a gyü le ke ze ti ének -
lést pe dig a he lyi ka to li kus plé bá nos,
Sza nisz ló Ti bor kí sér te or go nán. 

g H. E.

UtakéshidakCsengődön
b „A Bács-Kis kun Egy ház me gyé ben ez az ősz a temp lom év for du lók idő -

sza ka, hi szen a kecs ke mé ti száz öt ven és a kis kő rö si két száz har minc éves
ju bi le um után a csen gő di temp lom fel szen te lé sé nek öt ve ne dik év for -
du ló ját ün ne pel jük. A mai al ka lom nak az az elő nye az elő ző ek kel szem -
ben, hogy kö zöt tünk van nak még azok, akik nek a temp lom épí té sé ről
és fel szen te lé sé ről sze mé lyes em lé ke ik van nak” – mond ta GáncsPéter
püs pök a no vem ber 16-án tar tott ün ne pi is ten tisz te le ten.
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Tá jé koz ta tó já ban a püs pök há rom té -
ma kör re fó kusz ált. Szólt ar ról, hogy
na gyon sok – egé szen pon to san öt -
ven – gyü le ke zet, il let ve in téz mény je -
lent ke zett a leg utóbb ki írt pá lyá zat -
ra, ez pe dig az érin tet tek él ni aka rá -
sát bi zo nyít ja. Be szélt a püs pök ar ról
is, hogy több lel kész nél az utób bi idő -
szak ban ma gán életi prob lé mák je lent -
kez tek, bot lá sok for dul tak elő, ame -

lyek ve szé lyez tet ték az érin tett gyü -
le ke ze tek bé ké jét, és meg bot rán ko -
zást okoz tak. Har ma dik ként Sze me -
rei Já nos azt a ki emelt tá mo ga tást em -
lí tet te,  ame lyet  evan gé li kus  egy há -
zunk nak a kor mány jut ta tott. Ilyen
ko moly össze get, öt mil li árd fo rin tot
egy há zunk még nem ka pott.
Az egy ház ke rü le ti fel ügye lői tá jé -

koz ta tó ban Mé szá ros Ta más is ki tért
a  kö zel múlt  lel ké szi  bot lá sa i ra,  és
szólt ar ról is, hogy egy ház köz sé gi lá -
to ga tá sai  so rán öröm mel ér zé kel te
gyü le ke ze te ink nél a du nán tú li iden -
ti tás erő sö dé sét.
Ha tá ro za tok, dön té sek so ra kö vet -

ke zett ez után. El ső ként jó vá hagy ta a
köz gyű lés  a  ta ká csi–nagy acsá di–ne -
mes gör zsö nyi  gyü le ke ze tek  tár su lási
egyez mé nyét. El fo gad ta a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let és a finn or szá -
gi Mik ke li Egy ház ke rü let kö zött meg -
kö ten dő  test vér ke rü leti  szer ző dést,
ame lyet a finn fél is a na pok ban tár gyal.
A test vér ke rü leti szer ző dés alá írá sá ra
vár ha tó an a jö vő év ele jén ke rül het sor.
Két ki írást is mó do sí tott a ke rü leti

köz gyű lés.  El ső ként  ki bő ví tet ték  a
Gyu rátz-díj  bí rá ló i nak  kö rét.  Ed dig
az egy ház ke rü le ti el nök ség tag jai és az
egy ház me gyék  ka te che ti kai  fe le lő sei
vol tak  tag jai  a  bí rá ló bi zott ság nak.
Mos tan tól  ha  va la mely  egy ház me -
gyé ben nincs vá lasz tott ka te che ti kai fe -
le lős, ak kor az adott egy ház me gye el -
nök sé gé nek jo ga van más sze mélyt de -
le gál ni a bí rá ló bi zott ság ba. 
A má sik mó do sí tás a teo ló gus-ösz -

tön díj ki írá sá ban tör tént. Az ösz tön -

díj  el nye ré sé hez  szük sé ges  jö ve de -
lem ha tár mó do sult: az a nap pa li ta go -
za tos hit tu do má nyi egye te mi hall ga -
tó pá lyáz hat az egy ház ke rü let ösz tön -
dí já ra, aki nél az egy ház tar tás ban élők
egy fő re ju tó ha vi jö ve del me nem ha -
lad ja meg a min den ko ri mi ni mál bér
össze gét. 
Ezt  kö ve tő en  Mé szá ros  Ta más

egy ház ke rü le ti fel ügye lő tett ja vas la -

tot ar ra, hogy a tör vény ben elő írt mi -
ni má lis  lét szám mal,  két  fő vel,  az
egy ház ke rü let te rü le tén mű kö dő in -
téz mé nyek  egy-egy  kép vi se lő jé vel
bő vül jön az egy ház ke rü le ti köz gyű -
lés  ta nács ko zá si  jo gú  tag ja i nak  a
szá ma. Így a köz gyű lés negy ven két
ta gú ra egé szült ki: a hu szon nyolc sza -
va za ti jo gú tag mel lett ti zen né gyen
ta nács ko zá si jog gal ve het nek részt a
köz gyű lés mun ká já ban.
Az egy ház ke rü leti köz gyű lés utol só

blokk já ban dön töt tek a kül döt tek ar -
ról, hogy a ke rü let ren del ke zé sé re ál -
ló kü lön ke ret ből hat gyü le ke zet össze -
sen 3,9 mil lió fo rin tot kap be ru há zá -
sok fi nan szí ro zá sá ra. Össze ál lí tot ták a
2014. évi prog ram nap tárt. Ek kor adott
min den rész let re ki ter je dő tá jé koz ta -
tást Sze me rei Já nos a győ ri In su la Lu -
the ra na ál tal el nyert 4,7 mil li árd fo rint -
ból meg va ló su ló nagy pro jekt ről. 
Az oszt rák–ma gyar ha tá ron át nyú -

ló gyü le ke ze ti mun ká já ról szá molt be
Plöchl Il di kóhit ta nár és gyü le ke zet pe -
da gó gus, il let ve egy ház ke rü le ti ösz tön -
dí jas ként vég zett ke rü leti szol gá la ta -
i ról  Ci li ke Esz ter teo ló gus hall ga tó.
Vé gül két la jos ko má ro mi in téz mény
igaz ga tó ta ná csá ba  de le gált  ta got  a
köz gyű lés: az Agape Sze re tet szol gá -
latéba dr. Bá nyai Bé lát, míg a Ke rek -
er dő Óvo dá éba Las sú Ta más nét.
Az ülés be re kesz té se után a kül -

döt tek út ja a győ ri te me tő be ve ze tett,
ahol rö vid meg em lé ke zés ke re té ben
meg ko szo rúz ták a száz húsz éve szü -
le tett Tú róczy Zol tán püs pök sír ját.

g Kiss Mik lós

Nyugat
b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let az el múlt hét szom bat ján győ -

ri szék há zá ban tar tot ta őszi ren des köz gyű lé sét. SzebikKároly csák -
vá ri lel kész ige szol gá la ta után SzemereiJános püs pök tá jé koz ta tó ja
hang zott el a ta va szi köz gyű lés óta el telt idő szak ról. Be ve ze tő jé ben
a püs pök meg em lé ke zett hi va ta li előd jé ről, a há rom szor is püs pök -
ké vá lasz tott TúróczyZoltánról, aki em bert pró bá ló, ne héz idő sza kok -
ban állt Is ten em be re ként hű sé ge sen egy ház ke rü le te élén. 

Az  ENSZ  klí ma vál to zás ról  szó ló
egyez mé nyét elő ké szí tő var sói kon -
fe ren cia (COP19) meg nyi tó ján Yeb
Sa ño Fü löp-szi ge te ki kül dött a ha -
zai ka taszt ró fá ra is gon dol va szen -
ve dé lyes be széd ben tet te szó vá a klí -
ma tár gya lás ér de mi ered mé nye i nek
el ma ra dá sát. 
A be széd ha tá sá ra a Lu the rá nus Vi -

lág szö vet ség je len lé vő kül döt tei szo -
li da ri tá si fel hí vást tet tek köz zé, mely -
ben a klí ma vál to zás sal kap cso la tos
tár gya lá sok ér de mi ered mé nye és a
kör nye ze ti ka taszt ró fák, ki emel ten is
a  Fü löp-szi ge te ki  táj fun  ál do za tai
irán ti együtt ér zés je gyé ben ön kén tes
böj tö lés re hív tak a no vem ber 22-ig
tar tó kon fe ren cia egy nap ján.
A klí ma vál to zás mi att a kör nye ze ti

ka taszt ró fák egy re gya ko rib bak és in -
ten zí veb bek,  az  érin tett  ré gi ók ban
élő, sze gény sor sú la kos sá got pe dig
arány ta la nul na gyobb vesz te ség éri,
mint  a  fej lett  vi lág ban  élő ket.  Az
LVSZ tag egy há za i ra gon dol va az el -
múlt év ben az egye sült ál la mok be li
San dy hur ri kán,  a  sú lyos na mí bi ai
szá raz ság  és  az  In di á ban  tom bo ló

Phai lin cik lon súj tot ta eze ken a vi dé -
ke ken élő test vé re in ket.
Kap cso lód va  a  vi lág szer te  több

mint het ven mil lió evan gé li kust össze -

fo gó  vi lág szö vet ség  fel hí vá sá hoz,  a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Észa ki Egy ház ke rü le té nek el nök sé ge
szo li da ri tá si  gesz tus ra  hív ta  fel  az
egy ház ke rü le ti köz gyű lés tag ja it. En -

nek je gyé ben a te rem tett vi lá gért ag -
gód va és a pusz tí tás ál do za ta i val va -
ló kö zös ség vál la lás ként a no vem ber
15-i  köz gyű lé sen  kö zös  imád sá got

tar tot tak,  va la mint  a  szo ká sos hoz
ké pest egé szen egy sze rű volt a ven -
dég lá tás. Azon a na pon töb ben is ön -
kén tes böjt tel csat la koz tak az LVSZ
kül döt te i nek kez de mé nye zé sé hez.

Ő s z I  e g y h á z K e r ü L e T I

A gyű lés rend ha gyó volt a ven dég lá -
tás te kin te té ben is, mert hogy az Észa -
ki  Egy ház ke rü let  el nök sé ge  ko mo -
lyan vet te a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség nek a Fü löp-szi ge te ki kör nye ze ti ka -
taszt ró fát kö ve tő kez de mé nye zé sét. Így
a glo bá lis szo li da ri tá si ak ció je gyé ben
sze ré nyebb volt a ven dég lá tás.
A na pi ren di pon tok előtt mu tat ták

be a püs pö ki hi va tal új mun ka tár sát,
Pap Kin ga Mar jat tát, aki dr. Lász ló
Vir gilmun ká ját vet te át no vem ber el -
se jé től. Vir gil ezen túl Kin ga fel ada ta it
vég zi az öku me ni kus és kül ügyi osz -
tály mun ka tár sa ként – ahol egy ko ron
is dol go zott.
A püs pök je len té sét a „gon dol kodj

glo bá li san, cse le kedj lo ká li san” gon do -
lat tal in dí tot ta. A misszi ói fel ada tok
kap csán  ki emel te,  hogy  a  misszió
nem  em be rek mű ve,  ha nem mis sio
Dei, a Szent há rom ság Is ten mun ká ja.
Más rész től fon tos, hogy a hosszú tá -
vú ter ve zés esz kö ze le gyen a stra té gia.
En nek  ki ala kí tá sá ban  ér de mes  ko -
mo lyan ven ni a nép moz gal mi ada ta -
in kat és fel fe dez ni azt, mi lyen sok fé -
le kép pen  kap cso lód nak  egy más hoz
egy há zunk gyü le ke ze tei és mun ka ágai.
Fáb ri György  is kö zép pont ba he -

lyez te be szá mo ló já ban a gyü le ke ze te -
ket. Ki fe jez te azon vá gyát, hogy az egy -
ház ke rü le ti el nök ség ne csak pro to kol -
lá ris lá to ga tá so kon, ha nem a sze mé -
lyes ta lál ko zá sok ra több le he tő sé get
adó ese mé nye ken is részt ve gyen. Át -
gon do lan dó  az  or szá gos  iro da,  az
egy ház ke rü le ti hi va ta lok és a gyü le ke -
ze tek je len le gi vi szo nya. Ho gyan le het -
ne ezen a té ren még ha té ko nyab ban
meg va ló sí ta ni a stra té gi á ban is meg -
fo gal ma zott há ló za tos sá got? 
A je len lé vők ezen kér dés re vá la -

szol va fel szó la lá sa ik ban a gyü le ke zet -
köz pon tú ság ra  he lyez ték  a  hang -
súlyt: az or szá gos iro da ad mi niszt rá -
ci ó ja se gít se a gyü le ke ze ti mun kát, és
ne  hát rál tas sa  túl bo nyo lí tott  ügy -
me ne tek kel.  A  püs pö ki  hi va ta lok
ugyan ak kor le gye nek el ső sor ban spi -
ri tu á lis köz pon tok. En nek ér tel mé -
ben a misszi ói tör vényt is új ra kel le -

ne gon dol ni, de oly mó don, hogy a
szer ve ze ti ség mel lett fon tos sze re pet
kap jon a misszi ói lel kü let is.
A hit- és er kölcs tan ok ta tás szep -

tem be ri be ve ze té sé vel nagy ban meg -
nö ve ke dett a lel ké szek hit tan órá i nak
szá ma. Mind ez hosszú tá von nem se -
gí ti elő a gyü le ke zet ben vég zett szol -
gá la tot. En nek or vos lá sá ra a köz gyű -
lés ja vas la tot fo gal maz meg: a zsi nat
fog lal koz zon  a  lel ké szi  hit tan órák
szá má nak kor lá to zá sá val. Ez zel azon -
ban el ke rül he tet len lesz, hogy több fő -
ál lá sú  hit ok ta tó  le gyen  be von va  a
rend szer be.

A pá lyá za tok kal kap cso la to san Ko -
csis Ist ván pá lyá za ti re fe rens adott tá -
jé koz ta tást. El mond ta, hogy az Em be -
ri  Erő for rá sok  Mi nisz té ri u má nak
(Em mi) na pok ban le zá rult pá lyá za tai
kap csán az egy ház ke rü let gyü le ke ze -
te i nek  több mint  egy har ma da  kért
egy há zi aján lást. Úgy lát ja, nagy igény
len ne egy há zi pá lyá za ti to vább kép zés -
re, mert na gyon sok kér dés sel for dul -
nak hoz zá juk a gyü le ke ze tek.
A to váb bi ak ban a köz gyű lés rö vi -

den fog lal ko zott az egy ház ke rü let és
a püs pö ki hi va tal ha té ko nyabb mű kö -
dé se ér de ké ben elő ké szí ten dő egy ház -
ke rü le ti sza bály ren de let tel, va la mint
az el múlt hó na pok ban zaj lott ke rü leti
prog ra mok – mun ka év kez dő lel kész -
ta lál ko zó, sport nap – ér té ke lé sé vel. Az
elő re te kin tés  je gyé ben  a  jö vő  évi

misszi ói nap ról is – amely má jus 31-
én lesz Da ba son – esett pár szó.
A négy órás együtt lét sok té má ban

sok fel szó la lás ra és kö zös gon dol ko -
dás ra adott le he tő sé get. Re mény ség
sze rint sem mi sem hang zott el hi á ba,
és  rö vid  időn  be lül  meg tör tén nek
azon lé pé sek, ame lyek se gí tik és elő -
re vi szik egy há zunk meg bí za tá sá nak –
az evan gé li um ter jesz té sé nek – ügyét. 
A kö vet ke ző egy ház ke rü le ti köz -

gyű lés idő pont ja 2014. má jus 9. A ven -
dég lá tó a Ba las sa gyar ma ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség lesz.

g Hor váth-He gyi Áron

Észak
b A no vem ber kö ze pi dá tum ban nem, de a hely szín te kin te té ben for ma -

bon tó volt az Észa ki Egy ház ke rü let őszi köz gyű lé se. Ki vé te le sen – hosszú
évek után is mét – a püs pö ki hi va tal adott ott hont a hu szon hat sza va zati
jo gú ta got szám lá ló tes tü let nek. Az együtt lét a püs pö ki hi va tal ká pol -
ná já ban kez dő dött is ten tisz te let tel, BozorádyAndrás nyír egy há zi lel -
kész igei szol gá la tá val, akit ezek után dr.FabinyTamás püs pök ik ta tott
be egy ház ke rü le ti misszi ói lel ké szi tisz té be. A köz gyű lés a ta nács te rem -
ben foly ta tó dott dr.FábriGyörgy egy ház ke rü le ti fel ügye lő ve ze té sé vel.

Lutheránusszolidaritás

Segélyszállítmány érkezett Taclobanba a Haiyan tájfun túlélőihez
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2017-re meg újulhat a Nyugati (Dunántúli) Evan gé li kus Egyházkerület
székhelyének evan  gé li kus szi gete. Az ok tó ber 31-én alá írt meg ál la po dás
alap ján a kor mány tá mo ga tás na gyobb ré szét, mint egy 4,7 mil li árd fo rin -
tot a győ ri evan gé li kus szi get fel újí tá sá ra le het for dí ta ni. 
Győr ben a komp lex gyü le ke ze ti köz pont a temp lom, a lel kész la kás, a le -

vél tár és a hi va ta li he lyi sé gek mel lett óvo dát, is ko lát és idő sek ott ho nát is
ma gá ban fog lal. Így min den kor osz tály szá má ra fon tos szol gá la tot tölt be. 
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A jó han gu la tú mun ka va cso rán min -
den ki nek le he tő sé ge nyílt be szá mol -
ni az őt ak tu á li san fog lal koz ta tó örö -
mök ről és ne héz sé gek ről. A fo gá sok
kö zött kö szön tők hang zot tak el, va cso -
ra után pe dig Sza bó né Mát rai Ma ri -
an na püs pök he lyet tes lel ki desszert -
je kö vet ke zett egy Si mo ne We il-idé -
zet alap ján: „Az idő erő sza kos ha tal -

ma szét sza kít ja a lel ket. De a sza ka dá -
son át be lép az örök ké va ló ság.”
Más nap, no vem ber 15-én a kő bá -

nyai evan gé li kus temp lom adott ott -
hont  az  egy ház ke rü le ti  köz gyű lés -
nek. A mun ka meg kez dé se előtt Ben -
kó czy Pé terkő bá nyai lel kész áhí ta ta in -

dí tot ta a reg gelt, majd Zász ka licz ky
Zsu zsan na, a gyü le ke zet fel ügye lő je
mu tat ta  be  a  Bu da pest-Kő bá nyai
Evan gé li kus Egy ház köz ség éle tét. 
Ta lán nem csu pán e so rok szer ző -

jé nek tűnt fel, hogy a kü lön le ges, kör
ala kú temp lom és a köz gyű lés asz ta -
lá nak kör alak ja is szim bo li zál ta: érik
az a ve tés, ame lyet az el múlt tíz év ben

a ke rü let ve ze té se ül te tett. Va ló di csa -
pat mun ka zaj lik a ke rü let ve ze té sé ben,
ahol a sok szor szo mo rú di ag nó zi son
túl már a meg ol dá so kat ke re sik. 
Mind ket tő re volt pél da a köz gyű lé -

sen, hi szen jól ki egé szí tet ték egy mást
An dor ka Ár pád fel ügye lő he lyet tes

né hol ki áb rán dí tó sta tisz ti kai ada tai és
De ák Lász ló egy ház ke rü le ti misszi ói
lel kész nek az adott hely zet re ad ha tó
misszi ói vá la szai. 
Min den vál to zik. Ezek a vál to zá -

sok né ha csak a fel szín alatt lát ha tat -
la nul, né ha pe dig a fel szín re tör ve lát -
vá nyos új don sá go kat hoz nak. Jó né -
ha meg áll ni és vissza te kin te ni az el -
múlt idő szak ra. Er re te remt ki vá ló al -
kal mat  a  fris sen  meg je lent,  Ve tés,
érés, ara tás dé len, 2003–2013 cí mű,
az egy ház ke rü let el múlt tíz évét be -
mu ta tó kö tet, ame lyet a szer kesz tő,
Bo da Zsu zsa mu ta tott be a köz gyű -
lés nek. A köz gyű lé si ta gok a könyv
egy-egy  pél dá nyá val  gaz da god tak. 
A Ra dos né Len gyel An na ke rü leti

fel ügye lő ál tal ve ze tett köz gyű lés el -
fo gad ta  az  egy ház ke rü let  2014-es
mun ka ter vét,  ame lyet Gáncs Pé ter
püs pök mu ta tott be a részt ve vők nek.
Elő re lé pés  egy há zunk  éle té ben,

hogy – dé li ke rü le ti min tá ra – im már
mind há rom egy ház ke rü let ben hir -
det nek  teo ló gus ösz tön dí jat.  Egy -
ház ke rü le tünk köz gyű lé se úgy ha tá -
ro zott, hogy to váb bi lé pést tesz, és
az ösz tön dí jat ki ter jesz ti hit tu do má -
nyi egye te münk töb bi sza ká ra is az -
zal a meg kö tés sel, hogy az össze get
tan díj ra kell köl te ni. Ez zel a mó do -
sí tás sal töb bek kö zött a má sod dip -
lo más-kép zés ben részt ve vő hit tan -
ta ná rok tan dí ját is tá mo gat ni tud ja
az egy ház ke rü let.
To váb bi po zi tí vum ként em lít het jük,

hogy erő söd ni  lát szik a zsi nat és az
egy há zunk el nök sé ge kö zöt ti pár be -
széd. En nek ke rü le ti szin tű meg nyil -
vá nu lá sa ként  be szá mol tak  mun ká -
juk ról a ke rü let zsi na ti kül döt tei: Lá -
zár Zsolt, Soly már Pé ter, Sza bó Szi lárd,
Ko la rovsz ki Zol tán, Mun tag And rás és
dr. Solt-Szá raz Csen ge Git ta.

g Kiss Ta más

Dél
b A kő bá nyai evan gé li kus temp lom ban tar tot ta őszi köz gyű lé sét no vem -

ber 15-én a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let. A ke rü let el nök sé ge min den
ősszel az egy há zi esz ten dő vé gén, az őszi ke rü le ti köz gyű lést meg elő ző
es te fe hér asz tal kö rül, for ma li tá sok tól men tes, csa lá di as lég kör ben ta -
lál al kal mat a mö göt tünk ha gyott év ér té ke lé sé re az egy ház me gyei el nök -
sé gek tag ja i val. Idén a szán dé ko san össze ke vert ülés rend és az evan gé -
li kus pap nék re cept je i ből vá lo ga tott, Íz-lelő cí mű sza kács könyv re cept -
jei alap ján össze ál lí tott me nü mind a kö tet len han gu la tot erő sí tet te. 

Akik meg ál mod tuk ezt a köny vet, és
dol goz tunk a lét re jöt tén, meg pró bál -
tuk  össze gez ni  tíz  év  ese mé nye it.
Mun ka köz ben foly ton-foly vást Is ten
láb nyo má ra buk kan tunk. Őr ző, kor -
ri gá ló, tü rel mes sze re te té nek ap ró és

meg le pő je le i re. Jó szán dé kú tö rek -
vé sek ből és kez de mé nye zé sek ből így
lett  las san  ki for má ló dó,  egy sé ges
kép. Messze nem hi bát lan és tö ké le -
tes tab ló, ame lyen fé nyes és si ke res
min den, még is olyan „fo lya mat áb ra”,
amely  meg érez te ti:  jó  dol got  te -
szünk, ha meg pró bá lunk kö zös ség -

gé for mál ni majd nem száz lel készt és
gyü le ke ze tet, fel ügye lőt, ok ta tá si és
dia kó ni ai in téz ményt.
A kö zös ség épí tés és a misszió áll

tíz év egy ház ke rü le ti szol gá la tá nak el -
ső so rá ban – min den ki ész re ve szi, aki
fel la poz za ezt a ké pes köny vet. Ho -
gyan  épült  kö zös  al kal ma kon,  él -
mé nye ken,  ta lál ko zó kon  át  a  dé li
kö zös ség, hol lel kész csa lá dok kö zös
pi he né sé vel, vi dám, nyá ri idő töl té sé -
vel, hol fris sen kon fir mál tak kö zös tá -
bo ra i val, ze né vel, já ték kal, lel ki fel töl -
tő dés sel; ho gyan vált egy csa pat tá fel -
ügye lők  kö zös sé ge –  er ről  ka punk
friss, él mény sze rű be szá mo ló kat és
sok ké pet. Olyan át te kin tést, amely
leg in kább tük rö zi en nek a kö zös ség -
nek az ere jét és az at mo szfé rá ját. Ho -
gyan  pró bá lunk meg  szem be néz ni
időn ként el ret ten tő szám ada tok kal,
a  fo gyás  je le i vel,  és ho gyan, mer re
pró bá lunk ki tö ré si pon to kat ke res ni,
meg ra gad va an nak a Krisz tus nak a
ke zét, aki nem csak misszi ó ba küld,
ha nem fel ké szít, meg erő sít, re ményt
ad, és ve lünk ma rad.
Aki vé gig la poz za a köny vecs két,

ke zé be kap ja azt a lánc sze met, amely
össze köt a múlt tal, a dé li ha gyo má -
nyok kal, és a fo lya ma tos sá got je len -
ti. Té nye ket és ada to kat ol vas hat a dé -
li  egy ház me gyék ről  és  gyü le ke ze -
tek ről. Be le te kint het a ke rü let misszi -
ói kon cep ci ó já ba. Hírt kap a kö zös -
ség épí tő al kal mak ról, kez de mé nye -
zé sek ről,  tíz  év  leg fon to sabb  ese -
mé nye i ről és ki épült kap cso la ta i ról.
Meg is mer ked het a ke rü let ben mű kö -
dő in téz mény há ló zat tal, és re mény -
sé günk sze rint meg íz lel egy fa la tot
ab ból  a  ke nyér ből,  ame lyet  a  dé li
ke rü let asz ta lán kí nál nak kö zös táp -
lá lék ként.
Kik nek ajánl juk ezt a szép, íz lé ses

köny vet?  Min de nek előtt  azok nak,
akik  ha  meg lát nak  egy-egy  fo tót,
em lé kek éb red nek fel ben nük, rá is -
mer nek  ar cok ra,  hely szí nek re  és
han gu la tok ra – vagy is a dé li ke rü let
né pé nek. De min den ki más előtt is
sze ret nénk aj tót nyit ni, és ven dég ség -
be hív nunk a dé li ke rü let asz ta lá hoz.
A köny vet Bo da Zsu zsa szer kesz -

tet te,  a  fény ké pe ket  a  ke rü let,  az
Evan gé li kus Élet és az in téz mé nyek
ar chí vu má ból vá lo gat ta a szer kesz -
tő és Kiss Ta más.A kö tet a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban je lent meg. 
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Ve tés, érés, ara tás dé len, 2003–2013.
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2013. Ára
1040 fo rint.

Tízév-könyv

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök, a Ke resz -
tény–Zsi dó Tár sa ság ügy ve ze tő el nö -
ke nyi tot ta meg az elő adás-so ro za tot.
A ke resz tény ség és zsi dó ság fáj dal mas
sza kí tá sá tól a po li ti kai in to le ran ci án át
egé szen az egy szűk ré teg ben ma is ta -
pasz tal ha tó, úgy ne ve zett „fut ball kom -
mu ni ká ció” té má já ig ju tott el, és hang -
sú lyoz ta, hogy az egy ház nak is fel kell
lép nie a szél ső sé gek kel szem ben: „van,
ami már nem sza bad, hogy be le fér jen”. 

Endre ffy Gé zabu da ör si evan gé li kus
lel kész a nor vég misszió rö vid tör té ne -
tét és mun kás sá gát is mer tet te.
Az el ső elő adást Kö ves Slomó or -

to dox rab bi, az Egy sé ges Ma gyar or -
szá gi  Iz ra e li ta  Hit köz ség  (EMIH)
ve ze tő je tar tot ta. Hang sú lyoz ta, hogy
a zsi dó val lás ban köz pon ti elem az
ön refle xió egy adott (ese tük ben több -
nyi re tra gi kus) ese mény ér té ke lé se -
kor – elő adá sá ban szó volt töb bek kö -
zött az egyip to mi fog ság ról és a 20.
szá zad bor zal ma i ról. Két sú lyos kér -
dést tett fel és pró bált meg vá la szol -
ni: egy részt azt, hogy ha va ló ban Is -
ten től va lók a ki vá lasz tott nép szen -
ve dé sei,  ak kor  ez  je lent he ti-e  azt,
hogy a szen ve dést oko zók Is ten aka -
ra tát tel je sí tik; más részt azt, hogy va -
jon ez fel ment he ti-e a sa nyar ga tó kat
tet te ik fe le lős sé ge alól. Kö ves Slomó
hang sú lyoz ta, hogy a ho lo kausz tot
sem mi kép pen nem le het is te ni bün -
te tés nek te kin te ni, s hogy iga zi ma -
gya rá zat nincs a szen ve dé sek re.

Rolf Gun nar Heit mann, a Nor vég
Egy há zi Szol gá lat Iz ra e lért misszió
fő tit ká ra elő adá sá ban ki fej tet te, hogy
az an ti sze mi tiz mus – mely el ne ve zés
egy sé mi név re, Sém re, Nóé fi á ra ve -
zet he tő  vissza  –  fia tal  szó  ugyan
(1879-ben egy né met új ság író hasz -
nál ta elő ször), tar tal ma el len ben ré -
gi, ré geb bi a ke resz tény ség nél.

Az an ti sze mi tiz mus és a ke resz tény
fe le lős ség cím mel tar tot ta meg elő -
adá sát Ta tai Ist ván re for má tus lel -
kész, aki egész sor teo ló gus vé le mé -
nyét hoz ta ar ra a ko ránt sem egy ér -
tel mű  kér dés re  vá lasz ként,  hogy 
van-e az Új szö vet ség ben an ti sze mi tiz -
mus. Össze ha son lí tó táb lá za tot ho -
zott pél dá ul Pál zsi dó ság ról tett po -
zi tív és ne ga tív ki je len té se i ből, lát tat -
va ez zel, hogy az adott kon tex tus ból
nem le het csak úgy ki ra gad ni egy szö -
veg részt, mert az ön ma gá ban még
nem mérv adó. „Pa ra do xo no kat tisz -
te lő kül de té sünk van” – utalt a ke -
resz tény ség  fe le lős sé gé re  elő adá sa
vé gén Tatai István. 

Vat ta mány Gyu la teo ló gus-val lás -
tör té nész, a Wes ley Já nos Lel kész kép -
ző Fő is ko la ta ná ra Arany szá jú Szent
Já nos nyolc,  zsi dó ság ról  írt – nem
épp „arany szá jú” – ho mí li á ját vizs gál -
ta, rá mu tat va ar ra, hogy ér té ke lé sük -
kor nem sze ren csés el fe led ni: a meg -
le he tő sen éles meg fo gal ma zá sú szö -
ve gek mo ti vá ci ó ja a fe nye ge tett ség -
ér zés volt. A „ra di ka liz mus” a sa já tos
re to ri kai  esz kö zök  hasz ná la tá nak
kö vet kez mé nye. 

Lu ther úgy ne ve zett „an ti sze mi tiz -
mu sát” vizs gál ta teo ló gi ai, kor tör té neti
és po li ti kai as pek tus ból Csep re gi Zol -
tán egy ház tör té nész,  az Evan gé li kus
Hit tu do mány Egye tem tan szék ve ze tő
ta ná ra, rá vi lá gít va, hogy re for má to runk
e be so ro lá sa mi lyen sú lyos mér ték ben
fi gyel men kí vül hagy bi zo nyos, na gyon
is fi gye lem re mél tó té nye ket. Az 1860-
as évek an ti sze mi ta „szor gos kul túr -
mun ká sai” előbb vol tak an ti sze mi ták,
mint an ti ju da is ták, és vissza me nő leg
ke res tek  ideo ló gi á ju kat  alá tá masz tó
for rá so kat, így buk kan tak rá ké sei írá -
sa i ban az an ti ju da is ta (te hát a zsi dó sá -
got val lá si ala pon tá ma dó) Lu ther re, és
tet ték az tán őt si ker rel „az an ti sze mi -
tiz mus aty já vá”. 

Do náth Lász ló, a Csil lag he gyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze ab béli
vá gyó dá sát fe jez te ki, bár csak el jut hat -
na a ma gyar tár sa da lom az el kö vet ke -
ző  har minc  év ben  ad dig,  amed dig
Nor vé gi á nak si ke rült a zsi dó ság hoz
va ló hoz zá ál lás te kin te té ben. 
Az elő adók so rát Ko vács And rás, a

Kö zép-eu ró pai Egye tem szo cio ló gus
ku ta tó ja  zár ta,  aki  a  zsi dó el le nes ség
több ré te gű di men zi ó ját tár ta fel ér de -
kes sta tisz ti kai ada tok kal. La tens, lap -
pan gó  an ti sze mi tiz mus ról  be szélt,
amely ér de kes mó don – a mért ada tok
ta nú sá ga sze rint – vá lasz tá sok ide jén
kü lö nö sen érez he tő en a fel szín re ke rül. 
A kon fe ren ci át ke rek asz tal-be szél -

ge tés zár ta. Mo de rá to ra dr. Fa bi ny Ti -
borpro fesszor, a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem Ang lisz ti ka In té ze té -
nek  és  Her me ne u ti kai  Ku ta tó köz -
pont já nak  ve ze tő je  volt,  részt ve vői
pe dig Ha us mann Jut ta, az EHE Ószö -
vet sé gi  Tan szé ké nek  ve ze tő je,  Avi
Sny der, a Zsi dók Jé zu sért moz ga lom
eu ró pai és ma gyar or szá gi ve ze tő je, Si -
mo nyi And rea, a Se gít ség az Élet hez
Ala pít vány tit ká ra, Má tis Lil lafilm ren -
de ző és ter mé sze te sen Rolf Gun nar
Heit mann  fő tit kár.  Az  esz me cse re
so rán a pa ra do xo no kat ugyan nem si -
ke rült fel ol da ni, de leg alább egy lé pést
tet tek a ki en gesz te lő dés fe lé…

g Ki nyik Ani ta

zsidóságéskereszténység
Pár be széd az an ti sze mi tiz mus ról az EHE-n

f Folytatás az 1. oldalról

K ö z g y ű L É s e K

b A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let tíz éves mun ká já ról be szá mo ló szí nes,
kel le mes kül le mű, kéz be il lő könyv hagy ta el a nyom dát nem ré gi ben. Hogy
össze áll jon ez a tab ló, ar ra ki vá ló al ka lom kí nál ko zott: GáncsPéter tíz éves
püs pö ki szol gá la ta. Tá vol áll azon ban mind a szán dék tól, mind a meg va -
ló su lás tól, hogy bár ki nek a nagy tet te it hir des se ez a for más kis könyv. Ap -
ro pó csu pán a tíz év, amely há la adás ra, Is ten előt ti szám ve tés re kész tet. 

Va ló szí nű leg ke ve sen tud ják, hogy a Gyar mat ut ca 14. szám alatt 1950 óta egy evan -
gé li kus ká pol na mű kö dik, mely egy kor a De ák té ri gyü le ke ze té volt, ma pe dig a
zug lói gyü le ke zet hez tarto zik. Az épü let ben a ká pol na mel lett több lel kész la kás
is he lyet ka pott. A há zat Gis le John son nor vég misszi o ná ri us és lel kész vá sá rol -
ta 1922-ben a zsi dó ság kö ré ben vég zett ke resz tyén szol gá lat, ta ní tás és is ten tisz -
te le ti élet köz pont já ul. Er re em lé kez vén gyűl tek össze az an ti sze mi tiz mus kon fe -
ren cia után a Nor vég Egy há zi Szol gá lat Iz ra e lért ko szo rú val ér ke zett kép vi se lői
és az ér dek lő dők. Sze bik Im re nyu gal ma zott lel kész nor vég dal la mok kal – „Jé -
zus, te égi szép…” – át ita tott áhí ta tot tar tott, majd meg ál dot ta az em lék táb lát.
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b „A leg el ső ver se i ből mind járt vet -
tem ész re azt a kü lö nös zse nit,
me lyet osz tán egész esz ten de ig
mind in kább-in kább be csül tem,
és min de nek nek di csér tem. Az ő
ver sei min den kor könnyen fo -
lyók és in kább ter mé sze ti ek, mint
mes ter sé ge sek vol tak… Kü lö nös
volt ben ne a me mó ria, úgy hogy
Vir gi li us ból egy re pe ti ci ó ra száz
ver set is foly tá ban el mon dott.
Kü lö nös volt a kép ze lő dés is, ki -
vált mi kor a dol go kat per szo ni fi -
kál ni kel lett. Ek kor olyan mély sé -
ges me lanc ho li át vagy in kább el -
ra gad ta tást vet tem ész re, hogy
sok szor ha kér dez tem, se vet te
ész re.” Ek kép pen em lé ke zett egy -
ko ri ne ves ta nít vá nyá ra HálóKo-
vátsJózsef (1761–1830) köl tő, mű -
for dí tó, ta nár, lel kész. Alig ha van
ma nap ság olyan ma gyar anya -
nyel vű em ber, aki ne is mer né
CsokonaiVitézMihályne vét. Ko -
rá nak leg mo der nebb lí ri ku sa, a
ma gyar fel vi lá go so dás leg je len tő -
sebb, leg sok ol da lúbb köl tő je két -
száz negy ven év vel ez előtt, 1773.
no vem ber 17-én szü le tett.

„Po e ta  na tus”,  ösz tö nös  te het sé gű
rím fa ra gó volt Cso ko nai Vi téz Mi hály,

aki nagy bir to kos fő úr, pap, pré di ká tor,
ta nár és ka to na fog lal ko zá sú, biz tos
meg él he té sű köl tő elő dei után ön ma -
ga te het sé gé ből, tu dá sá ból ki emel ked -
ve – a ma gyar tör té ne lem ben szin te
el ső ként – ver se i ből pró bál ta fenn tar -
ta ni ma gát. De va ló ban csak pró bál -
ta, mert alig húsz esz ten dő sen, nagy
sze gény ség ben ten gőd ve ve tet te pa -
pír ra ke se rű meg ál la pí tá sát: „Az is bo -
lond, aki po é tá vá lesz Ma gyar or szág -
ban.” (A mé la Tem pe fői…)
Bi zony,  a  hir te len  el sze gé nye dő

deb re ce ni szü lők te het sé ges gyer me -
ke nem kis dol got vál lalt az zal, hogy
vers íro ga tás ból akar ta meg ke res ni a
ke nye rét.  Azt  re mél te,  majd  csak
ta lál az or szág te kin té lyes lét szá mú
ne mes em be re i nek so rá ban olya no -
kat, akik szá má ra a 18. és a 19. szá zad
for du ló já hoz kö ze lít ve fon tos a köl -
té szet – a ma gyar iro da lom je le ne és
jö vő je –, s ez ál tal ta lán őt is se gít he -
tik, ál lás hoz jut tat hat ják. 
Saj nos ha mar ki kel lett áb rán dul -

nia, mert az oly nagy re mény sé gé nek
szá mí tó Bu dán és Pes ten sem akadt

se gí tő, ki adó. Még a nagy gró fi me -
cé nás, Szé ché nyi Fe renc sem se gí tet -
te  meg él he tés hez,  csu pán  egy  kis
pénzt kül dött vi ga szul.
Nem volt más vá lasz tá sa az if jú -

nak, mint a ván dor lás. Min den faj ta
fő úri mu lat sá gok ra, es kü vők re ké re -
tő dzött be, hogy anya gi lag né mi leg
meg erő söd jön.  Meg for dult  pap la -
kok ban, ta ní tók, kis bir to ko sok, pén -
zes pol gá rok ott ho na i ban is, azon ban
tar tós párt fo gást vagy ver ses kö te té -
nek ki adá sát sen ki sem vál lal ta. 
Há nya tott élet ju tott ne ki osz tály -

ré szül: ki csap ták a deb re ce ni kol lé gi -
um ból, még be szél ni sem be szél het -
tek ve le a tár sai és a ta nít vá nyai. Pe dig
amíg he lyet tes ta nár volt – szün te len
al ko tó mun ká ja mel lett – lel kes szer -
ve zői te het sé gét is meg vil lan tot ta, a fi -
a tal sá got szín ját szás ra s öröm kel tés -
re szok tat ta. Vi szont gya kor ta nem a
kol lé gi um fa la in be lül, ha nem kint, a
sza bad ég alatt, a ter mé szet ben, az er -
dőn ok ta tott. Per sze hogy ezt nem néz -
ték jó szem mel a ve ze tők. Egyéb ként
is tisz tá ban vol tak a né ze te i vel, az zal,

hogy el kö te le zett je a nyi tott szem mel
já rás nak, a gon dol ko dás nak, a sza bad
mű ve lő dés nek,  a  fej lő dő  tu do má -
nyok nak, az eze ket elő tér be he lye ző
rous seau-i  és  vol taire-i  ta nok nak,  s
hogy együtt érez a „pór nép pel”. 
Nem vé let le nül ke re sett – s ta lált

is – kap cso la tot az őt bá to rí tó Ka zin -
czy Fe renc cel (1759–1831), ko ra iro dal -
mi éle té nek és nyelv újí tá si moz gal -
má nak ve zér alak já val, akit sa ját sze -
mé vel lá tott bi lincs be ver ve Bu dán,
ami kor a Vér me zőn ki vé gez ték ja ko -
bi nus tár sa it. 
Óva to sab bá  vált  fel vi lá go so dást

di cső í tő köl te mé nye i vel,  s mind in -
kább  har mó ni á ra,  de rű re  pró bált
tö re ked ni, de az ál lan dó meg él he té -
si  prob lé mák,  az  egy re  nyo masz -
tóbb ki ta szí tott ság, meg nem ér tés,
majd a las sacs kán elő bú jó be teg ség,
a ma gány meg vi sel ték ad dig kü lön -
ben vi dám ter mé sze tét. 
Nagy csa ló dás volt szá má ra a sze re -

lem is, amely ben pe dig oly nagy bol -
dog sá got re mélt. Lilla– akinek alak ját
az ol va só az azo nos cí mű vers cik lus ból

is mer he ti – sem le he tett az övé. Ez után
az élet szép sé ge it vég képp ke vés bé di -
csér ve, vissza vo nu ló ma gány ban, köl -
csö nök ből ten gőd ve s már tü dő baj ban
gyen gél ked ve  csu pán  csak  egy  igaz
ba rát ra, a Lúd as Ma tyi el be szé lő köl -
te mé nyé nek szer ző jé re, Fa ze kas Mi -
hály ra (1766–1828) tá masz kod ha tott
lel ki leg. Har minc ket te dik élet évé ben
ér te a ha lál 1805. ja nu ár 28-án.

* * *

Cso ko na i „a vi lág tág temp lo má nak
bé a va tott fi a ként” (Dr. Fől di sír hal ma
fe lett) – igaz, sok szor ér de kes meg -
lá tá sa i val, kü lö nö sen a lé lek hal ha tat -
lan sá gá ról szó ló fi lo zó fi á já val – ránk
ha gyott meg ke rül he tet len, min den
ma gyar szá má ra köz kinccsé vált ver -
se i vel igye ke zett meg fo gal maz ni azt,
hogy a köl té szet örök ér té kű, mely se -
gít het a jö vő em be ré nek em ber nek
len ni. „Lesz még az a kor, mely be fe -
let tem is / Egy hív ma gyar nak lant -
ja zo kog ni  fog.  / S ezt mond ja né -
pünk: Óh, mi ért nem / Él tek ez em -
be ri szá za dunk ban?!” (Dr. Fől di sír -
hal ma fe lett) Az utá na jö vő ma gyar
po é ták két ség te le nül fel is mer ték ezt
–  nem  vé let le nül  ér ző dik  ha tá sa
előbb Pe tő fi nél, Arany nál,majd Ady -
nál s Jó zsef At ti lá nál.

g Ke re csé nyi Zol tán

„Avilágtágtemplománakbéavatottfia”
Kétszáznegyven esz ten de je szü le tett Cso ko nai Vi téz Mi hály

 e 2013. november 24.  Evangélikus Életkultúrkörök

Szo bor ha lál. El lop ták  a  Weö res
Sán dor-szob rot  a  csön gei  em lék -
mú ze um ud va rá ról. Se ges di György
al ko tá sa, a köny vet tar tó köl tő a le -
haj ló fűz fa alatt fo gad ta a lá to ga tó kat.
Kü lö nö sen  a  szá za dik  szü le tés na -
pon, jú ni us 22-én volt kö röt te nyüzs -
gés. A kis fa lu ap ra ja-nagy ja el jött ün -
nep lő be öl tö zött szív vel, de vol tak a
szom széd te le pü lé sek ről, Szom bat -
hely ről,  Bu da pest ről,  kép vi sel tet te
ma gát az író szö vet ség, ott volt a Pe -
tő fi Iro dal mi Mú ze um, könyv tá rak az
or szág min den tá já ról. 
Né hány  nap  múl va  elő ke rül tek

bronz da ra bok, a szét vert szo bor arc
és ne vek is, akik a van dál rom bo lást
el kö vet ték.  De  mi ért?  –  kér de zik
so kan, akik sze ret ték a köl tő óri ást.
Nincs iga zi vá lasz. Egy re na gyobb a
van dá lok, a pusz tí tók tá bo ra; az éj
lep le alatt em lék mű ve ket ön te nek le
fes ték kel,  az  öreg  te me tők  kő ke -
reszt je it ki tö rik! 
Azért a bar bár ság ide jén is föl csil -

lan  a  re mény:  a  Köz igaz ga tá si  és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um egy mil lió
fo rint tal tá mo gat ja a szo bor új ra ál -
lí tá sát, a Weö res asz tal tár sa ság gyűj -
tést in dí tott, és ha son ló lé pé se ket ter -
vez a köl tő há zas pár em lé két ápo ló
ala pít vány is.

* * *

Vám béry Ár min ha lá lá nak év for du -
ló ja. Szeptemberben  volt  száz  éve,
hogy elhunyt a nagy Ke let-ku ta tó po -
li hisz tor. Ne ve a messze ség ből, az idő
pa lánk ja mö gül is hal lat szik. Dob ro vits
Mi hály tur ko ló gus be szélt ró la a rá di -
ó ban, ar ról, hogy nem csu pán itt hon,
Ma gyar or szá gon em lé kez nek  rá, de
szer te a nagy vi lág ban is. 
Nem akár mi lyen tár sa ság ban tűnt

föl a fi a tal em ber: Vö rös mar ty, Arany
Já nos, Bal la gi Mór nyel vész cso dál -
hat ta a te het sé ges fi a tal em bert. Bá -
ró Eöt vös Jó zsef se gít sé gé vel va ló ra
vál tak ál mai: 1857-ben vég re ki ju tott
Isz tam bul ba. Há zi ta ní tó volt, majd
Res id efen di ként a kül ügy ben dol go -
zott… 1861-ben föl ke re ke dett, és el -
in dult ke let-ázsi ai út já ra. Egye dül, a
leg több he lyen gya lo go san, száz és
száz ve szély kö zött. 
El kép ze lem, amint ba tyu val a há -

tán ban du kol a si va tag ho mok ten ge -
ré ben, ke zé ben ko pott tás ka. Fon tos
vá ro so kat érint ve, szün te le nül jegy -
ze tel ve, por lep te ván dor ként… 1864-
ben tért vissza ré gen lá tott Pest jé re.
Hosszan le het ne so rol ni tu dó si mun -
ká ját, köny ve it, azt, hogy kül föl dön

job ban meg be csül ték. Pe dig az ős ha -
za  ku ta tó ja ként  so kat  tett  azért,
hogy el me rül hes sünk ele ink kul tú -
rá já ban. Vám béry  út le írá sa it  Jó kai
lel ke sen ol vas ta;  ta lán  egy szer ne -
künk is lesz időnk, hogy be le la poz -
zunk, el rö pít ben nün ket a ma gyar -
ság böl cső jé hez.

* * *

Ér sek új vár. A bú csú zó ősz reg geli fé -
nyé ben  so kan  áll nak  a  temp lom
előtt. Be szél get nek. „Az új pap szlo -
vák em ber. Nem tud ma gya rul” – pa -
nasz ko dik az egyik öreg. És dől be -
lő lük  a  ke se rű ség,  mond ják,  hogy
egy-két mon da tot ér te nek az egész -
ből. De az asszo nyok nem hagy ják
ma gu kat, ma gya rul éne kel nek. Meg
is kap ják a ma gu két, a leg bát rabb idé -
zi is: „Ha nem tud tok szlo vá kul, ak -
kor men je tek ha za Ma gyar or szág ra!” 
Nem mon dom, szép be mu tat ko zás.

Las san iga zuk lesz a gú nyo ló dók nak:
har minc-negy ven év múl va nem lesz
itt ma gyar  szó!  És  le het  hal la ni,  az
uno kák leg több je tör ve tud ja nyel vün -
ket, a ve gyes há zas sá gok is gyen gí tik
a ki sebb sé ge ket. Bú csúz ko dunk, és ak -
kor jön az iga zi fáj da lom: „Ahol majd -
nem min den ki ma gyar, már ott is szlo -
vá kul be szél nek” – mond ja sír va egy
ma mi ka. Amíg volt is ko la, a temp lom -
ban ma gyar pap, ad dig szép szó is volt,
össze tar tó kö zös ség.

* * *

Va sa di Pé ter-esszé. Ő ír ma a leg -
szeb ben  Is ten ről.  Köl tő tár sá ról,  az
ősz  ha já val meg ko ro ná zott Pi linsz -
kyről.Oly kor az ég bol tot hasz nál ja pa -
pír lap nak,  más kor  csak  te nyér nyi

hely re  jegy zi  föl  egy sze rű  sza va it.
Meg lep ve  fe de zem  föl  az Üd vös ség
ide je cí mű  esszé kö te té ben  Weö res
Sán dor ról szó ló em lé ke zé sét. „Akik a
szó val bán nak, nagy a  fe le lős sé gük:
Aki a szót meg ra gad ja, / su ga rát is ra -
gyog tat ja, / ár nyé kát is meg mu tat ja.
// aki a szót el csé pe li, / fé nyét el ke ve -
ri / ma gas sá gát por ba ve ri… Weö res
nem sá má nunk, ha nem ta ní tónk, aki
nem fe le di a te rem tés  ide jét, sem a
vég ső  fel vi lá go so dá sát.  W.  S.  nem
va rázs ló, ha nem lá tó, aki e két idő köz -
ti össze lob ba nást fi gye li, és be szá mol
ró la. W. S. a szó szer tar tó mes te re, a
tit kok geo dé tá ja, ékes be szé lő.”

* * *

Sze re tet him nusz. Mit  mond  Pál
apos tol?  A  sze re tet  a  leg na gyobb
do log itt a föl dön. Az em ber leg fon -
to sabb lé nye ge, több a ke nyér nél is;
ha nincs, be le hal a hi á nyá ba! A fér fi
és a nő sze ret ni akar, és nem bír ja ki,
ha nem sze re tik. Akit Is ten el hagy,
akit nem sze ret, az be le pusz tul. 
Tud juk ezt az egy sze rű igaz sá got,

még is  el le ne  mon dunk  szün te len
gyó gyí tá sá nak.  Bó lo ga tunk  és  vá -
gyó dunk a nagy glo bá lis szem fény -
vesz tés  után,  ráz zuk  a  fe jün ket  a
mo bil te le fon őr jön gő ze né jé re. Bu ta
gon do la ta in kat föl te het jük a szá mí -
tó gép re, a leg drá gább ezüst me tál au -
tó val szá guld ha tunk a kes keny ut cán
– ha sze re tet nincs ben nünk, sem mik
va gyunk. Mert a sze re tet, mint Jé zus
sza va, „so ha el nem mú lik”.

* * *

In me mo riam Gyar ma ti De zső.Ha -
lá la előtt nem sok kal lát tam, a Má tyás-
temp lom kö ze lé ben sé tált uno ká já val.
Ki csit bi ce gett, mint ha a for gó ja fájt
vol na, pe dig ő min den nap úszott. De
hát a ré gi öre gek mon dá sa rá is ér vé -
nyes: las san el ko pik az em ber. Szü lő -
vá ro som ról kér de zett, ahol uszo dát ne -
vez tek el ró la szép, or szá got meg moz -
dí tó ün nep sé gen. „Meg van-e még a
szek ré nyem?” – kér dez te mo so lyog va,
és fag ga tott to vább, mi új ság a Dél vi -
dé ken, ho gyan él nek ar ra fe lé. 

Gyar ma ti De zső há rom szo ros
olim pi ai baj nok ví zi lab dá zó, a nem -
zet spor to ló ja nyolc van öt éves ko rá -
ban hunyt el. Nem csak já té kos ként,
de  szak ve ze tő ként  is  si ke res  volt:

1976-ban győ ze lem re ve zet te a nem -
ze ti  vá lo ga tot tat.  És  ne  fe led kez -
zünk meg a po li ti kus ról sem, bár eb -
ben a sze rep ben ki csit ide ge nül moz -
gott. Ha kel lett, ma gá hoz ra gad ta a
szót, és párt ál lás tól füg get le nül ha -
za sze re tet re buz dí tott. 
Most hal lot tam, hogy a mel bour -

ne-i olim pi án a le gen dás, vé res ma -
gyar–szov jet mér kő zés be a „győz tes”
1956-os  for ra dal mun kat  is  be csem -
pész te. Lyu kas pi ros-fe hér-zöld zász -
ló val járt-kelt, né ma tün te té sé nek ké -
pei be jár ták a vi lá got. Ezt a fá jó-szép
vo nu lást őr zöm ezen túl ma gam ban.

* * *

Mó kus tánc. Ki né zek az er kély re, s
meg lep ve  lá tom,  hogy  a  kert  öreg
dió fá ja alatt két mó kus ül. Va la mit
épp  ro pog tat nak,  az után  hir te len
moz du lat tal már fönt is van nak a kér -
ges  fa  de re kán.  Egy  pil la nat  alatt
meg for dul nak,  és most  fej jel  le fe lé
ker ge tik egy mást. Mind ezt hi he tet -
len gyor sa ság gal, szin te kö vet ni is ne -

héz. Két pa ma csos, rozs da far kú ak -
ro ba ta; sé tál nak az ága kon, lép del nek
a lom bok te tet jén, át ug ra nak a kö ze li
fák ra. Pár perc pi he nő, friss fe nyő to -
boz ból csi pe get nek, az után kez dő dik
a vé get nem érő tánc elöl ről.

* * *

Nap ló. Be telt  a  má sik  ha tal mas
dosszié is. Az anyám ha lá lá nak es té -
jén el kez dett jegy zet la pok má ra vég -
le ges  for mát  öl töt tek. Azt  hi szem,
oly kor vissza la poz va, sok ér té kes és
ve szen dő dol got si ke rült meg örö kí -
te ni. Ta lán van va la mi hasz na, hogy
vir rasz tó ír nok ként fi gyel tem az élet
szív ve ré sét.
Azt  vi szont  szo mo rú an  lá tom,

hogy egy re ke ve seb ben van nak, akik
meg ér tik ré geb bi sza va i mat. Má ra
na gyot vál to zott a vi lág, más lett az
ér ték rend. Hi he tet len mű ve let len -
ség, tu dat lan ság min den fe lé. Ál do -
za tos éle te ket, ha zát fél tő ket kéz le -
gyin tés sel le sö pör nek. Nincs szo li -
da ri tás, rész vét, csak min dent el ön -
tő ön zés. És per sze az is az igaz ság -
hoz  tar to zik,  hogy  gyor san  öreg -
szünk: köl tők, írók, mű vek, stí lu sok,
sza vak egy for mán.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2013)

Könyv be mu ta tó a Lite á ban
Az Evan gé li kus Élet egyik ál lan dó szer ző jé nek leg újabb kö te tét mu tat ták
be no vem ber 12-én, ked de n es te az exk lu zív kul tu rá lis prog ram ja i ról is mél -
tán hí res bu da vá ri Li tea köny ves bolt ban. Feny ve si Fé lix La jos  Hó do lat W.
S. mes ter nek cí mű kö te te a szü le té s ének szá za dik év for du ló ja al kal má ból
idén or szág szer te reflek tor fény be ál lí tott evan gé li kus köl tő,Weö res Sán -
dor em lé ké nek adó zik vers sel és – kü lön bö ző mű fa jú – pró zai írá sok kal.
(Ez utób bi ak né me lyi ke el ső ként he ti la punk ha sáb ja in lá tott nap vi lá got.)
A Nap kút Ki adó gon do zá sá ban meg je lent köny vet dr. Ke nye res Zol -

tán iro da lom tör té nész mél tat ta, majd Ha vas Ju dit elő adó mű vész ol -
va sott fel né há nyat a „ta nít vány” ver sei kö zül. Gryl lus Dá ni el vi szont
fő ként ma ga meg ze né sí tet te Weö res-ver se ket adott elő ci te rá ja kí sé -

re té vel, és – az ese mé nyen szin tén
je len lé vő Ká nyá di Sán dor köl tő -
höz ha son ló an – sze mé lyes ref le -
xi ó kat is meg osz tot t a „Mes ter rel”
kap cso la to san.
Leg főbb  szen zá ci ó val  még  az

est leg ele jén Szon di György ki adó -
igaz ga tó szol gált, aki kö szön tő jét
Weö res Sán dor nak Feny ve si Fé lix
La jos ról írt köl tői so ra i val zár ta.
A rend kí vül esz té ti kus ki vi tel -

ben meg je len te tett könyv ki adá sát
– a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap és a
Bé res Ala pít vány mel lett – a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház is
tá mo gat ta.
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Jól tud juk, az óke resz té nyek bol do -
gok vol tak, hogy éle tü ket ad hat ták
ke resz tény  hi tü kért,  vér ta nú sá guk
volt szá muk ra az örök élet ka pu ja.
Né met or szág leg több tar to má nyá ban
az  örök ké va ló sá got most  va sár nap
ün nep lik, ná luk ez a ha lot tak nap ja,
ilyen kor ke re sik fel a te me tők ben sze -
ret te ik sír ját. 
Mai  te me tő ink ben mű kő ből  ké -

szült, si vár sír em lé kek kö zött bo lyon -
gunk, iga zán csak a mé cse sek fé nye

rö pít het  min ket  vissza  csa lá dunk
múlt já ba, meg bol do gult sze ret te ink
kö zé. Óke resz tény ha lot ta ink ra vi -
szont csak Ró má ban tudunk va ló ban
ko mo lyan em lé kez ni: a ka ta kom bák

job ban rá éb resz te nek min ket a fel tá -
ma dás re mé nyé re. Kü lö nö sen igaz ez
örök ké va ló ság  va sár nap ján:  bi zo -
nyá ra az örök vá ros ra, Ró má ra gon -
dol va le het a leg job ban el mél ked ni az
év ez re de ket át fo gó örök ké va ló ság ról.

* * *

Az egy ház ala pí tó ra, Pé ter apos tol ra fő -
ként a Szent Pé ter-szé kes egy ház ban,
a Va ti kán ban gon dol nak a za rán do kok.
Vagy is gon dol ná nak, ha nem za var nák

őket a nagy hul lá mok ban át vo nu ló tu -
ris ták, akik ma nap ság már leg in kább
Ja pán ból és Kí ná ból ér kez nek. 
Épp negy ven éve jár tunk elő ször

Ró má ban,  ak kor  au gusz tus  volt,  s

szin te ki bír ha tat lan hő ség. A ró ma -
i ak  ilyen kor  el me ne kül nek  a  ten -
ger re, mi szin te üres ut cá kat jár hat -
tunk  be,  a  Va ti kán  hű vös  ter mei
üdí tet tek fel min ket, s za var ta la nul
cso dál hat tuk  Mi che lan ge lo cso dá -
la tos fest mé nye it és szob ra it. 
Most ok tó ber ben tölt het tünk né -

hány na pot az örök vá ros ban, ahol za -
var ba ej tő en sok volt az ázsi ai cso port.
Kis zász lócs kák je lez ték, hol jár ide -
gen ve ze tő jük, ka to nás fe gyel me zett -
ség gel vo nul tak temp lom ról temp lom -
ra. A Va ti kán ban olyan tö meg volt,
hogy  a  Six tus-ká pol na  a  hat va nas
évek  pes ti  vil la mo sa i ra  em lé kez te -
tett, annyi an pré se lőd tünk egy más hoz. 

* * *

Mi idén ok tó ber ben a fa la kon kí vüli
Szent Pál-szé kes egy ház ban, az apos -
tol sír ja előtt is meg em lé kez het tünk
az egy ház ala pí tók ról, kü lö nö sen Pál
apos tol ról, aki nek ha tal mas szob rát,
Pi et ro Ca no ni ca al ko tá sát a temp lom
előtt ál lí tot ták fel. Pál apos tol cso dá -
la tos  élet mű vét,  már tí rom sá gá nak
má ig su gár zó ere jét itt tud tam a leg -
job ban át él ni. Itt döb ben tem rá ar ra,
hogy az apos tol bé ké ben té rít he tett
vol na Ró ma fa la in be lül, hi szen ró mai
pol gár volt, ami kü lön le ges vé del met
ad ha tott vol na a szá má ra. Ő azon ban
messzi föl de ken járt té rí tő út ja in, s a
fa la kon kí vül fog ták el és fe jez ték le.
Ez könnyű ha lál nak szá mí tott ak kor,
má so kat  olaj ban  meg főz tek,  él ve
meg nyúz tak, vagy ros ton sü tö get tek. 
Pál apos tol jel ké pe a kard, vér ta nú -

ha lá lá nak esz kö ze. Rá azon ban nem a
kard jel lem ző, hi szen az örök bé két, a
meg vál tást, a hit ere jét pré di kál ta, ró -
la a meg győ ző szó no ki ké pes ség, a gö -
rög nyelv hi bát lan is me re te és az ér ve -
lés lo gi kai tisz ta sá ga jut az eszünk be. 
A  ró mai  Szent  Pál-ka ted rá lis  az

Örök Vá ros má so dik leg na gyobb ba zi -
li ká ja a Szent Pé ter-szé kes egy ház után.
Egy út tal a leg ré geb bi ke resz tény temp -
lo ma le het ne, ha nem égett vol na le
1823-ban.  Nagy Kons tan tin csá szár
épí tet te Kr. után 314-ben azon a he lyen,
ahol az apos tolt le fe jez ték, s ahol Pál le -
met szett fe je há rom szor pat tant vissza
a föld ről. Ezért itt a le gen da sze rint há -
rom for rás fa kadt, s itt te met te el az
apos tolt csa lá di sír bolt já ban egyik hí -
ve, egy ró mai asszony, Lu ci na.
A temp lo mot több ször bő ví tet ték,

iga zi ékes sé ge a li ba no ni céd ru sok ból
ácsolt te tő szer ke ze te volt. A száz ki -
lenc ven év vel ez előtt pusz tí tó tűz vészt
a te tőn dol go zó mun ká sok gon dat lan -
sá ga okoz ta. Ami kor a temp lom le -

égett, az ak ko ri pá pa, VII. Pi us már
hal dok lott, nem is mer ték el mon da -
ni ne ki a tűz vész hí rét. Utód ja, XII. Leó
pá pa rög tön el ren del te a szé kes egy ház
új já épí té sét, s har minc egy év múl tán
el ké szül tek a mun ká la tok kal. 
A temp lom épí té se iga zi össze fo -

gás hoz ve ze tett, bő ven ér kez tek a kül -
föl di fel aján lá sok, aján dé kok. Az ere -

de ti temp lom he lyén szin te tel je sen
új épült, új ko rin tho szi osz lop sor ral,
pa do zat tal  és  ara nyo zott  ka zet tás
mennye zet tel. Épen ma radt vi szont
az  ap szis  mo za ik ja,  ame lyen  egy -
más mel lett lát ha tó az egy ház ala pí -
tók,  Pé ter  és  Pál,  va la mint  Lu kács
evan gé lis ta és And rás apos tol ké pe,
mu tat va, hogy ők együt te sen épí tet -
ték az óko ri „élő kö ve ket”. 
Pál apos tol sír ja fö lött az ere de ti ta -

ber ná ku lum áll, Ar nol fo di Cam biohí -

res mű ve, amely nek kö ze pén lát ha tó
a lánc, amellyel a ha gyo mány sze rint
az apos tolt ki vég zé se kor le lán col ták. A
sír he lyét a le gen dák min dig pon to san
rög zí tet ték, de hét év vel ez előtt hi va -
ta lo san is be je len tet ték, hogy va ló ban
az ere de ti sír kö vet ta lál ták meg, raj ta
a fel irat tal: „Pa u lo Apos to lo mart…” –
vagy is „Pál apos tol, vér ta nú…”.
Az  erek lyék  és  a  ha gyo má nyok

igaz ság tar tal mát  pro tes táns  ele ink
jog gal kér dő je lez ték meg, hi szen csak
a ke reszt fa nagy tisz te let ben tar tott ma -
rad vá nyai ki tesz nek egy tel jes er dőt. A
ka ta kom bá kat, az óko ri ke resz té nyek
nek ro po li szát s az itt ki ala kí tott ha lott -
kul tusz  jo gos sá gát  azon ban  nincs
okunk két ség be von ni. A leg is mer tebb
óke resz tény  te me tő  nincs messze  a
Szent  Pál-szé kes egy ház tól.  A  Ca ta -
com ba di San Cal lis to (Szent Kal lix -
tusz-ka ta kom ba) a Via Ap pia men tén
ta lál ha tó, a te me tő ben húsz ki lo mé ter
hosszú sá gú  alag út rend szer ben  rej -
tőz nek a sí rok. Ezt a te me tőt csak szak -
kép zett ve ze tő vel le het be jár ni, egyéb -
ként könnyen el té ved ne a lá to ga tó.

* * *

Az  óko ri  ke resz té nyek  mil lió szám
pusz tul tak el az ül döz te té sek ide jén:
vad ál la tok elé ve tet ték őket a Co los -

se um ban,  ke reszt re  fe szí tet ték  az
utak men tén vagy vá lo ga tott kín zá -
sok nak ve tet ték alá őket, hogy meg -
tör je nek. A ha lált a fel jegy zé sek sze -
rint mél tó ság gal fo gad ták, nem ta -
gad ták meg hi tü ket, nem mond tak le
Krisz tus  kö ve té sé ről.  Holt tes tü ket
a  ha tó sá gok  ki ad ták  a  gyü le ke ze -
tek nek,  ame lyek  kö zös  te me tő ben
han tol ták el őket. 
A sír he lyek ak kor is drá gák vol tak,

ezért  a  fa la kon  kí vül  te met kez tek.
Elő ször  csak  egy  szin ten,  szo ro san
egy más mel lett he lyez ték el a ko por -
só kat,  az tán  több  szin tet  ki ala kít va
egy más fö lé is rak ták őket, táb lá val je -
lez ve az el huny tak ada ta it. Sok ér de -
kes ke resz tény raj zo la tot, fel ira tot le -
het fel fe dez ni, igaz, a szö ve gek ér te -
lem sze rű en gyak ran is mét lőd nek. A
ke resz tény ka ta kom bák ban becs lé sek
sze rint hat mil li ó an nyug sza nak, a sí -
rok nál an nak ide jén ti tok ban is ten tisz -
te le te ket, ta lál ko zó kat tar tot tak. 
A ke resz té nye ket könnyen le he tett

bűn bak ká ten ni, Né ró tól kezd ve gyak -
ran fo lya mod tak eh hez a csá szá rok.
Nem csak  tűz vé szek,  ha nem  jár vá -
nyok és egyéb ka taszt ró fák mi att is
őket  hi báz tat ták,  ar ra  hi vat koz va,
hogy a ró mai is te ne ket sér ti a ke resz -
tény gya kor lat. 
Óko ri fel jegy zé sek ből tud juk, hogy

az uta kat sű rűn sze gé lyez ték a meg -
fe szí tett  ke resz té nyek  holt tes tei  a
ke reszt fá kon. A kín zá sok, ül döz te té -
sek azon ban nem csök ken tet ték a ke -
resz té nyek szá mát, épp el len ke ző leg,
egy re töb ben let tek Krisz tus-kö ve tők.
Az am fi te át ru mok egyik ked venc

mű so ra volt a ke resz té nyek kín ha lá -
la. A ra bul ej tett hí ve ket a föld alatti

pin cék rá csa i val kü lö ní tet ték el, eme -
lő szer ke zet tel vit ték őket a ho mok kal
idő ről idő re fel szórt po rond ra, ahol
ki éhe zett vad ál la tok vé gez tek ve lük.

* * *

A ke resztényül döz és nek csak Nagy
Kons tan tin ve tett vé get, ami kor – hi -
te sze rint a ke resz té nyek imá i nak kö -
szön he tő en – győ zött a bar bár se re -
gek fe lett. A Nagy Kons tan tin ál tal ki -
hir de tett mi lá nói edik tum már sza -
bad  val lás gya kor la tot  adott  a  ke -
resz té nyek nek, akik ko ráb ban csak
idő ről idő re él vez tek ilyen sza bad sá -
got.  Min den  vész hely zet  ide jén
ugyan is új ra el tö röl ték ezt a ke gyet.
A 4. szá zad tól kezd ve azon ban Ró -
ma mind in kább ke resz tény vá ros sá
lett,  s  eb ben  az  idő szak ban  több
óko ri épü le tet és bál vány nak tar tott
szob rot el pusz tí tot tak, meg ron gál tak. 
A Fo rum Ro ma nu mon ma is lát -

ha tó a Ves ta-szü zek temp lo má nak
rom ja, kö rü löt te egy ki vé te lé vel az
összes szob rot le fe jez ték. A Ca pi to -
li u mon Mar cus Au re li us hí res bronz -
szob ra túl él te a ke resz tény rom bo -
lást, de csak azért, mert úgy tud ták,
hogy Nagy Kons tan tin szob ra áll a
ma gas la ton.

g B. Wal kó György

FuorilaMura:örökkévalóságarómaifalakonkívül
Je len ide jű úti jegy zet és negy ven éves em lé kek

pál le ve le a ró ma i ak hoz (8,11–17)
„Ha pe dig an nak Lel ke la kik ben ne tek, aki fel tá masz tot ta Jé zust a ha lot -
tak kö zül, ak kor az, aki fel tá masz tot ta a Krisz tus Jé zust a ha lot tak kö -
zül, élet re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal. Ezért,
test vé re im, adó sok va gyunk, de nem a test nek, hogy test sze rint él jünk.
Mert ha test sze rint él tek, meg kell hal no tok, de ha a Lé lek ál tal meg -
öli tek a test cse le ke de te it, él ni fog tok. Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel,
azok Is ten fi ai. Mert nem a szol ga ság lel két kap tá tok, hogy is mét fél je -
tek, ha nem a Fi ú ság lel két kap tá tok, aki ál tal ki ált juk: »Ab bá, Atya!« Ma -
ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi lel künk kel együtt ar ról, hogy va ló ban
Is ten gyer me kei va gyunk. Ha pe dig gyer me kek, ak kor örö kö sök is: örö -
kö sei Is ten nek és örö kös tár sai Krisz tus nak, ha ve le együtt szen ve dünk,
hogy ve le együtt meg is di cső ül jünk.”
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A székesegyház apszisának mozaikja a 13. századból

b A Ró má ba za rán dok ló tu ris ták több nyi re a ha gyo má nyos bel vá ro si úti
cé lo kat ba ran gol ják be, nem jut ide jük a tá vo lab bi mű em lé kek re, pél -
dá ul a fa la kon kí vü li Szent Pál-szé kes egy ház ra, amely Pál apos tol sír -
ja fö lé épült. A ke resz tény már tí rok ra, a szám ta lan óke resz tény vér ta -
nú ra se hol nem le het olyan el mé lyül ten gon dol ni, mint a Via Ap pia év -
ez re des kö ve in bot la doz va, az óko ri vá ros fa la kon kí vül, a ka ta kom bák
egy más ra épült sír jai kö zött vagy akár a Co los se um ban, már tí rom sá guk
egyik szín he lyén. Mi az örök ké va ló sá got idén Ró má ban fuorilaMura,
vagy is a fa la kon kí vül él het tük át, cso dál va a rég múlt em lé ke it, az óke -
resz té nyek na iv fal fest mé nye it, ame lyek má ig mu tat ják hi tük ere jét. 
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A vá lo ga tott le ve lek kö te te kö tő dik
leg sze mé lye seb ben  Lu therhez,  hi -
szen az ő szem szö gé ből lát ha tunk rá
nem csak sa ját küz del me i re, gon do la -
ta i ra, teo ló gi á já ra és sze mé lyes sor -
sá ra, ha nem egy ben az egész kor szak
egy há zi és vi lá gi po li ti kai össze füg gé -
se i re, a re for má to ri kö rök szín gaz dag
és oly kor el len té tek től  sem men tes
sze rep lő i re,  mind eköz ben  pe dig  a
ki ad vány  ki raj zol ja  a  re for má ci ói
moz ga lom nak a Lu ther élet ide jé re eső
ese mény tör té ne tét is.
Azt is mond hat juk, hogy ez zel az

át fo gó tar ta lom mal ez a kö tet a vá -
lo ga tott  mű vek  tel jes  so ro za tá nak
mint egy az össze kö tő ké zi köny ve is
le het,  amely  el he lye zi  idő ben  és
össze füg gé sek ben az egyéb ként ön -
ma guk ban ál ló egyéb lu the ri írá so kat.
Ép pen  ezért  szá mol ha tunk  az zal,
hogy  a  vá lo ga tott  le ve lek  mind  a
teo ló gu sok és lel ké szek, mind a gyü -
le ke ze ti  ta gok  kö ré ben  a  leg ke re -
set teb bek egyi ke lesz, mi vel élet kö -
zel be hoz za az ol va só hoz a szer zőt és
az egész kor sza kot egy ránt.
A 7. kö tet az ed dig ma gya rul meg -

je lent  leg na gyobb le vél anyag Lu ther
tol lá ból. Csep re gi Zol tán szer kesz tő a
ki me rít he tet len gaz dag sá gú anya got a
súly pon ti kér dé se ket szem előtt tart -
va, ugyan ak kor a vál to za tos sá got sem
fel ad va, ki tű nő ér zék kel ros tál ta és ál -
lí tot ta össze. Vér beli egy ház tör té neti
teo ló gi ai meg fon to lás és igé nyes ség jel -
lem zi  a  kö tet  kon cep ci ó ját,  amely
nem ke rü li meg a kor társ ku ta tás szá -
má ra ké nyes kér dé se ket sem, mint Lu -
ther nyi lat ko za ta it a zsi dó ság ról, Hes -

se ni Fü löp ket tős há zas sá gá nak prob -
lé má ját vagy ép pen Lu ther nek az em -
be ri kap cso la tok ban mu tat ko zó he ves,
nem rit kán  in ger lé keny  ter mé sze tét.
Nem fog csa lód ni az sem, aki a lu -

the ri re for má ció főbb ese mé nye it, ál -
lo má sa it sze ret né mé lyeb ben meg ér -
te ni, mert ép pen az ilye nek ről írt sze -
mé lyes  be szá mo lók  ad ják  a  kö tet
egyik súly pont ját (be szá mo ló a Ca -
je tan nal foly ta tott tár gya lás ról 1518-
ból, az 1519-es lip csei vi tá ról, a worm -
si  ese mé nyek ről  1521-ből  vagy  az
ágos tai ese mé nyek ről 1530-ból, hogy
csak a leg fon to sab ba kat emel jük ki). 
Szá mos  je len tős ada tot és  for rást

tar tal maz a kö tet a ha zai re for má ció
tör té ne té ről is, a gyak ran hi vat ko zott
szö ve ge ket kéz be ad va. Kü lön ér de kes -
sé get je len te nek a re for má tor to váb -
bi sze mé lyes fel jegy zé sei, mint az el -
hí re sült utol só gon do la tok – „kol du -
sok va gyunk, ez az igaz ság” – vagy vég -
ren de le té nek fej lő dé se, ala ku lá sa.
Kü lö nö sen  fon tos  ki emel nünk,

hogy az egész so ro zat ban ez a leg kö -
zös sé gibb kö tet, még a ha ma ro san
meg je le nő, az asz ta li be szél ge té se ket
tar tal ma zó kö tet nél is kö zös sé gibb.
Vissza tük rö zi azt a gyü le ke zet -köz -
pon tú gon dol ko dást, amely a lu the -
ri re for má ci ó nak min den kor a sa ját -
ja volt.
A 2011-ben meg je lent 5. kö tet hez

ha son ló an ez a ki ad vány is ala pos és
az ol va só dol gát messze me nő en se -
gí tő „áll vány za tot” ad. Az ér dek lő dő
meg ta lál ja a cím zet tek, társ szer zők,
alá írók élet raj zi ada ta it, a szak iro da -
lom jegy zé két, il let ve több fé le mu ta -

tó – a bib li ai he lyek mu ta tó ja, hely -
név-,  an no tált  sze mély név-,  il let ve
tárgy mu ta tó – is se gí ti az el iga zo dást.
Ezek egy szer re tájékoztatnak a Lu ther
éle té ben  leg fon to sabb  sze mé lyek -
ről, ese mé nyek ről és teo ló gi ai hang -
sú lyok ról.  A  mu ta tók  alap ján  az
egész  le vél anyag  akár  te ma ti ku san
vagy egy-egy sze mély hez, kér dés kör -
höz köt ve is ol vas ha tó vá és ku tat ha -
tó vá vá lik, ez zel mint egy szi nop szi -
sát is ad ja az egyes rész té mák nak.
A vá lo ga tott le ve lek gyűj te mé nye

egy ben a leg öku me ni ku sabb kö te te is
a so ro zat nak. Ta lán el lent mon dá sos -
nak tet szik ez a meg ál la pí tás ép pen a
re for má ció kor sza ká ban szü le tett írá -
sok ese tén, még is bát ran mond hat juk,
hogy  a  mo dern  nyu ga ti  öku me né
meg ér té se szem pont já ból – akár az
össze tar to zás, akár a sza ka dá sok te -
kin te té ben  –  nél kü löz he tet len  in -
for má ci ó kat ol vas ha tunk Lu ther le -
ve le zé sé ben. Mind ezek is me re te nél -
kül el kép zel he tet len az evan gé li kus
öku me ni kus el kö te le zett ség és kö zös -
ség ke re sés va lós meg ha tá ro zá sa.
Ugyan ak kor ép pen a leg sze mé lye -

sebb val lo má sok ból ért het jük meg azt
is, hogy 1983-ban mi ért is ne vez te Lu -
thert – min den öku me ni kus fe szült -
ség és te her té tel el le né re is – II. Já nos
Pál pá pa „atyánk nak a hit ben”.

g Ko rá nyi And rás

Lu ther vá lo ga tott mű vei 7. – Le ve lek.
Szer kesz tet te, a szö ve ge ket vá lo gat ta
és gon doz ta Csep re gi Zol tán. Lu ther
Ki adó, 2013. Ára 4990 fo rint.

személyessors
ésreformációieseménytörténet–

levelekben
A Lu ther-könyv so ro zat újabb kö te te ve he tő kéz be

b A re for má ció em lék nap ját idén új egy ház tör té ne ti könyv meg je le né -
sé vel ün ne pel te egy há zunk. Hosszabb elő ké szü le tek nyo mán kéz be
ve he tő a Luther vá lo ga tott mű ve it tar tal ma zó so ro zat 7-es sor szá mot
vi se lő kö te te (a meg je le nés sor rend jét te kint ve ez a má so dik kö tet).
A re for má ció fél év ez re des ju bi le u má nak ün ne pe kö ré idő zí tett so -
ro zat nak va ló szí nű leg a leg szé le sebb kör ben a leg na gyobb ér dek lő -
dést ki vál tó da rab ja Lu ther Már ton le ve le it (1512–1546) tar tal maz za
szé les me rí tés ben és igé nyes vá lo ga tás ban.

Xii. ad ven ti ke resz tény könyv vá sár győr ben
Sze re tet tel vá runk min den Győr kör nyé ki ér dek lő dőt a de cem ber 4-én,
szer dán 9-től 17 órá ig meg ren de zen dő ad ven ti könyv vá sár ra, mely nek
hely szí ne az elő ző évek hez ha son ló an a Szé che nyi Ist ván Egye tem au -
lá ja. A Lu ther Ki adó 15% ked vez ménnyel vár min den ked ves vá sár lót, gyü -
le ke ze tet! Elő ren de lést no vem ber 29-ig tu dunk el fo gad ni a ki ado@lu the -
ran.hu cí men, az így meg ren delt köny vek pos ta költ ség nél kül át ve he tők. 
Kér je stan dunk nál re giszt rá ci ós la pun kat, hogy Ön is a Lu ther Könyv -

klub tag ja le hes sen, és sa ját ki ad vá nya ink ból ál lan dó 20%-os ked vez mény -
ben ré sze sül hes sen!

ad ven ti ke resz tyén könyv vá sár a Ló nyay ut cá ban
A szer ve zők és a részt ve vő ki adók sze re tet tel vár nak min den ér dek lő dőt
a de cem ber 6-án és 7-én (pén te ken és szom ba ton) meg ren de zen dő ad venti
ke resz tyén könyv vá sár ra, mely nek hely szí ne az elő ző évek hez ha son ló an
a Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um és Kol lé gi um (1092 Bu da pest, Ki -
ni zsi u. 1–7.). Nyit va tar tás: pén te ken 14-től 20 órá ig, szom ba ton 9-től 17
órá ig. Idén is ru ha tár és bü fé te szi ké nyel me seb bé a vá sár lást. 
Jöj jön el, lá to gas sa meg a Lu ther Ki adó stand ját, és vá sá rol jon 10-50%

ked vez ménnyel! Elő ren de lést  no vem ber  29-ig  tu dunk  el fo gad ni  a  ki -
ado@lu the ran.hu cí men, az így meg ren delt köny vek pos ta költ ség nél -
kül át ve he tők.

LU tHer-Le veLeK

314. Wen ces laus Link nek (nürn berg ben)
Wit ten berg, 1520. jú li us 20.

WA.B 2: 146 (314. sz.) la tin. Ma gya rul: LM 2: 18–19. (Már ton Je nő ford.)

Tisz te len dő Wen ces laus Link nek, a teo ló gia ma gisz te ré nek Nürn berg ben,
kol du ló szer ze tes nek, az evan gé li um pré di ká to rá nak, hí vé nek az Úr ban. 

Jé zus! 
Üd vö zöl lek az Úr ban. Kül döm is mét ap ró ira ta i mat1 a kép mu ta tók meg -
bot rán koz ta tá sá ra. A „Meg gya lult Ec ket”,2 re mé lem, meg kap tad. Mond -
ják, hogy a lip csei vad sza már3 is mét or dí to zik el le nem. Majd meg lát juk.
A mi na pá ban ná lunk majd hogy nem sza ka dás és lá za dás ütött ki, de a
Sá tánt csak ha mar le győz tük Krisz tus se gít sé gé vel. 
Egy frank lo vag, Syl ves ter von Scha um berg le ve let írt ne kem,4 mely -

ben ar ra kér, hogy ha Ró ma meg va ló sí ta ná fe nye ge té se it, ne Cseh or szág -
ba vagy más fe lé, ha nem őhoz zá me ne kül jek. Fel ajánl ja száz frank lo vag
meg bíz ha tó vé del mét. Így hát vég re a né me tek is le né zik azt a ró mai dü -
hös kö dést. Ha son ló aján la tot tett Franz von Sic kin gen is. 
Ró má ból ír tak a fe je de lem nek el le nem, de ered mény te le nül. Ha son -

ló kép pen egy Né met or szág ban ha tal mas úr nak ud va rá ból. Ki adás alatt
van né met nyel ven írott köny vem a pá pa el len az egy ház re for má lá sa ügyé -
ben, me lyet Né met or szág egész ne mes sé gé hez in té zek.5 Na gyon bán ta -
ni fog ja ez Ró mát, mert nyil vá nos ság ra ho zom ben ne is ten te len mes ter -
ke dé se it és erő sza kos ha tal mas ko dá sát. Is ten ve led, imád koz zál éret tem!
Wit ten berg ben, Pra xe dis elő es té jén, az 1520. esz ten dő ben. 

Mar ti nus Lu ther szer ze tes

1. A jú li us 27-i dis pu tá ció té zi sei. WA 6: 379–380. • 2. Ecc i us de do la tus, Jo han nes
Fran cis cus Cot tal em ber gi us gú nyos ira ta Eck el len. VD 16. C 5587–5588. • 3. Au -
gus tin von Al veld: Trac ta tus de com mu ni o ne. VD 16. A 2107. • 4. WA.B 298. sz. •
5. A né met nem zet ke resz tény ne mes sé gé hez. WA 6: 404–469. Lásd LVM 2. köt.

* * *

3512. Fe le sé gé nek, Ka t har ina von Bo rá nak
[Ei se nach,] 1540. jú li us 16.

WA.B 9: 174–175 (3512. sz.) né met. BoA 6: 324 (325). sz. (Csep re gi Zol tán ford.)

Ke gyel mes Ka t har ina Lu ther von Bo ra und Züls dorf1 kis asszo nyom nak
Wit ten berg ben, az én ked ve sem nek.

Ke gye lem és bé kes ség! Ked ves Kä the kis asszo nyom és asszo nyom! Tud -
ja meg Ke gyel mes sé ged, hogy itt (Is ten nek há la) épek és egész sé ge sek
va gyunk, za bá lunk, mint a cse hek (bár nem annyi ra), és ve de lünk, mint
a né me tek (bár nem annyit), és azért is örü lünk, mert a ke gyel mes mag -
de bur gi püs pök urunk, Ams dorf is az asz tal tár sunk. 
Több új sá gunk nincs, mint hogy Ca spar dok tort2, My co ni ust és Me -

ni ust3 út köz ben tej be-vaj ba fü rösz tik, ki ruc can tak ugyan is Strass burg -
ba Jé nai Hans4 tisz te le té re és szol gá la tá ra. Phi lip pus ma gisz ter köz ben,
Is ten nek há la, fel épült. 
Mondd meg az én ked ves Schi e fer dok to rom nak, hogy Fer di nánd ki -

rály nagy fel zú du lást akar kel te ni az zal, hogy ko ma ság ra lép a tö rök kel
az evan gé li kus fe je del mek el len, de re mé lem, hogy ez nem igaz, túl ke -
gyet len vol na. 
Írd meg új ra, meg kap tál-e min dent, amit küld tem, nem rég 90 ara nyat

Wolf fu va ros sal stb. Ez zel Is ten nek ajánl va, ámen! És biz tasd imá ra a gye -
re ke ket! Itt éj jel-nap pal ki mond ha tat lan és ki bír ha tat lan hő ség és szá -
raz ság van. Jöjj, ked ves íté let nap ja, ámen! Mar git utá ni pén te ken 1540-
ben. A mag de bur gi püs pök5 ba rát sá gos üd vöz le tét kül di.

Ked ve sed, Mar ti nus Lu ther

1. Züls dorf ko ráb ban a Bo ra csa lád bir to ka volt, Lu ther 1540-ben vá sá rol ta meg fe -
le sé ge kí ván sá gá ra só go rá tól, Hans von Bo rá tól a vá lasz tó fe je de lem tá mo ga tá sá val.
• 2. Ca spar Cru ci ger. • 3. A Ha genau ba kül dött szász or szá gi tár gya lók. • 4. Egy go -
lyó után kap ko dó bo lond fi gu ra a jé nai vá ros há za órá ján, a kí ván csi ság köz mon dá -
sos meg sze mé lye sí tő je (vö. a ma gyar ban: Kí ván csi Fán csi). • 5. Nic o laus Ams dorf.

tú róczy Zol tán 
új ige hir de té s-kö te té nek be mu ta tó ja

A Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány és a Lu ther Ki adó kö zös ki adá sá ban meg -
je lent Tú róczy Zol tán püs pök (1893–1971) ige hir de té se i nek leg újabb kö -
te te. A könyv a szer ző má so dik fél re ál lí tá sa ide jén, az 1953/54-es egy há -
zi év re elő írt ige rend sze rint a ma gyar pe rikó pa rend epis to lai (le vél be -
li) igéi alap ján ké szült ige hir de té se it tar tal maz za. A szol gá la tá ban je len -
tő sen kor lá to zott püs pök min den
va sár nap ra és ün nep nap ra meg -
írt ige hir de té sei az író asz tal fi ók -
ba ke rül tek. A mél tán hí res ige -
hir de tő hat van év vel ez előtt pa -
pír ra  ve tett,  de ma  is  idő sze rű
pré di ká ci óit  köz re adó  kö te tet
mu tat ja be a Tú róczy-ha gya ték
Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö -
ke,  Itt zés Já nos nyu gal ma zott
püs pök, va la mint a ku ra tó ri um
tag jai:  dr. Fa bi ny Ti bor pro -
fesszor, a Ká roli Gás pár Re for má -
tus Egye tem ta ná ra, Itt zés And -
rás egye te mi  do cens  és  Te rei
Gá bor, a ku ra tó ri um tit ká ra, Tú -
róczy Zol tán uno ká ja. 
Hely szín: a bu da vá ri evan gé -

li kus gyü le ke zet ká pol ná ja (Bu da pest I. ker., Tán csics M u. 28.). Idő pont:
no vem ber 24., va sár nap, 17 óra. A könyv a be mu ta tó al kal má val ked vez -
mé nyes áron meg vá sá rol ha tó. A könyv be mu ta tó után 18 óra kor es ti is -
ten tisz te le tet tar tunk a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban. Igét hir det
Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!
(In for má ció: tu ro czy.lu the ran.hu)

Kon cer tek 
a sa rep tá ban

A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze -
re tet ott hon (1029 Bu da pest, Bá -
t ho ri  u.  8.)  fo gya ték kal  élő  és
idős la kói ne vé ben kö szö nöm az
Al ber ti gyü le ke zet asszony kó ru sá -
nak a no vem ber 17-én, va sár nap
Tú ri Krisz ti na lel kész ve ze té sé vel
vég zett szép szol gá la tát.

* * *

Sze re tet tel vá runk min den ked ves
ér dek lő dőt a Sa rep ta Bu dai Evan -
gé li kus  Sze re tet ott hon  Ör dög -
árok ut cai temp lo má ba no vem ber
30-án, szom ba ton 15 órá ra a kis -
pes ti gyü le ke zet szol gá la tá ra, de -
cem ber 2-án, hét főn 16 órá ra Ke -
gye Já nos pán síp mű vész elő adá -
sá ra és de cem ber 16-án, hét főn 15
órá ra az Ope ra ház ének mű vé sze -
i nek szol gá la tá ra.

Je ge si Zol tán né ott hon ve ze tő
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– Pro fesszor úr! A meg szo kott szék -
fog la lók ban nincs ze nei be tét, az Ön
elő adá sá ban vi szont több ször is
vissza tért Koncz Zsu zsa rend szer -
vál tó da la, a Ha én ró zsa vol nék.Hir -
te len jött öt let vagy hosszú ide je ér lelt
gon do lat volt a ze nei il luszt rá ció?
– Hó na pok alatt szü le tett meg a

szék fog la ló. Tu da to san vá lasz tot tam
ki in du lá si pont nak a rend szer vál to -
zást, amely if jú ko rom meg ha tá ro zó
él mé nye, s amely nek egyik kul ti kus
da la  volt  Koncz  Zsu zsa  slá ge re.  A
rend szer vál to zás  né hány  éve  alatt
döb bent rá a mi nem ze dé künk, hogy
a  tör té ne lem  mek ko ra  ki hí vás,  és
szem be sül tünk az zal, rész ben szü le -
ink nem ze dé ké vel együtt, hogy mi -
lyen meg rá zó a szem be né zés az el rej -
tett  és  el hall ga tott  tör té ne tek kel.
Tör té nel mi  idő ben  nőt tünk  fel:  a
301-es par cel la, Nagy Im re új ra te me -
té se – ahol pél dá ul el hang zott Or bán
Vik tor döb be ne tet ki vál tó be szé de a
szov jet csa pa tok ki vo ná sá ról – ha tá -
sa alatt él tünk. Nyi tott szív vel bíz tunk
a jö vő ben, s per sze hit tünk a szó lás
és  a  meg győ ző dés  sza bad sá gá ban.
– A re mé nyek ből mi kor lett il lú zió,

mi kor döb ben tek rá a rend szer vál tás
visszás vol tá ra? 
– Na gyon ha mar meg érez tem eb -

ből va la mit, no ha ak kor még igen fi -
a ta lok vol tunk. Az el ső sza bad vá lasz -
tás utá ni al kuk is je lez ték a vál to zást,
az tán az egy re ho má lyo sabb ki lenc -
ve nes évek a zűr za va ros ügy le tek kel,
a má so dik vá lasz tás sal… Hosszan le -
het ne  so rol ni.  An tall Jó zsef ha lá la
után, aki a tör té nel mi tu da to su lás ban
nagy ha tás sal volt rám – ezért is be -

szé lek  min dig  rend szer vál to zás ról
rend szer vál tás  he lyett  –,  min den
sze rep lő ala po san meg vál to zott ezek -
ben az évek ben. Az óta is gyak ran kel -
lett új ra fo gal maz ni, hogy ki ki cso da
a ma gyar köz élet ben.
– A rend szer vál tás for ró pil la na -

ta it kö ve tő évek ben már Mar burg ban
ta nult, ahol tá vo libb, tör té nel mi idő -
sza kok ban mé lyed he tett el. Elő adá -
sát hall gat va nyil ván va ló, hogy iga -
zi él ményt je lent he tett Ön nek Szent
Er zsé bet ko rá nak ta nul má nyo zá sa,
a Tü rin gi á ban élt ma gyar szent tör -
té ne te.
–  Ár pád-há zi  Er zsé bet  eu ró pai

je len tő sé gű sze mé lyi ség volt év szá -
za do kon át. Né met or szág ban, kü lö -
nö sen Mar burg ban ele ven a ha tá sa
még a min den na pok ra is. Ezen a vi -
dé ken má ig is gya ko ribb az Er zsé bet
név, mint má sutt, és eb ben a vá ros -
ban  van  a  va kok  és  gyen gén lá tók
egyik  leg je len tő sebb  köz pont ja  is.
Azért te le pült ide ez az in téz mény,
mert  Er zsé bet  kü lön  fi gye lem mel
ápol ta a szem be te ge ket, s ezt még a
cso da té te lek  és  le gen dák  is  meg -
őriz ték. 
Már éle té ben özön löt tek hoz zá a

se gít ség re szo ru lók, ha lá la után öt év -
vel, 1236-ban pe dig szent té is avat ták,
ami azért nem volt gya ko ri a kö zép -
kor ban. Kö zép ko ri kul tu sza igen el -
ter jedt volt, Mar burg hosszú ide ig a
har ma dik leg je len tő sebb za rán dok -
hely volt Ró ma és San ti a go de Com -
pos te la, a ma egy re nép sze rűbb Szent
Ja kab-za rán dok lat után. Kü lön ér de -
kes ség  pro tes táns  szem mel,  hogy
ép pen az egyik le szár ma zott ja, Hes -

se ni Fü löp volt az 1520-as évek től a re -
for má ci ó hoz csat la ko zott fe je del mek
ve zér alak ja. A re for má ció hí ve ként
per sze új ra kel lett ér té kel nie a di nasz -
ti kus  ős höz,  a  kö zép ko ri  szent hez
fű ző dő vi szo nyát, ugyan ak kor kö zös
em lék táb lát fa rag ta tott ve le az igaz –
re for mált – hit kép vi se lő je ként ma gát,
az igaz ke resz tény élet gya kor lat kép -
vi se lő je ként vi szont Er zsé be tet meg -
je le nít ve. Er zsé bet 13. szá za di nyug he -
lye ma is lát ha tó a mar bur gi Er zsé bet-
temp lom ban, dí szes erek lye tar tó ját is
meg őriz ték, ké sőbb azon ban fran cia
ka to nák több száz ék kö vet fe sze get -
tek ki és ra bol tak el be lő le. 
– Az min den képp kü lö nös, hogy

Er zsé bet szent té ava tá sát nem gá tol -
ta csa lá di éle te. Ol vas tam olyan ka -
to li kus le gen dá ri u mot, hogy szű zi
há zas ság ban élt, az tán per sze a Pal -
las ból meg tud tam, hogy há rom gyer -
me ke volt…
– A szent ség és az ak tív szol gá lat

jól össze il lett eb ben a kor szak ban. Er -
zsé bet ép pen mint ki rály lány, fe le ség
és csa lád anya lett pél dá ja a hi va ta los
egy há zi ke re te ken kí vül – te hát nem
pap ként  vagy  szer zet ben meg élt –
val lá sos éle tet ke re ső  tö me gek nek,
kü lö nö sen a nők nek. Ke gyes sé gé re
jel lem ző, hogy még a nagy ha tal mú
wart bur gi ud var ban – fér je tá mo ga -
tá sá val – ve zet te be az egy ko ri nagy
tru ba dúr ver se nyek szín he lyén a pas -
sió já té kok ha gyo má nyát. As si si Fe -
renc nek kor tár sa volt, ve le együtt lett
szim bó lu ma  a  kö zép ko ri  lel ki sé gi
meg úju lás nak.  Bár  fér je  lel ki  tár sa
volt,  de mai  szó val  el mond hat juk,
hogy Er zsé bet ne héz sor sú „po li ti kus -
fe le ség ként élt”, nagy ér zé keny ség gel
re a gált az ak kor sem ma ku lát lan po -
li ti kai ese mé nyek re és er köl csök re.
Gyak ran ve ze kelt, sa nyar gat ta a tes -
tét,  oly kor  os to roz tat ta  is  ma gát.
Ami kor  fér je  hű bér úri  kö te le zett -
sé gei mi att tá vol volt, kü lö nö sen át -
ad ta ma gát en nek. Vi szont ami kor
fér jét ha za vár ta, ki csi no sí tot ta ma gát:
nem a test hi ú sá ga mi att – mond ta
–, ha nem hogy okot ne ad jon ne ki a
vét ke zés re. Nagy böl cses ség egy ti -
zen éves fe le ség től…
– Ma nap ság ta lán ne he zebb a fi -

a tal asszo nyok dol ga, hi szen ke mény
mun ka után kell helyt áll ni uk a csa -
lá di élet ben. Ho gyan le he tett ku tat -
ni Er zsé bet éle tét nyolc száz év el múl -
tá val, mi lyen for rá sai vol tak?
–  Azért  egy  ko ra be li  ural ko dó

sem tét len ked he tett so kat. Min den -
eset re Er zsé bet éle té nek ku tat ha tó -
sá gát nagy ban se gí ti a gyors szent té
ava tás, mi vel ép pen azok be szá mo -
ló it je gyez het ték fel né hány hó nap -
pal a ha lá la után, akik jól is mer ték őt.
Ta lán me rész a pár hu zam, de Er zsé -
bet  tör té ne te  nagy ban  ha son lít  az
evan gé lis ták ko rá ra ab ban a te kin tet -
ben, hogy sem Jé zus, sem Er zsé bet
nem írt egyet len sort sem ma gá ról,
még is na gyon so kat le het tud ni ró -
luk a köz vet len be szá mo lók ból.
– A re for má ció ko rá ban az erek -

lyék tisz te le te ér te lem sze rű en hát -
tér be szo rult, de az Er zsé bet-le gen -
dák ban is sze rep lő ró zsa ked ves vi rág
volt Lu ther szá má ra is, hi szen nem
vé let le nül vá lasz tot ta ezt az evan gé -
li kus jel kép kö ze pé re.

– A Lu ther-ró zsa in kább fe le sé gé -
nek, Bó ra Ka ta lin nak kö szön he tő, ő
ad ta aján dék ba fér jé nek. Ma ga Lu -
ther ke vés sé be csül te az erek lyé ket,
az őszin te hi tet sok kal több re tar tot -
ta. Mind amel lett vé gül Lu ther nél is
ki kö tött  egy  Er zsé bet-erek lye,  egy
üveg po hár, ame lyet Bölcs Fri gyes fe -
je de lem től, a nagy erek lye gyűj tő től
ka pott aján dék ba. 
–  A re for má ci ót kö ve tő kor szak

bűn tet te i ről is em lí tést tett szék fog la -
ló já ban, il let ve ar ról, hogy mi ke ve set
tet tünk azért, hogy pro tes táns múl -
tun kat a ma ga tel jes sé gé ben kell ki -
ér té kel nünk. Mi re gon dolt?
– A 17. szá zad ban be kö vet ke zett

ka taszt ró fát, a har minc éves há bo rú
tra gé di á ját  ele mez tem  az  elő adás
egy sza ka szá ban. Kü lö nö sen a ma -
gyar köz gon dol ko dás ra, akár az egy -
há zi tör té ne lem szem lé let re is utal -
tam, hi szen mind ez össze fo nó dott a
pro tes tan tiz mus  fenn ma ra dá sá ért
ví vott „hő si harc cal”, mi köz ben ép pen
ez a há bo rú lett a ki in du ló pont ja az
új ko ri egy ház el le nes kri ti ká nak és a
sze ku la ri zá ci ó nak.  Beth len Gá bor
vi tat ha tat lan  hős  a  ma gyar  tör té -
net írás ban,  mind ez  azon ban  nem
fe led tet he ti, hogy ami ak kor vér on -
tás ban a fe le ke ze ti el len té tek ne vé ben
tör tént, má ig is sú lyos ter he az eu ró -
pai ke resz tény ség nek. S ak kor még
nem be szél tünk olyan re gi o ná lis el -
len té tek ről, mint hogy a cse hek pél -
dá ul mennyi re más ként  íté lik meg
mond juk  ép pen  Beth lent, mi vel  –
mint mond ják – cser ben hagy ta pro -
tes táns őse i ket.
–  Né met or szág ban vagy má sutt

hogy íté lik meg ezt a kort?
– A mai nyu ga ti or szá gok, kü lö nö -

sen a né me tek, ár nyal tab ban és kri -
ti ku sab ban ér té ke lik át az új ko ri ese -
mé nye ket.  Sze mé lyes  él mé nyem,
hogy nem szí ve sen éne kel nek olyan
Lu ther-éne ke ket, ame lyek ben rom -
lást kért a pá pá ra és a tö rök re. Egyéb -
ként mi is eb ben a szel lem ben jár tunk
el az éne kes köny vünk ben, ami kor a
ma gyar for dí tás ból eze ket a ré sze ket
ele ve  ki hagy tuk  –  pél dá ul  a  Tarts
meg, Urunk, szent igéd ben kez de tű
éne künk ben. Ugyan ez igaz a své dek -
re is Gusz táv Adolf ki rállyal, „észak
orosz lán já val” kap cso lat ban, aki egy -
részt a pro tes tan tiz mus meg men tő -
je  volt  a  har minc éves  há bo rú ban,
ugyan ak kor gát lás ta lan bi ro da lom -
épí tő is. 
Bi zony, sem a teo ló gia, sem az egy -

há zi élet nem volt épp a „bé ke szi ge -
te”  ak ko ri ban.  Me lancht hon hí res
fel jegy zé sé ben, ame lyet ha lá la előtt
írt, ar ra is ki tér, hogy a túl vi lá gon vég -
re meg sza ba dul hat majd teo ló gus tár -
sa i nak a dü hé től. Kel lő en ár nyalt nak
kell  te hát  len nünk, nem csak azért,
hogy a múl tat őszin téb ben is mer jük,
ha nem azért is, hogy a teo ló gi ai és ke -
gyes sé gi el len té tek ne fa jul ja nak is -
mét há bo rú vá az egy há zon be lül.
–  Egy ház tör té ne ti szék fog la ló ja

nem csak a múlt ról szólt: ki emelt gon -
do la ta volt a je len és a jö vő egy há zá -
nak jel lem zé se is. Mi le het a meg ma -
ra dás zá lo ga? 
– Lel ké sze ink dön tő több sé ge kö -

zép ko rú vagy an nál is fi a ta labb, a ma -
gyar or szá gi evan gé li kus lel ké szi kar te -

hát ha tá ro zot tan fi a ta los és di na mi kus,
ké pes a meg úju lás ra. Ti zen öt éve ta -
ní tok a hit tu do má nyi egye te men, teo -
ló gi ai ta nár ként is a lel kész- és mun -
ka társ kép zés a kül de té sem. Ta pasz ta -
lom, hogy a teo ló gu sok ma sem azért
vál lal ják az el hí vást, hogy pusz tán a
gyü le ke ze tek és az egy ház le épü lé sé -
nek folya ma tá ban áll ja nak helyt. Eh -
hez azon ban a vál to zás, a meg úju lás
el en ged he tet len pél dá ul a lel ké sze ket
tá mo ga tó és akár vé del me ző élet pá lya
tu da to sabb meg al ko tá sá ban. 
Nagy ra be csü löm ta nít vá nya i mat

azért a bá tor sá gért, amellyel ma  is
vál lal ják az el hí vá su kat akár a korszel -
lem mel és a ne héz sé gek kel szem ben
is. Min den ki be szél a misszi ói meg -
úju lás ról, de ah hoz bel ső – nem csak
szer ve ze ti, ha nem szív be li, em be ri –
vál to zás, ha úgy tet szik, re for má ció
is kell. Lu ther ma gas ra tet te a mér -
cét:  egy más  Krisz tu sá vá  kell  len -
nünk. Sze rin tem ma nap ság nem a hi -
tünk ere jé re kell csu pán kon cent rál -
nunk, ha nem mé lyebb, nyi tot tabb,
krisz tu sibb  em ber sé get  kell  egy re
in kább mel lé ten nünk.
– Az egy ház fo gyá sa nyil ván va ló.

Mi ként le het az evan gé li kus ság von -
zó a fi a ta lok kö ré ben?
– Ma nap ság el ső sor ban a szer ve -

ze ti és ve ze té si struk tú rák ra, az azok -
kal el ér he tő vál to zás ra kon cent rá lunk
a bal jós je lek lát tán. Az egy há zi meg -
úju lás  egyet len  esé lye  va ló já ban  a
gyü le ke zet, az ott vég zett lel ké szi és
nem  lel ké szi  szol gá lat.  Há lás  va -
gyok, hogy Is ten és az egy ház en nek
a  szol gá la tá ba  ál lí tott  a  teo ló gi án
en gem is. Rá adá sul a nép szám lá lá si
sta tisz ti kák meg je len te té se  előtt  is
nagy já ból tisz tá ban le het tünk a vár -
ha tó szá mok kal: egy részt ren del ke -
zé sünk re áll tak az össze sí tett gyü le -
ke ze ti  szá mok,  más részt  já runk  a
gyü le ke ze tek be, lát juk a ten den ci á -
kat.  Er re  vá la szul  egyet len  re cept
lé te zik: a gyü le ke zet épí tés, az ige hir -
de tés,  a  sze re tet tel jes  em be ri  élet
re cept je. Igyek szünk er re össz pon to -
sí ta ni  a  hit tu do má nyi  egye te men
akár a ka ted rán, akár az egye te mi lel -
ké szi mun ká ban.
– Ön sze mély sze rint ho gyan éli

meg ezt a ki hí vást?
– Ti zen hat év óta szol gál tam lel -

kész ként  több gyü le ke zet ben és az
egye te men.  Nagy  meg tisz tel te tés -
ként élem meg, hogy sze ret he tem a
hi va tá so mat, amely rá adá sul a meg -
él he té se met is ad ja ne kem és a csa -
lá dom nak.  Ti zen öt  éve  ta ní tok  az
egye te men, so kat él tünk meg együtt
azok kal,  akik  ma  lel kész ként  vagy
mun ka társ ként szol gál nak az egy ház -
ban. Négy évig vol tam a zsi nat lel ké -
szi  el nö ke,  rá lá tást,  ta pasz ta la tot
kap hat tam szé le sebb kör ben is. Most
vi szont őszin tén örü lök an nak, hogy
na gyobb erő vel össz pon to sít ha tok a
teo ló gi á ra,  az  egy ház tör té net re,  a
ta ní tás ra. Az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem a bé ke szi ge te, öröm
itt dol goz ni. Há lás va gyok azért is,
hogy itt a leg sze mé lye sebb mó don le -
he tek kap cso lat ban a gyü le ke ze tek és
az  egy ház  jö vő jé vel,  hi szen  együtt
dol go zunk,  ta nu lunk,  imád ko zunk
ér te a jö vő szol gá ló ge ne rá ci ó i val.

g B. Wal kó György

„Alelkész-ésmunkatársképzésaküldetésem”
In ter jú Ko rá nyi And rás sal, az EHE pro fesszo rá val

b Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (EHE) a múlt hé ten tar tot -
ta szék fog la ló elő adá sát dr.KorányiAndrás pro fesszor. Mon dan dó -
ját KonczZsuzsa hí res slá ge ré ből vett rész le tek kel tet te könnye deb -
bé a ne ves egy ház tör té nész, aki négy évig volt egy há zunk zsi na tá nak
lel ké szi el nö ke is. A rend szer vál to zás ide jé ből szár ma zó él mé nye it vet -
te sor ra be ve ze tő ként, mon da ni va ló já hoz is jól kap cso ló dott a Haén
rózsavolnék cí mű dal. Az egy ház tör té nész ösz tön dí jas ként Genf ben,
majd Mar burg ban töl tött több sze mesz tert, ahol hely ben ta nul má nyoz -
hat ta Árpád-háziSzentErzsébet éle tét, kul tu szát s per sze a ró zsá vá
vál to zott ke nye rek le gen dá ját is. Szék fog la ló já ról kér dez tük, és így
több ször szó ba ke rült ked ves té má ja, a nem csak Ma gyar or szá gon, ha -
nem Tü rin gi á ban is tisz telt ma gyar szent, Er zsé bet ál do za tos és ma
is pél da mu ta tó éle te. Nem tit kolt szán dé kunk volt, hogy ez zel az írás -
sal a mai Er zsé be te ket is kö szönt sük. 

A Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za (LÉT) sze re tet tel meg -
hív ja kö vet ke ző, ad ven ti al kal má ra: de cem ber 2-án, hét -
főn 18 órai kez det tel Kor zensz ky Ri chárd, a ti ha nyi ben -
cés apát ság per je le, az egy há zi ok ta tás szak ér tő je oszt -
ja  meg  gon do la ta it  lel ki ség ről,  ne ve lés ről,  hit ről  és

em ber ség ről az ün ne pi elő ké szü let fé nyé ben. Hely szín
a pest szent lő rin ci evan gé li kus temp lom (1183 Bu da pest,
Kos suth tér 3.). 17.30-tól ad ven ti ven dég vá rást tar tunk,
ahol ka rá cso nyi ki ad vá nyo kat, ké pes la po kat le het vá sá -
rol ni, il let ve rö vid ad ven ti ének lés re is le he tő ség nyí lik!

ad ven ti al ka lom pest szent lő rin cen
„Ke resd a bé két, és járj utá na!”

tisz telt elő fi ze tő ink!
Mos ta ni lapszá mu nk mel lék le te ként ol vas hat ják a Híd
ma ga zint. A ma ga zin ban ta lál ha tó csekk se gít sé gé vel
a Híd magazinra fizethetnek elő, vagy az Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont ré szé re juttathatnak ado mányt. 
Kér jük, ne hasz nál ják a csek ket az Evan gé li kus Élet

elő fi ze té sé re, mert ar ra nem al kal mas.
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Nyugdíjas Expo 
2013. november 29–30.
Hiánypótló kiállítás, tartalmas kikapcsolódás!

A kiállításra a belépőjegyek október 1-jétől megvá-
sárolhatók (Budapest XIV., Szobránc köz 6. Telefon: 
(06-1) 210-8345) vagy megrendelhető e-mailen 
a feszthouse@feszthouse.hu és a nyugdíjasklu-
bokban elővételben kedvezményes 500 forintért, 

a helyszínen pedig 600 forintért.

www.nyugdijasexpo.hu
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Ingyenes szűrések,
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Fül ler tí mea:
tócsa tü kör ben

„Fül ler Tí mea örö möt üze nő
vi lá gá ban, ahol egy légy is an -
gyal lá tud vál toz ni, ahol egy fél
is ko la kö ti meg a ka rá cso nyi
aján dé kot, a hét köz na pok te li
van nak cso dás dol gok kal, ész -
re vét len, ap ró lé nyek kel, meg -
le pe tés aján dé kok kal.  Hol  le
kell ha jol ni a fű kö zé, más kor
csak be le kell néz ni va la ki nek
a sze mé be, hogy a cso dás dol -
 gok  meg tör tén je nek”  –  ír ja
Schäf fer Er zsé betúj ság író, író
Fül ler Tí mea el ső kö te té ről.
A szer ző írá sa i val az Evan -

gé li kus Élet ol va sói mint egy
tíz  éve  rend sze re sen  ta lál -
koz hat nak la punk ha sáb ja in
– a kö tet a már meg je lent írá -
sok ból  is  vá lo gat,  a me sék,
no vel lák na gyobb ré sze azon -
ban itt lát elő ször nap vi lá got.

Fül ler Tí mea Tó csa tü kör ben
– Me sék, tár cák, no vel lák cí -
mű kö te te de cem ber ele jé től
lesz kap ha tó az evan gé li kus
köny ves bolt ban (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.).

Há la adó is ten tisz te let té sen
A  Té si  Evan gé li kus  Egy ház köz ség  Fa lu -
meg újí tá si és -fej lesz té si pá lyá za ton el nyert
pénz se gít sé gé vel fel újí tot ta pa ró ki á ját és te -
me tői sé tá nyát. Is ten nek adunk há lát be fe -
je ző dött re no vá lá sun kért a no vem ber 24-én
15 óra kor kez dő dő is ten tisz te le tün kön, me -
lyen Sze me rei Já nospüs pök és Pol gár di Sán -
dor es pe res szol gál. Sze re tet tel vá runk min -
den ér dek lő dőt há la adó ün ne pünk re.

Há la adó is ten tisz te let vár pa lo tán
A  Vár pa lo tai  Evan gé li kus  Egy ház köz ség
meg úju ló ener ge ti kai pá lyá zaton nyert pénz
se gít sé gé vel fel újí tot ta gyü le ke ze ti há zát és
pa ró ki á ját. Is ten nek adunk há lát be fe je ző -
dött re no vá lá sun kért a no vem ber 24-én 10
óra kor kez dő dő is ten tisz te le tün kön, me lyen
Sze me rei Já nos püs pök és Pol gár di Sán dor
es pe res szol gál. Sze re tet tel vá runk min den
ér dek lő dőt há la adó ün ne pünk re.

b Klaus Douglass né met lel kész
bő tíz éve je len tet te meg az evan -
gé li kus egy ház meg újí tá sát cél zó
96 té te lét, amely új ra és új ra
nagy vi tát vál tott ki a lel ké szek és
a hí vek kö zött. Mon da ni va ló já -
nak köz pon ti ele me, hogy nem a
lel ké szek nek, ha nem a gyü le ke -
ze tek nek kell a lel ki élet kö zép -
pont já ba ke rül ni ük, s le kell ven -
ni a lel ké szek vál lá ról a sok szor
meg old ha tat lan fel ada to kat. A 96
té tel át vé te lé nek hí vei fő ként a
ha zai evan gé li ku sok szá má nak
gyors csök ke né sé re hi vat koz -
nak, míg el len zői sze rint nem
kel le ne „mun ka nél kü li vé” ten ni
a lel ké sze ket, s a Doug lass-té te -
lek épp Né met or szág ban nem
vál tot ták va ló ra a re mé nye ket.
Most vi tá ra bo csát juk a té te lek
el ső ré szét, a má so di kat pe dig kö -
vet ke ző szá munk ban kö zöl jük. 

g Klaus Doug lass

el ső fel adat: 
vissza tér ni a re for má to ri 
kö zép pont ba
1. Lu ther szán dé ka az volt, hogy az
egy ház üze ne tét bib li ai ala pok ra he -
lyez ze,  kül ső  for má ját  pe dig  ko ra
szín vo na lá ra emel je. Az egy ház ez idő
sze rint olyan ál la pot ban van, amely
nem fe lel meg sem az egyik, sem a
má sik kö ve tel mény nek. 
2. A re for má ció nem a 16. szá zad

ese mé nye, ha nem ránk vá ró fel adat. 
3. Aki re for mál ni akar ja az egy há -

zat,  an nak  a  tar ta lom  kér dé se i vel
kell kez de nie. Ezen a pon ton azon -
ban nem áll hat meg. 
4. Re for má to ri ak ak kor le he tünk,

ha  to vább  épít jük  a  re for má to rok
mű vét, nem pe dig ha kon zer vál juk. 

5. A ke resz tyén hit nem nor mák és
sza bá lyok rend sze re, és nem is vi lág -
né zet vagy tan. A ke resz tyén hit az
em ber és Jé zus Krisz tus kö zött lét re -
jött bi zal mi kap cso lat. 
6. Az olyan teo ló gia ké pes ru gal -

mas ke re te ket lét re hoz ni, amely nek
egy ér tel mű a kö zép pont ja. Ha ho má -
lyos a kö zép pont, a ke re tek meg me -
re ved nek. 
7. Az egy ház ke re tei nem tet sző -

le ge sek. Azo kat a kö zép pont nak kell
for mál ni a, il let ve a ke re tek nek a le -
he tő leg ha tá ro zot tab ban kell a kö zép -
pont ra mu tat ni uk. 
8. Az új re for má ció sok min den -

ben iga zod hat az el ső re for má ci ó hoz.
Né hány kér dés ben azon ban ha tá ro -
zot tan túl kell lép nie raj ta. 

Má so dik fel adat: 
fel sza ba dí ta ni a spi ri tu a li tást
9. A 21. szá zad em be re messze me nő -
en  nyi tott  a  val lá si  kér dé sek  előtt.
Kér dé se i re azon ban ma nem az egy -
ház ban ke re si a vá la szo kat. 
10. Itt az ide je, hogy az egy ház nak

min den mást meg előz ve az Is ten-kér -
dést il le tő en le gyen te kin té lye. 
11. Jé zus Krisz tus a vá lasz ko runk

spi ri tu á lis  éh sé gé re.  Ezt  azon ban
nem  elég  csu pán  ál lí ta ni.  En nek
meg ta pasz tal ha tó vá kell len nie gyü -
le ke ze te ink ben. 
12. Gyü le ke ze te ink ben a spi ri tu -

a li tást az oda adás nak, a lel ke se dés -
nek és a ki su gár zó erő nek kell jel le -
mez nie. 
13. Az imád ko zás nak leg alább ti -

zen öt kü lön bö ző mód ja le het sé ges –
ezek ből azon ban több nyi re alig is me -
rünk né há nyat. 
14. Egy há zunk nak spi ri tu á lis fel -

len dü lés re van szük sé ge. 

15. Az Is ten irán ti sze re tet a pro -
tes táns teo ló gia fe hér folt ja. 
16. Cse le ke de te ink nél és fá ra do zá -

sa ink nál fon to sabb, hogy be le me rít -
kez zünk Is ten sze re te té be. 

Har ma dik fel adat: 
új ra fel is mer ni a kül de tést
17. A leg főbb meg bí za tás, ame lyet Jé -
zus egy há zá nak adott, nem az, hogy
gon dot vi sel jen az em be rek re, ha nem
hogy ta nít vánnyá te gye őket. 
18.  Jé zus  Krisz tus  egy há za  nem

dönt he ti  el  tet szé se  sze rint,  hogy
akar-e „misszi ót” foly tat ni, vagy sem. 
19.  Misszió  és  to le ran cia  nem

mond el lent egy más nak. 
20. Nincs ke resz tyén ség meg té rés

nél kül  –  meg té ré si  él mény  nél kül
azon ban igen. 
21. A meg té rés fo lya ma tá hoz hoz -

zá tar to zik a be ta go ló dás a gyü le ke -
zet be. 
22. Aki kö zöl ni akar ja má sok kal a

jó hírt, an nak ma gá nak is jó hír ré kell
vál nia. 
23. Nem vár hat juk el, hogy az em -

be rek Krisz tus ra ha gyat koz za nak, ha
mi ma gunk nem ha gyat ko zunk rá. 
24. Nem misszi ói ren dez vé nyek -

re, ha nem misszi ói  gyü le ke ze tek re
van szük sé günk. 

ne gye dik fel adat: 
ak ti vi zál ni 
a hí vők egye te mes pap sá gát
25.  Lu ther  ta ní tá sa  az  egye te mes
pap ság ról  a  leg fon to sabb  té nye ző,
amely még ma  is meg kü lön böz tet
ben nün ket a ka to li ciz mus tól. 
26. Az úgy ne ve zett „lel ké szek” és

az úgy ne ve zett „la i ku sok” kö zöt ti kü -
lönb ség té tel  nem  bib li kus  és  nem
pro tes táns. 

27. Az egye te mes pap sá got csak
úgy ak ti vi zál hat juk gyü le ke ze te ink -
ben, ha az em be rek ben sze re te tet éb -
resz tünk a Szent írás iránt. 
28. Egyet len em ber ben sincs meg

az  összes  ké pes ség,  amely  ah hoz
szük sé ges, hogy egy gyü le ke zet nek
csak meg kö ze lí tő leg is nyúj ta ni tud -
ja mind azt, ami re szük sé ge van. 
29. Min den ke resz tyén ka pott va -

la mi lyen ke gyel mi aján dé kot Is ten től
– és meg kap ta a hoz zá tar to zó fel ada -
tot is. 
30. A gyü le ke zet ve ze té sé nek leg -

fon to sabb fel ada ta, hogy hoz zá se gít -
se a gyü le ke zet tag ja it ado má nya ik,
ké pes sé ge ik fel is me ré sé hez, és se gít -
se őket, hogy él je nek ve lük. 
31. A gyü le ke zet ben ki nek-ki nek

azt a fel ada tot kell el lát nia, amely re Is -
ten kü lö nös kép pen al kal mas sá tet te. 
32. Az olyan mun ka tár sak, akik Is -

ten től  ka pott  ké pes sé ge ik  sze rint
vég zik fel ada tu kat, nem csak jól vég -
zik a mun ká ju kat, ha nem mo ti vál tan
és lel ke sen is szol gál nak. 

Ötö dik fel adat: 
új ra de fi ni ál ni 
a lel ki pász to ri hi va tást
33. Az egy ház ban – el len tét ben ön -
ér tel me zé sé vel – majd nem min den
ös vé nyen  lel ki pász to rok  lo hol nak. 
34.  Egy há zunk  lel ki pász tor-köz -

pon tú sá ga sú lyos te her mind lel ki pász -
to ra ink nak, mind a gyü le ke ze tek nek. 
35. Az egy ház ban és a gyü le ke zet -

ben be töl tött köz pon ti sze re pü ket a
lel ki pász to rok nak ar ra kell hasz nál -
ni uk, hogy ezt a köz pon ti sze re pü ket
meg szün tes sék. 
36. Az új szö vet sé gi gyü le ke ze te ket

nem  lel ki pász to rok,  ha nem  mun -
ka cso por tok ve zet ték. 

37.  A  lel ki pász to rok nak  el  kell
dön te ni ük, hogy min den ki ért vagy az
egé szért  akar nak-e  te vé keny ked ni. 
38. A jö vő for mu lá ja így hang zik:

„Lel ki pász tor  a  mun ka tár sa kért,
mun ka tár sak a gyü le ke ze tért.” 
39. A jó lel ki pász tor el is me ri gyü -

le ke ze te nagy ko rú sá gát. 
40.  Gyü le ke ze te ink  meg úju lá sa

nagy mér ték ben lel ki pász to ra ink lel -
ki meg úju lá sán mú lik. 

Ha to dik fel adat: 
vál lal ni az irá nyí tás fe le lős sé gét
41. Gyü le ke ze te ink ve ze té se meg ol -
dat lan kér dés, ame lyet bal laszt ként
ci pe lünk át az új év ez red be. 
42. A gyü le ke ze te ket az egy ház ta -

ná csok nak (pres bi té ri u mok nak) kel -
le ne ve zet ni ük. Ezek azon ban túl nyo -
mó részt igaz ga tá si és szer ve zé si kér -
dé sek kel fog lal koz nak. 
43.  Ahol  hi ány zik  a  ve ze tés,  ott

nem  sza bad ság  ural ko dik,  ha nem
az erő sebb jo ga. 
44. A gyü le ke ze tek nek szük sé gük

van va la mi lyen ve zér esz mé re, amely -
hez iga zod hat nak. 
45.  A  Szent lé lek  mun ká ja  nem

szük ség te len né, ha nem ér tel mes sé te -
szi a terv sze rű mű kö dést. 
46.  A  jö vő  egy ház ta ná csá nak

(pres bi té ri u má nak)  fel ada ta  a  kö -
vet ke ző: „ví zi ó kat ki ala kí ta ni, ví zi ó -
kat to vább ad ni, ví zi ó kat meg gyö ke -
rez tet ni”. – Min den egyéb mun ká val
má so kat kell meg bíz ni. 
47. Az Új szö vet ség ta ní tá sa sze rint

csak olya nok ve zet he tik a gyü le ke ze -
tet, akik ké pe sek azt lel ki leg táp lál ni. 
48. Jé zus pél dát mu ta tott, hogy mi -

ként  kell  a  gyü le ke ze tet  ve zet ni.
Nem ural ko dott ta nít vá nya in, ha nem
szol gál ta őket. 

96tételazegyházjövőjéről–1.rész

d For rás: Klaus Doug lass: 
Az új re for má ció – 96 té tel 

az egy ház jö vő jé ről. Kál vin Ki adó,
Bu da pest, 2002. 384–395. o.
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„Le gyen de re ka tok fel övez ve és lám -
pá so tok meg gyújt va.” (Lk 12,35)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi
így bá to rít ják Is ten gyer me ke it: kez det -
té lesz a vég az Em ber fia nap ján; min -
den térd nek meg kell ha jol nia előt te.
Mi vár juk az örök élet Fe je del mét, aki min dent új já te remt. „Akik könny hul laj -
tás sal ve tet tek, uj jong va aras sa nak!” (GyLK 760) „A bűn zsold ja a ha lál, Is ten
ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet a Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.” (Róm
6,21; LK) De te tu dod, hol s ki vel töl töd az örök ké va ló sá got? Jé zus pél dá za ta
sze rint csak az öt okos szűz, kik égő lám pás sal vár ták őt, a vő le gényt, „és akik
ké szen vol tak, be men tek ve le a me nyeg ző re. Az után be zár ták az aj tót.”Ő fi gyel -
mez tet el jö ve te lé re: „Vi gyáz za tok te hát, mert sem a na pot, sem az órát nem tud -
já tok!” (Mt 25,10.13) Já nos lát ta az új eget és föl det: „A tró nu son ülő ezt mond -
ta: »Íme, új já te rem tek min dent. (…) Meg tör tént! Én va gyok az Al fa és az Óme -
ga, a kez det és a vég. (…) Aki győz, örö köl ni fog ja mind ezt, és Is te ne le szek…«”
(Jel 21,5–7) Az örök ké va ló ság el kez dő dött, őná la min den ki él (lásd Lk 20,38).
„A ke resz tyén em ber, mi vel új te rem tés lett, már e föl dön el kez di jö ven dő éle -
tét, me lyet most még csak hi té ben hor doz, de amely egy kor tel jes sé és nyil ván -
va ló vá lesz” – vall ja dr. Lu ther. Mó zes nem lép he tett az ígé ret föld jé re, de „az
Úr meg mu tat ta ne ki az egész or szá got… Ott halt meg Mó zes, az Úr szol gá ja,
Mó áb föld jén, az Úr aka ra ta sze rint. És el te met te őt a völgy ben…” (5Móz 34,1.5–
6) Pé ter így bá to rít: „tel jes bi zo nyos ság gal re mény ked je tek ab ban a ke gye lem -
ben, ame lyet Jé zus Krisz tus meg je le né se kor kap tok. (…) mi vel ő, a Szent hí vott
el ti te ket, ma ga tok is szen tek le gye tek egész ma ga tar tá so tok ban… hogy hi te tek
Is ten be ve tett re mény ség is le gyen.” (1Pt 1,13.15.21) Pál fi gyel mez tet: „tűz ál ló” le -
gyen a mun kánk, mert az íté let kor „hogy ki nek mit ér a mun ká ja, azt a tűz fog -
ja ki pró bál ni”. Aki nek a Krisz tus ra épí tett mun ká ja „meg ma rad, ju tal mat fog
kap ni”. (1Kor 3,13.14) S vissza jö ve te lét vár va: „Az imád ko zás ban le gye tek ki tar -
tó ak, és le gye tek ébe rek: ne szűn je tek meg há lát ad ni.” „Böl csen vi sel ked je tek a
kí vül ál lók iránt, a ked ve ző al kal ma kat jól hasz nál já tok fel.” (Kol 4,2.5) Fel öve -
zett de rék kal s égő lám pás sal hir des sük Krisz tus tit kát so kak nak, hogy az evan -
gé li u mot meg is mer ve má sok is el jut has sa nak a Jé zus ke reszt jét őri ző ka to nák
e fel is me ré sé re: „Bi zony, Is ten Fia volt ez!” (Mt 27,54) A ha lá lát kö ve tő je lek (a
meg nyílt kár pit, szik lák, sí rok) is elő ké pei az utol só idők egy mást kö ve tő ese -
mé nye i nek: ha lál után fel tá ma dás és íté let jön, amely le het kár ho zat (ez az Is -
ten nél kü li örök lét) és örök élet Is ten nel. Az új Je ru zsá lem la kói „csak azok, akik
be van nak ír va a Bá rány élet köny vé be. (…) az Úr, a min den ha tó Is ten és a Bá -
rány an nak a temp lo ma.” S az örök vá rost „az Is ten di cső sé ge vi lá go sí tot ta meg,
és lám pá sa a Bá rány”. (Jel 21,27.22.23) „A mennyek ben, a mennyek ben / Vár
öröm vég te len. (…) / Ott szín ről szín re lát a szem, / És ékes ség ben lát ja fenn /
Ég és föld Is te nét.” (EÉ 527,1) Hi szem az örök éle tet!

g Ga rai And rás

heTI ÚTrAVALÓ

„Le het-e job ban kár hoz tat ni a gaz dag -
sá got  vagy  job ban meg ré misz te ni  a
gaz da go kat an nál, mint hogy Is ten üres
kéz zel  bo csát ja  el  őket?  Ó,  mi lyen
ha tal mas e ket tő: ha Is ten meg elé gít,
vagy ha Is ten el hagy! Hogy is se gít het -
ne eb ben a hely zet ben bár mely te remt -
mény!  Mennyi re  meg  tud  ré mül ni

va la ki, ami kor azt hall ja, hogy ki ta gad ta az aty ja, vagy el ve szí tet te ura ke gyét.
Mi, ha tal ma sok és gaz da gok bez zeg nem ije dünk meg, ami kor azt hall juk, hogy
Is ten el uta sít min ket. Sőt még az zal is fe nye get, hogy össze tör, le ala cso nyít és
meg üre sít. Ez zel szem ben mek ko ra öröm, ami kor az apa jó sá go san, az ural ko -
dó pe dig ke gyel me sen for dul fe lénk. Van nak, akik er re rá ha gyat koz nak, s ezért
a test ről és a va gyon ról is ké pe sek le mon da ni. Olyan nagy biz ta tást és vi gasz -
ta lást nyújt ne künk itt Is ten, de mi kép te le nek va gyunk él ni ve le. Nem for dít -
juk a ja vunk ra, nem adunk ér te há lát, és nem örü lünk ne ki. Ó, nyo mo rult hi -
tet len ség! Mennyi re ma kacs és meg átal ko dott vagy, hogy nem ér ted eze ket a
ha tal mas dol go kat! Le gyen elég ennyi Is ten hat cse le ke de té ről.”

d Lu ther Már ton: Mag ni fi cat (Ta kács Já nos és Percze Sán dor for dí tá sa)

s e M p e r  r e F O r M a n D a

„Mi tud juk, hogy át men tünk a ha lál -
ból az élet be, mert sze ret jük test vé re -
in ket: aki nem sze re ti a test vé rét, az a
ha lál ban van.” (1Jn 3,14)
Egy ré gi le gen da sze rint a nyá ját őri -

ző pász tor a nagy fo lyam part ján ül -
dö gélt, a vi lág vé gén. Időn ként, ami -
kor a fo lyón túl ra ve tett egy-egy pil lan -
tást, le ját szott pász tor síp ján egy szép
dal la mot. Az tán egy es te a Ha lál át jött
a nagy fo lya mon, s meg szó lí tot ta: 
– Nem félsz? 
Ő nyu god tan vá la szolt: 
– Mi ért fél nék? Már sok szor pil lan -

tot tam át oda, a túl só part ra, tu dom,
mi vár oda át. 
Ek kor a Ha lál sze lí den vál lá ra tet -

te a ke zét, ő pe dig en ge del me sen el -
in dult  ve le.  A  má sik  part  va ló ban
nem volt  is me ret len szá má ra, mert
pász tor síp já nak dal la ma it már ér ke -
zé se előtt oda so dor ta a szél.
El fan tá zi ál ha tunk ilyen kor, ha lot tak

nap ja, élők nap ja tá jé kán ar ról, hogy
van  va la mi,  amit  elő reküld he tünk,
ami az itt lé tün ket és az ott lé tün ket is
szeb bé, szép pé te he ti: a sze re te tet, a
sze re tet ki csi kot ta fe je it, tet te it, me -
lyek szép dal lam ként jár hat nak előt -
tünk, ma rad hat nak mö göt tünk sze líd
utó hang ja ként éle tünk nek. A tet tek -
be, al ko tá sok ba öl tö ző, tes te sü lő sze -
re te tet,  amely  szép,  har mo ni kus
„hang je gye in” ke resz tül ír ja be le ma -
gát má sok sor sá ba, s te szi az egyik em -
bert em lé ke ze tes sé a má sik szá má ra.
A pro tes táns vi lág ban ezért a ha lot -

tak nap ja ki fe je zés he lyett az örök ké -
va ló ság va sár nap ja ki fe je zést hasz nál -
ják in kább an nak jel zé sé re, hogy van
va la mi, ami meg ha lad ja a ha lált, van
va la mi, ami ha lá lon in nen és túl örök,
amit nem oroz hat el az el mú lás – ez
a sze re tet. És min den szó, öle lés, si -
mo ga tás, pil lan tás, al ko tás, tett, ame -
lyet a sze re tet szül a vi lág ra és az örök -
ké va ló ság nak, ilyen.
Szép és ta nul sá gos a fen ti le gen da,

s bi zo nyos mér té kig össz hang zik Já nos
idé zett igé jé vel. De a pat mo szi lát nok
hoz zá te szi a hit több le tét. Ami nem le -
gen da, ha nem a leg va ló sá go sabb va -
ló ság. Mi ez? An nak is me re te, tu da ta,
hogy  ama  vég ső  meg ér ke zés  előtt
sok szor  adó dik  éle tünk ben  ha jó tö -
rés, de par tot érés is, az élet Is ten től al -
ko tott moz gás tör vé nye sze rint. Hi szen
mind nyá jan át él tük, tud juk, hogy új -
ra és új ra meg le het, meg kell ér kez -
nünk va la hon nan va la ho vá az évek és
év ti ze dek em ber tá ja in, hol tör té nel mi -
leg és egyé ni leg élet ve szé lye sen szir -
tes, hol fö ve nyes ter mé sze tű, me ne dé -

ket, bé kes sé get nyúj tó par tok hoz. Ez
ér vé nyes moz gás tör vény az élet fi zi kai,
lel ki és szel le mi di men zi ó i ban is. 
Meg le het ér kez ni a má sik em ber -

hez, fe le ba rá tun kig, oly kor az el len sé -
gig is – vég ső so ron sok szor és új ra
meg új ra Is ten hez. Ők al kot ják a túl -
só par tot: csa lá dod, ro kon sá god tag -
jai, ba rá ta id, el len sé ge id, jó és rossz
szom széd ja id,  is me rő se id,  la kó he -
lyed, gyü le ke ze ted tag jai, de ez a túl -
só part oly kor a ha zád is.
A meg ér ke zés moz gás tör vé nye ak -

kor is meg áll, igaz, alap ve tő vo ná sa az
élet nek, ha ke vés kö zöt tünk a sze líd Já -
nos, s egy re több a ta ga dó Pé ter, a két -
ke dő Ta más, az áru ló Jú dás, a ke vés
pén zért min dent el ad ni kész és ké pes
hon fi társ! S mi min de nen kell át kel -
nünk, míg el ér jük a túl só par tot! A nagy
fo lya mon egye dül Is ten jött el hoz zánk
Fi á ban,  Jé zus  Krisz tus ban,  min den
más irány ban ne künk kell meg fog ni az
eve zőt, meg ten ni az elő revi vő „csa pá -
so kat”, ke mé nyen be le húz ni. 
Ki ve zet hát át, ki ve zet el min ket

a túl só part ra, a má sik em be rig, s egy -

kor majd az ér tünk egy szer már el jött
Jé zus-em be rig s a mennyei Atyá ig? S
ho gyan tá mad hat lá va fo lya mos vagy
ki szá radt, kí gyó ter mő si va tag hoz ha -
son ló  szí vek ben  pász tor síp dal lam?
So dor majd min den nap ja ink ból egy-
egy ima fosz lányt, jó ság tö re dé ket, bo -
csá nat ké rő szót, jó vá te vő igye ke ze tet
a szél má sok fe lé? Vagy el enyé szünk
agyon mér ge zet ten, meg mar tan, ke se -
rűn, vissz hang ta la nul, dal lam ta la nul?
Egyé ni leg és nem zet ként? Ha van, ki
vi szi át jó szán dé kun kat a túl só part -
ra? Ki  tá maszt ben nünk sze re te tet?
Az s an nak Lel ke, aki ma gá ról így

szólt: „Nél kü lem sem mit sem cse le ked -
het tek.”Ha Krisz tus a ré vé szünk, aki el -
jön ér tünk itt lé tünk part já ra, ő pász tor -
síp han gok, ne mes tet tek dal la mát tud -
ja  elő csa lo gat ni  a  leg hit vá nyabb nak

mon dott em ber ből is. És ak kor ő lesz
a ré vé szünk ne künk vissza fe lé, oda fe -
lé a vég ső part ra. Ha lá lon át ve ze tő, is -
me ret len úton meg bíz ha tó úti ka la uz -
ként. Ek kor és csak ek kor nem kap lé -
ket a ha jónk, csó na kunk, la di kunk, s
ak kor bi zo nyo san meg ér ke zünk.
De nem csak ama vég ső part ra. Ha

ő ve zet, s hit tel hisszük, hogy ő kom -
po nál ja éle tünk dal la mát ap ró tett hang -
je gyek ből, órák, na pok, évek kot ta fe -
je i ből, ak kor el ér ke zünk föl di uta zá sunk
so rán  sok-sok  em ber part ra:  má sok
éle té hez, szí vé hez, Is ten hez, ház hoz,
ha zá hoz, egy ház hoz. Ak kor, de csak ak -
kor szü letsz majd va la ki nek test vé ré -
vé eb ben a test vér te len, oly kor na gyon
em ber te len,  csel ve tő,  ár má nyos  vi -
lág ban.  A  Ré vész-Krisz tus  na pon ta
át ve zet a ha lál ból az élet be. Ön zé sed
zárt szi get lé té ből, ön ma gad sze re te té -
ből, ké nyez te té sé ből, a mo dern kor kí -
sér tő mi mó za ságá ból, a dal lam ta lan -
ság ból a vissz hang te rem tő élet új ra kí -
nált part já ra.  Ha meg hal lod Krisz tus -
nak er re a sze mé lyes ki ha jó zás ra hí vó
hang ját,  ak kor  nap ja id ból  a  se gí tő -

kész és ké pes élet szép pász tor síp hang -
ja száll majd Is ten és má sok fe lé. És ezt
még a bot fü lű ek is meg hall ják.
Egy kor majd eze ket a gyó gyí tó dal -

lam tö re dé ke ket so dor ja a Szent lé lek
sze le az itt ma ra dók szí vé re vég ső tá -
vo zá sod után is. Ak kor el mond hat ják
ta lán ró lad: ma ra dá sa és el me ne te le ál -
dás sá lett. Er ről ír ta egy kor he lyet tünk
és ne künk az er dé lyi lé lek hár fás, Re -
mé nyik Sán dor: „Én Is te nem, amed -
dig aka rod, / Va gyok, le szek a Te tru -
ba dú rod, / (…) A dalt így ad tad zen -
ge nem, / S én er re fel te szek egy éle tet,
/ He rol dod, kür töd, szó csö ved / E szív
– amed dig aka rod.” (Is ten tru ba dúr ja)
Így ölel je át az élet az el mú lást ezen a
par ton, majd az Élet Ura az ér ke zőt a
túl só par ton ha lot tak és élők nap ján…

g Bék e ffy La jos dr.
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A dol gok mos ta ná ban úgy áll nak a vi -
lág ban, hogy a ká osz egy re na gyobb -
nak tű nik, mi köz ben meg le pő mó -
don csak az tör té nik, ami van. Ha tár -
ta lan  a  nyüzs gés,  mi köz ben  meg
nem ér té sünk vál to zat lan. 
Sze ret ném ve le tek meg osz ta ni azt,

hogy mi az Is ten, ki az Is ten, hol van
az Is ten, mit akar ve lünk az Is ten.
Ez  az  egész  sok kal  egy sze rűbb,

mint  gon dol nánk.  „Ez  az  egész”
nem hogy sok kal egy sze rűbb, ha nem
tel je sen  az,  sőt  ma gá tól  ér te tő dő.
Olyan egy sze rű, hogy ki mon da ni is
alig me rem. 
Mert van va ló ság, lé te zik a va ló ság

–  lé te zik  az  az  ál la pot,  ami kor  túl
vagy a tár gyi dol go kon, ami kor túl -
lépsz a  test  tu da tán, és eh hez még
csak nem is kell meg hal nod.
Sze ret ném ve le tek meg osz ta ni azt,

hogy mi az Is ten, ki az Is ten, hol van
az Is ten, mit akar ve lünk az Is ten. Is -
ten. Ő az. A Van. Az Itt. A Most. A
Je len lét. És még sem is mer jük fel?
Ho gyan le het sé ges ez? Pe dig annyit

ol va sunk ró la, olyan meg ve sze ke det -

ten  ke res sük,  könyv tá ra kat  töl tünk
meg  szel le mi  vagy  ter mé szet tu do -
má nyos ira tok kal – mind az zal a cél -
lal, hogy fel fed jük Is tent. Is ten ki lé tét.
Szé gyel lem ma gam. Na gyon. Alig

me rem  ki mon da ni.  De  a  va ló ság
olyan egy sze rű. Na gyon az.
Is tent úgy tud juk meg ta pasz tal ni,

hogy a hoz zá ve ze tő út az, ami eről -
kö dés men tes. Ez itt Is ten. Ami eről -
kö dés men te sen ér ke zik az éle ted be,
le gyen az egy ér ze lem, le gyen az egy
do log, egy em ber, bár mi – a min den
–, ami kor eről kö dés men te sen ér ke zik
hoz zád, a te éle ted be – az Is ten. A be -
teg ség  és  a  sze ren csét len ség  is  az.
Ami kor szin te a sem mi ből meg ér ke -
zik hoz zád egy be teg ség – eről kö dés -
me ne te sen meg je le nik az éle ted ben Is -
ten. Mert Is ten, az Ön va ló nem ítél,
nem mér le gel – nem oszt ja fel a dol -
go kat jó ra vagy rossz ra asze rint, hogy
te mit gon dolsz ar ról, mi a jó ne ked. 

Eről kö dés men te sen  le tag lóz  egy
be teg ség,  egy  ér zel mi  ál la pot.  Az
Is ten. Ek kor te mit te szel? Rá te kin -
tesz, ész lelsz, fi gyelsz. Igen. Ez van.
Most ez tör té nik ve lem. Két irány ba
moz dul hatsz. Az aka rat és az el fo ga -
dás  irá nyá ba. Te gyük  fel,  hogy  azt
mon dod,  itt  van  ez  a  be teg ség  –
nem aka rom, min den erőm mel azon
va gyok,  hogy  le győz zem. Utá lod  a
be teg sé ged,  te le pa ko lod  ma gad
gyógy sze rek kel, és le het, hogy egy hé -
ten be lül már új ra egész sé ges vagy. A
be teg ség re mint ne ga tív ként meg ítélt
ál la pot ra to vább ra is úgy gon dolsz,
mint el len ség re, akit le kell győz nöd.
El len ség pe dig nin csen. Nyu ga lom
van. Sze re tet van.
Mit te hetsz még? Meg le pő mó don

örül hetsz a be teg ség nek. Van olyan
em ber,  aki  örül  a  be teg ség nek? Az
őrült  –  gon do lod.  Ha  nem  tudsz
örül ni a „rossz nak”, ak kor adj há lát ér -

te! Imádd az Is tent, hogy meg aján dé -
koz. Azt ka pod most, amit meg ér de -
melsz. Pon to san er re van szük sé ged
itt,  eb ben  az  anyag vi lág ban,  mely
ter mé sze té nél fog va mu lan dó. Azért
ér nek a ta pasz ta la tok, hogy már itt vé -
ges ér tel med del be te kin tést nyerj az
ab szo lú tum ba, hogy meg ta pasz tald a
te rem tő erőt. Aki hez ha son ló vagy te
is. Ezt még le ír ni is fé lel me tes nek tű -
nik. Mert ki va gyok én, hogy meg te -
he tem – de bi zony meg te he ted. 
Mind nyá jan meg te het jük, hogy a

ta pasz ta la tok ra  há lá val  te kin tünk,
le gye nek azok – még egy szer mon -
dom – a vé ges ség tu da tá ból (és ki zá -
ró lag  in nen  szem lél ve)  jók  vagy
rosszak. Va la hogy úgy, mint ami kor
a gye rek nek nyit va ma rad a szá ja a
meg le pe tés től. „Ez meg tör tén het ve -
lem?  En gem  így  sze ret  az  Is ten?
Hogy ilyen hi he tet len meg ta pasz ta -
lá sok ban en ged ré sze sül ni?” 

De még  egy szer  szö gez zük  le  –
ami na gyon fon tos –, hogy mind ez
eről kö dés men te sen tör té nik.
Ab ban  a  pil la nat ban,  ami kor  az

em ber el kezd te per ni… Mit is je lent ez
pon to san? Meg sza kí tod az áram la tot
– pon to san ez a „Le gyen meg a te aka -
ra tod” el len té te –, és a sa ját aka ra tod -
ból kez ded irá nyí ta ni az ese mé nye ket…
Az az nem azt fi gye led, ami van, ha nem
ar ra fó kusz álsz, amit el akarsz ér ni –
ak kor (és va ló já ban ez is csak egy pil -
la nat mű ve) az ego át ve szi az ural mat.
Is ten ott van, de te már nem ér zé ke led.
Be le zu han tál a sa ját ma gad ál tal fel épí -
tett iden ti tás ba, ezt igyek szel fenn tar -
ta ni min den erőd del. Már har sog nak
kö rü löt ted  a  trom bi ták,  egy re  na -
gyobb a zaj, a csend he lyett, ahol Is ten
van, és a ke zé ben tart té ged – a mu lan -
dó ság ra fi gyelsz. Most már em be rek
kö zött kell ki iga zod nod, akik ép pen ott
tar ta nak, ahol te. Tő led vár ják a tu dást.
Te pe dig azt gon do lod, ők tud ják. 
Sen ki nem tud, no ha a tu dás ban

min den ki ré sze sül.
g Bü ky An na
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E tan év ele jé től, 2013 szep tem be ré től – fel me -
nő rend szer ben – kö te le ző a hit tan- vagy eti -
ka ok ta tás az ál la mi ál ta lá nos és kö zép is ko lák -
ban is. A kez de ti szer ve zé si ne héz sé gek el le né -
re en nek min den kép pen örül nünk kell, hi szen
fi a tal ja ink olyan kor ban nő nek fel, ami kor hi -
ány zik min den fé le er köl csi út mu ta tás az éle tük -
ből. Ren ge teg szü lő nek se ide je, se tü rel me – sőt
sok szor  még  sa ját  er köl csi  hát te re  –  sincs,
hogy ne vel je, ve zes se gyer me két. A tár sa da lom -
ban is hát tér be szo rul tak az er köl csi ér té kek, ha -
mis cé lok tö me gei je len tek meg, a fia ta lok kö -
ré ben na gyon el ter jedt a do hány zás, az al ko hol-
és drog fo gyasz tás, és a sza ba dos sze xu a li tás is
min den na pos.
Egy ilyen er köl csi leg szét esett kor ban örül ni

kell min den al ka lom nak, ami kor a fi a ta lok er köl -
csi ér té kek ről, hit ről, sze re tő Is ten ről hall hat nak.
Én – a hit tan mel lett – örü lök az eti ka ok ta tás be -
in dí tá sá nak is, bár lá tom a kor lá ta it. Az eti ka ké -
pes  fel mu tat ni, ho gyan kell he lye sen dön te ni,
gon dol koz ni, s már ez is nagy szó a mai vi lág ban.
De ép pen eb ben van a gyen gé je is, hi szen nem
ké pes erőt ad ni a jó meg va ló sí tá sá hoz…

Le gye tek jók, ha tud tok – szól a hí res film cí -
me, s va la hol ezt üze ni az eti ka is. Igen, le gye -
tek jók – de tud nak-e gyer me ke ink, uno ká ink
ma guk tól he lye sen él ni, sze ret ni, meg bo csá ta -
ni? Elég-e, ha meg mu tat juk a he lyes utat – ame -
lyik rá adá sul ne héz, gö rön gyös és emel ke dők -
kel te li –, ha nem tud juk meg mu tat ni a for rást,
ahon nan a fi a tal erőt is me rít het, hogy ezen az
úton jár jon – az ár ral (kor tár sa i val) szem ben is?

S eb ben van a hit tan több le te! Nem csak azt
mond ja, hogy „le gyél jó, fej leszd és erő sítsd ma -
gad!”, ha nem meg mu tat ja, hogy mind ezt mi ként
le het meg va ló sí ta ni. A hit tan egy sze re tő kap -

cso lat ra te szi a hang súlyt az élő Is ten nel. Nem
jó ta ná csok hal ma za. Jé zus nem el mond ja, hogy
mi ként le gyünk jók, ha nem egy éle ten át se gít
ab ban, hogy ezt el ér jük!
Mind ez na gyon fon tos, hi szen mind annyi -

an tud juk, hogy a jót könnyű ta ná csol ni – eb -
ben a fa ri ze u sok is nagy mes te rek vol tak –, de
vég hez is vin ni sok kal ne he zebb, sőt egye dül re -
mény te len vál lal ko zás. Sok szor a rossz szo ká -
sa ink el len is ne he zen vesszük fel a har cot, ak -
kor ho gyan tud nánk akár az el len sé ge in ket is
sze ret ni, és imád koz ni ér tük?!
„Egye dül nem megy…” – de Jé zus sal mind -

ez va ló ság le het!
Pál  apos tol lal  együtt  imád ko zunk  azért,

hogy ál dás le gyen a hit tan- és eti ka órá kon, s az
ott  hal lot tak  mi nél  több  fi a talt  ment se nek
meg  a  bu ká sok tól  és  a  tönk re ment  élet től:
„…szün te le nül imád ko zunk és kö nyör günk ér -
te tek, hogy tö ké le te sen is mer jé tek meg az ő aka -
ra tát min den lel ki böl cses ség és be lá tás ré vén,
hogy él hes se tek az Úr hoz mél tó an, tel jes mér -
ték ben az ő tet szé sé re, és te rem je tek gyü möl csöt
min den faj ta jó cse le ke det tel, és nö ve ked je tek az
Is ten is me re té ben.” (Kol 1,9–10)

g De ák Lász ló

pa L aC K p Os ta

Jézussalnemreménytelen
vállalkozás!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: De ák Lász ló
A  pest szent lő rin ci  Szteh lo
Gá bor Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um  is ko la lel ké sze,  va la -
mint a Déli Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let misszi ói lel ké sze
va gyok.

–  Be teg ség,  ha lál,  gyász:
nem könnyű té mák ezek. Vél -
he tő en azért sem, mert va la -
hogy  olyan  „sze mér me sek,
szé gyen lő sek” va gyunk, ha a
be teg ség, a mu lan dó ság ke rül
szó ba.

– Hol ott mind ezek éle tünk
szer ves és ter mé sze tes ré szei.
– Leg alább is an nak kel -

le ne len ni ük. De mi nél fi -
a ta labb  va la ki,  an nál  na -
gyobb raj ta a lel ki – és ab -
ban  az  eset ben,  ha  még
ápol nia  is  kell  a  csa lád -
tag ját,  a  fi zi kai  –  te her.
Mi vel eh hez sok bel ső erő -
re és érett ség re van szük -
ség – ami if jú kor ban még
nem fel tét le nül áll az em -
ber ren del ke zé sé re –, szin -
te ma gá tól ér tő dő en nek a
hely zet nek  az  el uta sí tá sa
sa ját ma gunk vé del me, lel -
ki egész sé günk meg őr zé se
ér de ké ben.

– Ám épp emi att egy ilyen
szi tu á ci ó ban va la ki vel „még is -
csak” be szél get ni kell vagy leg -
alább is kel le ne…
– Akár sú lyos, kró ni kus be -

teg ség ről, akár ha lál eset ről le -
gyen szó, úgy gon do lom, er ről
nem be szél va la ki az osz tály -
tár sai  előtt.  Eh hez  meg hitt,
sze mé lyes,  bi za lom mal  teli
kö zeg re van szük ség, ame lyet
a fi a tal szá má ra vél he tő en el -
ső sor ban a szü lei vagy a kö zeli
ba rá tai  tud nak  biz to sí ta ni.
Kér dé se i re  –  pél dá ul  a  már
em lí tett „se gí tők” köz re mű kö -
dé sé vel – ki nek-ki nek ma gá -
nak  kell  meg ta lál nia,  il let ve
ma ga ta lál hat ja meg a vá la szo -
kat az után, hogy meg jár ta az
ilyen kor „szo ká sos” utat.

– Me lyek en nek a „szo ká sos”
út nak a stá ci ói?
–  Gyó gyít ha tat lan  be teg -

ség té nyé nek ki mon dá sa után
és a hal dok lás ide jén is mind
az érin tett, mind pe dig a hoz -
zá tar to zói ugyan azo kon a fá -
zi so kon  men nek  ke resz tül.
Eze ket El isa beth Küb ler-Ross
sváj ci  szár ma zá sú  pszi chi á -
ter fo gal maz ta meg: a sokk, a
di ag nó zis el hang zá sa után kö -
vet ke zik az el uta sí tás – nem
ve szek ró la tu do mást –, a düh,
az  al ku: csak  még  egy  kis
időm le gyen…, majd a vesz te -
ség ér zé sé nek meg élé se, a le -
mon dás, de presszió és vé gül a
be le nyug vás: el tu dom fo gad -
ni ezt a hely ze tet.

– Ki ho gyan se gít het eb ben
a fo lya mat ban?
– Mint mon dot tam, fon tos

a bi za lom mal te li kör nye zet.
Egy fi a tal nak az zal se gít het nek
a  leg töb bet,  ha  tü re lem mel
és sze re tet tel for dul nak fe lé, és
„meg en ge dik” ne ki, hogy sza -
ba don  a ma ga  tel jes sé gé ben
meg él je  és  át él je  az  em lí tett
ne héz ér zé se ket.

És ma gá tól ér tő dő en so kat
je len te nek ilyen kor az őszin -
te be szél ge té sek is, ame lyek re
azon ban  saj nos  sok  eset ben
nem ke rül sor. Hi szen ne héz
be le kez de ni a mon dan dónk ba,
ne héz meg ta lál ni a meg fe le lő
sza va kat. Félt jük be teg hoz zá -
tar to zón kat, meg akar juk kí -

mél ni őt at tól, hogy szem be -
sül nie kell jen a hely zet tel. A
be teg pe dig a csa lád ját óv ja,
nem akar ja ter hel ni őket fáj -
dal má val, fé lel me i vel.

– És, gon do lom, így vé gül
sen ki sem be szél…
– A hal dok lás nak, a ha lál -

nak ma nap ság nincs kul tú rá -
ja, nin cse nek már meg a meg -
szo kott  rí tu sai,  mint  ré gen.
Már nem ke zel jük az élet ter -
mé sze tes ré sze ként, mint egy -
kor.  Ta bu ként  ke zel jük,  fé -
lünk tő le, és hall ga tunk ró la.
El rejt jük gyen ge sé gün ket, és
erős nek mu tat juk ma gun kat.

– Ho gyan kel le ne ezen vál -
toz tat ni? Mi ként le het ne jól
szól ni, he lye sen vi gasz tal ni,
bá to rí ta ni be teg ség, szen ve dés
ide jén, a ha lál kö ze led te kor?
– Azt gon do lom,  so ha ne

hasz nál junk olyan di rekt ki fe -
je zé se ket, mint pél dá ul: „Meg
fogsz hal ni…!” Én a ma gam ré -
szé ről min dig in kább kér dez -
ni  szok tam:  „Mi re  gon dolsz
most?” „Mit ér zel most?”

– „Mit ál mod tál?”
– Akár ezt is, igen. Az ál -

mok is szá mos üze ne tet hor -
doz hat nak, rá adá sul több nyi -
re  te le  van nak  ké pek kel  és
szim bó lu mok kal, ame lyek se -
gí te nek meg fo gal maz ni a ki -
mond ha tat lant.
Fon to sak  a  jó  kér dé sek,

amint az is, hogy idő ben te -
gyük fel őket, ami kor a be teg
vagy a hal dok ló már kész és
ké pes ar ra, hogy vá laszt is ad -
jon rá juk. 
És per sze ne csak kér dez -

zünk.  Hagy junk  időt  ar ra,
hogy be szél ge tő tár sunk meg -
fo gal maz has sa  gon do la ta it.
Iga zán fi gyel jünk rá, va ló ban
hall gas suk meg, en ged jük őt
szó hoz  jut ni. Tény le ge sen le -
gyünk je len, hi szen az a lé nyeg,
hogy  mi nél  több  mi nő sé gi

időt tölt hes sünk még együtt,
amíg csak le het.
So kat se gít het ilyen kor, ha

a sze re te tün ket, meg ér té sün -
ket, azt a tényt, hogy a má sik
fon tos a szá munk ra, és ha el -
men ne, hi á nyoz na, egy sze rű -
en ki mond juk, vagy ha „hűt -
len let tek hoz zánk a sza vak”,
ér zé se in ket egy-egy érin tés, si -
mo ga tás,  öle lés  for má já ban
fe jez zük ki.
Ha a be teg, a hal dok ló hí vő,

sem mi képp se vág junk ke resz -
tény köz he lye ket a fe jé hez! Az
ő hely ze té ben üres,  sem mit -
mon dó frá zi sok ra van a leg ke -
vés bé szük sé ge! Ezek kel egyéb -
ként is csak azt ér jük el, hogy
az érin tett el zár kó zik elő lünk,

és el tá vo lo dik tő lünk, pe dig
nem ez  a  cél. Ha nem az,
hogy kö zös ség ben ma rad -
junk, és lé nye ges dol gok ról,
úgy ne ve zett „ne héz té mák -
ról” is be szél ges sünk ve le –
ne  csak  az  idő já rás ról,
mun ká ról, kór há zi koszt -
ról, be teg tár sak ról –, ak kor
is, ha ez nem könnyű, ak -
kor  is,  ha  ez  ne ta lán tán
fáj dal mas, mert ez na gyon
fon tos, ki hagy ha tat lan le -
he tő ség  min den  érin tett
szá má ra.

– Még is ho gyan, mi lyen
for má ban tér jünk hát rá

pél dá ul az egyik leg fon to sabb
té má ra, a hit dol ga i ra?
– Is ten kap csán is nyu god -

tan  fel  le het  ten ni  kü lön fé le
kér dé se ket. Pél dá ul: „Mit gon -
dolsz a be teg sé ged ről?” „Mit
gon dolsz, mi lesz ve led a ha -
lá lod után?”
Az örök élet az is te ni tit kok

egyi ke. De erőt adó le het min -
den ki szá má ra, ha fel idé zi ma -
gá ban  a  Szent írás  sza va it:
„…vé gül meg ma rad a hit, a re -
mény és a sze re tet.” A re mény,
hogy az élet nem ér vé get a ha -
lál lal.

– Ko ráb ban em lí tet te, hogy
a hal dok lás nak és a ha lál nak
nap ja ink ban nincs kul tú rá ja.
Mi a hely zet a gyásszal?
– Saj nos, a fen ti meg ál la pí -

tás  er re  is  igaz.  Ele ink  még
tud ták, ho gyan kell gyá szol ni.
Nem volt vé let len a gyász év, 
a fe ke te ru ha. Ma már gyász -
sza la got se na gyon vi se lünk.
Hol ott  a  gyász mun ka,  a bú -
csú zás na gyon lé nye ges, hogy
sen ki ne ra gad has son ben ne a
gyász va la mely, már ko ráb ban
em lí tett  sza ka szá ban.  Ezért
olyan fon tos a ha lot tak nap ja:
mert le he tő sé get ad az em lé -
ke zés re, a vissza te kin tés re, az
összeg zés re és ar ra, hogy el -
kezd jünk fel ké szül ni az el ke -
rül he tet len re:  a  sa ját  ha lá -
lunk ra. Ezt ke resz tény ként rá -
adá sul úgy te het jük meg, hogy
tud juk, Is ten ek kor sem hagy
min ket ma gunk ra.
Meg va gyok ró la győ ződ ve,

hogy ő se gít úr rá len ni min den
fé lel mün kön, két sé gün kön és
fáj dal mun kon,  ha  en ged jük,
hogy Lel ke vi gasz tal jon ben -
nün ket, és em lé kez tes sen min -
ket ar ra, hogy föl di éle tünk vé -
gez té vel nem tör té nik ve lünk
sem mi rossz, hi szen hoz zá, az -
az ha za té rünk.

g Gaz dag Zsu zsan na

„hogybékelehessenbennünk
éskörülöttünk…”

Ta lál ko zás Hei ne mann Il di kó kór ház lel késszel

Meg érint, vagy hi de gen hagy?
El gon dol kod tat,  vagy  csak  a
sze me det „ete ti”? Ész re ve szed
ben ne a kre a ti vi tást, a te het -
ség ki bon ta ko zá sát, az új utat
ke re sést, vagy azt gon do lod,
tu cat nyi ha son lót lát tál már, és
ilyet  te  is  bár mi kor  „össze -
dobsz”? Ott állsz egy kor társ
al ko tás előtt, és… Egy ál ta lán:
szok tál ott áll ni egy kor társ al -
ko tás  előtt?  Ha  nem,  de
szí ve sen pó tol nád a le ma -
ra dá so dat, ak kor lá to gass
el  az  Art Mar ket Bu da -
pest 2013-ra no vem ber 28.
és de cem ber 1. kö zött a bu -
da pes ti Mil le ná ris ra!
„Az Art Mar ket Bu da -

pest– aho gyan a hon lap ju -
kon  (art mar ket bu da -
pest.hu) is ol vas ha tó – új ra -
gon dol ta a tár sa dal mi, föld -
raj zi ha tá ro kat, és új kul tu -
rá lis ré gi ót hoz lét re: az így
»lét re jö vő«  fi a tal Eu ró pa
olyan friss mű vé sze ti ins pi -
rá ci ók ra  épít,  ame lyek  a
balti ál la mok tól a Bal ká nig hú -
zó dó volt kom mu nis ta or szá -
gok ból,  dé len  akár  Tö rök or -
szág ból és Iz ra el ből, ke le ten a
kö zép-ázsi ai or szá gok ból épp
annyi ra táp lál ko zik, mint a fej -
lett Nyu gat új, prog resszív ge -
ne rá ci ó já nak mű vé sze té ből. És
mi le het von zóbb an nál, mint
ami kor  egy  vá sár  egy szer re
glo bá lis és lo ká lis?”
A nem zet kö zi kor társ kép -

ző mű vé sze ti vá sár ki emelt té -
má ja a mig rá ció je len sé ge, „az

em be rek ön kén tes vagy kény -
sze rű el- és be ván dor lá sa, a ha -
za el ha gyá sa és új ott hon ke re -
sé se”. A vá sár hoz kap cso ló dó
rend ha gyó ki ál lí tás cél ja an nak
be mu ta tá sa, hogy a 21. szá za -
di kép ző mű vé szek ho gyan élik
meg és ön tik for má ba ezt a tár -
sa dal ma kat és egyé ni sor so kat
egy aránt át for má ló erőt.
És  ha már  kor társ  mű vé -

szet: ugyan csak a hó nap vé -
gén, a kö vet ke ző hó nap ele jén
ren de zik  meg  a  12. kor társ
drá ma fesz ti vált, mely nek kö -
zép pont já ban  az  új  ma gyar
szín há zi ge ne rá ció áll.
„Kik re is gon do lunk, ami kor

a ha zai szín ház leg fi a ta labb al -
ko tó i ról be szé lünk? – te szik fel
(és vá la szol ják meg) a kér dést
a szer ve zők az ese mény hon -
lap ján  (dra ma fes ti val.hu). –
Azok ra  a  mű vé szek re,  akik
tar tal mi és for mai ér te lem ben

egy aránt meg pró bál nak  kor -
sze rű en  fog lal koz ni  je len ko -
runk  kér dé se i vel:  túl lép ve  a
ha gyo má nyos szín há zi mű fa ji
ke re te ken, iz gal mas, ha tár át -
lé pő, sok eset ben több mű fa jú
elő adá sokat hoz va lét re, me lyek
a szín ház, a fi zi kai szín ház, a
tánc, a báb szín ház vagy akár a
per for mansz ha tár mezs gyé jén
egyen sú lyoz nak; tar tal mi ér te -

lem ben reflek tál nak az ittre
és amostra.Te hát jel leg ze -
te sen ma gyar mű vé sze ti al -
ko tá so kat  hoz nak  lét re,
ame lyek  ugyan ak kor  túl -
mu tat nak ön ma gu kon, az -
az nem csu pán lo ká li san ér -
tel mez he tők.”
No vem ber 27. és de cem -

ber 2. kö zött össze sen  ti -
zen hét pro duk ció mu tat ko -
zik be. Gyűjt he tünk „fon tos
dol go kat”, ame lye kért ér de -
mes  él ni  (Sem mi), nap lót
ve zet he tünk ma gá nyo san,
éhez ve  és  fáz va  (A nagy
fü zet),utaz ha tunk négy bu -

da pes ti  ta xis  au tó já ban
(Droszt), vizs gál hat juk a kor -
rupt hi va tal no kok ter mé szet -
raj zát (Jö ve del me ző ál lás),meg -
is mer ked he tünk az 1956 nya -
rán el me gyógy in té zet be szál lí -
tott  fi a tal  pszi cho ló gus sal
(Reflex), vagy épp részt ve he -
tünk  an nak  a  tör té ne lem ta -
nár nak a kí sér le té ben, aki dik -
ta tú rán ala pu ló kö zös sé get hoz
lét re az osz tá lyá ban (A har ma -
dik hul lám – képünkön).

g Ju dit

OsZ tO ZÓ

Kortársaktólkortársaknak

b „Éle tünk fo lyói fut nak / ten ge red be, ó, ha lál, / oda té rünk”
– ol va som JoseManrique so ra it, az ÉjféligyorsLisszabon-
ba cí mű könyv mot tó ját. A kö tet épp ak kor ke rült a ke -
zem be, ami kor ar ra ké szül tem, hogy írás ban rög zít sem
be szél ge té sün ket HeinemannIldikóval. Ta lál ko zá sunk -
kor az evan gé li kus kór ház lel kész be teg ség ről, ha lál ról,
gyász ról – az az vol ta képp az élet ről – osz tot ta meg ve lem
gon do la ta it örök élet va sár nap já nak ap ro pó ján.
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b Luther éle te pár já ról azt so kan
tud ják, hogy ő volt „az el ső evan -
gé li kus lel kész fe le ség”. De va jon
is mer jük vagy egy ál ta lán meg is -
mer het jük-e az egy kor élt, va lós
sze mélyt? Az aláb bi ak ban a hi te -
les for rá sok ban fenn ma radt té -
nyek és ada tok nyo mán fő ként
ke vés bé is mert if jú ko rát igyek -
szünk fel vá zol ni. (ALutherfele-
ségérőlszólócikketKatalin-nap-
hozigazodvaközöljük.)

Ka t har ina von Bo ra szorb gyö ke rű
ne me si, el sze gé nye dett szász föld bir -
to kos  csa lád ban  szü le tett.  Szü lei
Hans von Bo ra és An na von Ha u bitz
(vagy Ha ug witz) vol tak. A ma ál ta lá -
no san  el fo ga dott  vé le ke dés  sze rint
Ka t har ina 1499. ja nu ár 29-én szü le -
tett  a  Lip cse  mel let ti  Lip pend orf-
Ne u ki eritz sch ben, ez azon ban tel je -
sen meg bíz ha tó do ku men tu mok kal
nem bi zo nyít ha tó. A hi te les for rá sok
hi á nya okoz ta bi zony ta lan ság mi att
ré geb ben egyes ku ta tók úgy vél ték,
hogy a Nos sen mel let ti Hirschfeld ben
szü le tett; ezt a hirschfel di ke resz te lé -
si anya könyv egyik be jegy zé se alap -
ján fel té te lez ték. (Ez a könyv ma a frei -
ber gi szé kes egy ház ban lát ha tó.) A ne -
me si név az egy ko ri csa lá di bir tok ra,
a  Meis sen  vi dé ki,  Nos sen  mel letti
Deu tsc hen-Bo ra és Wen disch-Bo ra
köz ség ne vé re utal. A bo ra egyéb ként
– szor bul – je ge nye fe nyőt je lent. 
Ka t har ina, amint a jó ba rát, id. Lu -

cas Cra nach (1472 k. – 1553) fest mé -
nyén is lát hat juk, kül ső leg – hosszú -
kás fej for má já val, ma gas hom lo ká val,
hosszú or rá val, erős ál lá val – nem a
ger mán  szép ség ide ált  tes te sí tet te
meg, ám ezt igen fi nom met szé sű szá -
ja el len sú lyoz ta. Ma gas arc csont já val
és fer de met szé sű, kes keny sze mé vel
ha tá ro zot tan szlá vos vo ná sok kal bírt.
Erős fi zi ku ma okán ké sőbb „nagy da -
rab szász nő ként” em le get ték.
A for rá sok sze rint Hans, Kle mens

és egy is me ret len ne vű fi vé re és egy
hú ga, Má ria szár ma zott szü lei há zas -
sá gá ból; ap ja má so dik há zas sá gá ból
az után egy má sik hú ga is szü le tett,
Mar ga ret.

* * * 

Édes any ja ko rai ha lá la mi att Ka t hari -
nát  édes ap ja  1504  vé gén  a  breh nai
ben cés ko los to ri is ko lá ba küld te. It te -
ni éle té ről, a ko los to ri is ko lai ne ve lés -
ről fenn ma radt egy na gyon ér de kes
for rás, La u ren ti us Zoch (1477–1547)
jog tu dós nak, a wit ten ber gi egye tem
pro fesszo rá nak  1531.  ok tó ber  30-án
kelt le ve le, ame lyet Lu ther nak kül dött. 
Ka t har ina  1508-ban  be lé pett  a

Grim ma mel let ti Nimbs c hen Ma ri -
enth ron ne vű cisz ter ci apá ca ko los to -
rá ba. Itt már több ro ko na, két anyai
nagy nén je,  Mar ga re the von Ha u -
bitz (meg halt 1557-ben), a ko los tor
apát nő je és An na von Ha u bitz szer -
ze tes nő,  va la mint  apai  nagy nén je,
Mag dal e ne von Bo ra, a szer ze tes nők
be teg ápo ló ja élt, aki nagy ban igye ke -
zett a kis lány be il lesz ke dé sét meg -
könnyí te ni. Ka t har ina ké sőbb – már
asszony ko rá ban –  sem  fe led ke zett
meg „Muh me Le né ről”, akit wit ten -
ber gi ott ho ná ba is be fo ga dott. Ave és
Mar ga ret nő vé rek kel  együtt  1515.
ok tó ber 8-án tett fo ga dal mat. Ez ál -
tal na gyon ko rán apá ca lett, bár a nő -
vé rek be lé pés utá ni rang so rá ban az
utol só előt ti he lyet fog lal ta el. 
A ko los tor ban ak ko ri ban negy ven -

há rom apá ca élt, fő ként el sze gé nye -
dett szász ne me si csa lá dok le á nyai,
akik től nem vár ták el, hogy ne he zebb
mun kát vé gez ze nek. Nap ja i kat ál ta -
lá ban  imád ko zás sal,  hím zés sel  és

könnyebb ker ti mun ká val töl töt ték.
Ol tár te rí tő ket, sző nye ge ket, zász ló -
kat hí mez tek, ál ta lá ban a meis se ni
püs pök ség ré szé re. 
A  cisz ter ci  ko los tor ban  szi go rú

re gu la ural ko dott. Szi len ci um volt ér -
vény ben  a  nap  nagy  ré szé ben,  az
apá cák nem ba rát koz hat tak egy más -
sal, hal kan, le haj tott fő vel, las san jár -
tak. A na pi ren det az imád sá gok és az
éne kek ha tá roz ták meg. A mi sé ken és
az egye dül a cel lá ban mon dott imá -
kon  kí vül  na pon ta  hét szer  gyűl tek
össze imád koz ni. Az ét ke zé sek kor is
be szél ge té si ti la lom volt ér vény ben.
A szer ze te sek sze gény ség ben, de tel -
jes va gyon kö zös ség ben él tek, sem mi -
lyen sze mé lyes tu laj do nuk nem volt. 
A ko los to rok tel jes ön el lá tás ra tö -

re ked tek,  min den  kér dés ben  ma -
guk dön töt tek. Re gu la sze rint él tek,
még is egy faj ta kis női ne me si köz tár -
sa ság ként mű köd tek. A szer ze tes nők
a kon vent ben meg vá lasz tott apát nő -
nek, a Do mi ná nak tar toz tak tel jes en -
ge del mes ség gel, aki nek meg szó lí tá -
sa „ke gyel mes asszo nyom” volt. Az
apát nő he lyet te se a pri or nő volt. 
A ko los tor el mé le ti leg öt ven szer -

ze tes nőt  tu dott  el tar ta ni,  de  1509
után  so ká ig  nem  vet tek  fel  újabb
nö ven dé ke ket, így nem töl töt ték ki az
egész ke re tet. A két utol só ként fel vett
nö ven dék  Ka t har ina  von  Bo ra  és
Ave von Schön feld (meg halt 1541-ben)
volt, de 1516-ban egy szer re ki lenc új
nö ven dék kel sza po ro dott a cisz ter -
ci apá ca ko los tor lét szá ma.
A klau zú ra ud var ral el ha tá rolt ré -

szen fe küdt, az ot ta ni épü let együt tes -
ben ka pott he lyett a temp lom, a re -
fek tó ri um (az ebéd lő), a dor mi tó ri um
(az ágyas ház a cel lák kal), a kon vent
(gyű lés te rem), va la mint né hány ki -
sebb he lyi ség, köz tük a be szél ge tő -
szo ba, ahol be szél ge tő rács mel lett fo -
gad hat tak lá to ga tó kat az apá cák – fő -
ként kö ze li ro ko na i kat. 
A ko los tor a szük sé ges java kat a

föld bir to kon  fo lyó  me ző gaz da sá gi
ter me lés ből és fel dol go zás ból sze rez -
te be. A kü lön bö ző áruk el adá sát és
a szük sé ges dol gok be vá sár lá sát ál ta -
lá ban az apát nő vé gez te egy nő vér
tár sa sá gá ban. Vagy a kö ze li vá ros ká -
ba, vagy Tor ga u ba, a vá lasz tó fe je del -
mi  szék vá ros ba  utaz tak,  ahon nan
fő ként ha la kat, sö rös hor dó kat, ko sa -
ra kat és szer szá mo kat sze rez tek be.
A jól si ke rült be vá sár lás után a fo ga -
dó ban ál do mást it tak. 
A ko los to ri bú csút min den év au -

gusz tus 23-án tar tot ták, ki ra ko dó vá -
sár ral  egy be köt ve.  Ilyen kor  ha tal -
mas tö me gek lá to gat tak el a ko los tor
temp lo má ba és a ko los tor előt ti té -
ren ki ala kí tott pi ac ra. 
Fon tos vál to zás tör tént a ko los tor

éle té ben 1522-ben, ami kor fér fi elöl -
já ró ja, Jo hann Kretsch mar pré post el -
hunyt. Ő jó vi szonyt ápolt az apá cák -
kal,  több sé gük nek  gyón ta tó ja  volt.
Ka t har ina  a  ko los to ri  is ko lák ban

meg ta nult ír ni, ol vas ni, éne kel ni, és va -
la me lyest já ra tos lett a la tin nyelv ben,
va la mint meg is mer ke dett a me ző gaz -
da ság gya kor la ti és üz le ti for té lya i val. 
A re for má ció kez de tén Ka t har ina

rend tár sa i val együtt ol vas ta Lu ther
Már ton írá sa it töb bek kö zött a szer -
ze te si élet kri ti ká já ról. En nek ha tá sá -
ra ha tá roz ták el töb ben, hogy el hagy -
ják a ko los tort, és új éle tet kez de nek. 
Az írá sok elég sa ját sá gos úton ju -

tot tak el a ko los tor ba. Lu ther egyik
jó ba rát ja, a grim mai Ágos ton-ren -
di  re me ték  ko los to rá nak  pri or ja,
Wolf gang von Zeschau, aki 1522-től
a Szent György-kór ház lel ké sze lett,
küld te el két nagy nén jé nek: Mar ga -
re te és  Ve ro ni ka von Zescha unak,
akik a nimbs c he ni ko los tor ban él tek.
Az apá cák Lu ther től kér tek se gít sé -

get, aki a tor ga ui plé bá nos, Gab ri el
Zwil ling (1487 k. – 1558) ál tal kül dött
ko csit ér tük. 

* * *

A szö kés re 1523 hús vét ján, áp ri lis 6-
ról 7-re vir ra dó éj sza ka kí nál ko -
zott  al ka lom  Le on hard Kop pe
(1480–1552) tor ga ui vá ro si ta ná -
csos és ke res ke dő köz re mű kö dé -
sé vel, aki rend sze re sen szál lí tott
a ko los tor ba he rin get. Üres he rin -
ges hor dók ban el búj va ki lenc apá -
cá nak si ke rült el szök nie. Mi vel a
lá za dás  és  a  fo ga dal mak  meg -
sze gé se ha lá los bűn nek szá mí tott,
ha za nem me het tek. Ezért Wit -
ten berg be me ne kül tek, ahol Lu -
ther és ba rá tai be fo gad ták a meg -
szö kött nő vé re ket. 
Ka t har ina  előbb  Phi lipp Re i -

chen bach vá ro si jegy ző, majd id.
Lu cas Cra nach há zá ban ta lált ol -
ta lom ra. A ké sőb bi ek ben is mind
Lu cas,  mind  fe le sé ge,  Bar ba ra
Cra nach (1475 k. – 1540) éle te vé -
gé ig na gyon  jó ba rát sá got ápolt
Ka t har iná val  és  gyer me ke i vel.
(Apá cák meg szök te té se és be fo ga -
dá sa a tör vény sze rint egyéb ként
fő ben já ró bűn nek szá mí tott, ame lyet
ha lál bün te tés sel súj tot tak.)
A Cra nach-ház ban el töl tött mint -

egy két év na gyon hasz nos is ko lá nak
bi zo nyult a volt apá ca éle té ben. Bar -
ba ra asszony be ve zet te a ház tar tás tu -
do má nyá ba. Cra na chék nagy há zat
vit tek.  Tu cat nyi  iz gá ga  fes tő se géd,
meg annyi tel he tet len ben dő jű jö ven -
dő mű vész élt a ház ban, akik rend sze -
re sen össze ve re ked tek az egye te mi di -
á kok kal. A fes tő mű hely mel lett nyom -
da és bor mé rés is mű kö dött a ház ban,
il let ve a vá ro si gyógy szer tá rat is a Cra -
nach csa lád üze mel tet te. Ka t har ina it -
te ni tar tóz ko dá sá nak kü lön le ges szín -
folt ját je len tet te II. Ke resz tély dán ki -
rály lá to ga tá sa, aki től egy arany gyű -
rűt ka pott aján dék ba…
Lu ther vál lal ta, hogy két éven be -

lül a Wit ten berg be me ne kült min den
volt  apá cát  férj hez  ad ja.  Ez  majd -
nem meg is va ló sult. Egye dül Ka t ha -
ri na nem ment férj hez, no ha ne ki is
több ké rő je akadt. Elő ször a nürn ber -
gi  szü le té sű,  wit ten ber gi  öreg di ák,
Hi e rony mus Baumgärt ner (1498–
1565) kér te meg a ke zét, azon ban a
pat rí ci us csa lád ból  szár ma zó  vő le -
gényt ap ja – a ter ve zett há zas ság hí -
ré re – azon nal ha za ren del te, mi vel éle -
sen el le nez te, hogy fia egy volt apá cát
ve gyen fe le sé gül. A má sik si ker te len
ké rő az Or lam ün dé ből szár ma zó dr.
Kas par Gla tz lel kész volt. Ek kor Lu -
ther ba rát ja, Ni co laus Ams dorf (1483–
1565) ja va sol ta, hogy ma ga a re for má -
tor ve gye fe le sé gül az utol só nak pár -
tá ban ma radt egy ko ri apá cát, mi vel ál -
lí tó lag ve le Ka t har ina kö zöl te, hogy
Lu ther fe le sé ge kí ván len ni.
Ma ga  Lu ther  is  gon dol ko dott,

hogy meg nő sül, de elő ször egy má -
sik  szö kött  apá cát  akart  el ven ni, 
Ave von Schön fel det. Mint az egyik
1537-ben írott le ve lé ben meg val lot -
ta: „Ha én ti zen egy év vel ko ráb ban
akar tam vol na meg nő sül ni, Ave von
Schön fel det  vá lasz tot tam  vol na.” 

A szép sé ges egy ko ri apá ca szász ne -
me si  csa lád ból  szár ma zott.  Ap ja,
Ge org von Schön feld sze mé lye sen
is mer te Lu thert. Ave egy évi vá ra ko -
zás  után  (1524-ben)  Ba si li us Axt
(1486–1558) or vos hoz ment fe le sé gül.

Ka t har ina el jegy zé sé re 1525. jú ni -
us 13-án ke rült sor. Ko ra be li szo kás
sze rint  az  if jú  pár  – Jus tus Jo nas
(1493–1555),  Jo han nes Bu gen ha gen
(1485–1558), Bar ba ra és Lu cas Cra -
nach je len lé té ben – fel fe küdt a nász -
ágy ra, er ről más nap Jo nas le vél ben is
be szá molt:  „Lu ther  fe le sé gül  vet te
Ka t har ina von Bo rát. Teg nap  je len
vol tam, és lát tam a há zas párt a nász -
ágyon fe küd ni. Er re a lát vány ra nem
tud tam a könnye i met vissza foj ta ni.”
Két hét múl va, jú ni us 27-én Bu gen -

ha gen, a wit ten ber gi vá ro si lel kész hi -
va ta lo san is össze ad ta őket. Kö zös éle -
tü ket a fe ke te ko los tor né ven em le ge -
tett Au gus teum ban, a volt Ágos ton-
ren di ko los tor ban kezd ték el, ame lyet
Áll ha ta tos Já nos szász vá lasz tó fe je de -
lem „nász aján dék ként” át en ge dett a
Lu ther csa lád nak. 
A  há zas ság kö tés  hí re  vi lág szer te

nagy meg döb be nést kel tett. Még Lu -
ther sok ba rát ja is hely te le ní tet te a há -
zas sá got. Köz tük Phi lipp Me lancht hon
(1497–1560) is, aki ezt a lé pést „sze ren -
csét len cse le ke det ként” ér té kel te. Egy
ba rát já nak nagy meg döb be nés sel a kö -
vet ke ző ket  ír ta:  „Tel je sen  vá rat la nul
Lu ther  el vet te  fe le sé gül  Ka t har ina
Bo rát, anél kül hogy ba rá ta it er ről az
ese mény ről in for mál ta vol na.” 
Lu ther  el len fe lei  Né met or szág-

és Eu ró pa-szer te obsz cén röp la po kat
ter jesz tet tek a há zas ság kap csán. A
le já ra tó kam pány egyik szer ző je egy
sér tett  di ák,  Si mon Lem ni us volt,
akit  Lu ther  szor gal ma zá sá ra  ta ná -
csol tak el az egye tem ről. Lemnius ka -
pott az al kal mon, és meg ír ta a por -
nog ráf iro da lom egyik el ső ter mé két
Por nom acho ma chia (Ba rát-öröm -
lány há bo rú) cím mel.
Né me lyek  azon ban  di csér ték  a

há zas ság kö tést, mint pél dá ul Rot ter -
da mi Eras mus (1466–1536),  aki  a
re for má tor tol lá nak meg sze lí dü lé sét
vár ta a há zas sá gá tól. 

* * *

A há zas ság kö tés után Ka t har ina át -
vet te a ház tar tás irá nyí tá sát. Ve ze té -
sé vel a há zat és az is tál lót ki fes tet ték,
a ké nyel met len cel lá kat ké nyel mes
szo bák ká ala kí tot ták át, a ház ban für -
dő szo bát is lé te sí tet tek, a föld szin ten

pék sé get és sör főz dét nyi tot tak.
(Lu ther es te, le fek vés előtt szí ve -
sen meg ivott egy-két kor só sört.) 
Fe le sé ge  ál do za tos  mun ká ja

nél kül Lu ther va ló szí nű leg el ve -
szett vol na a ház ban ural ko dó ká -
osz ban. A gon dos fe le ség a min -
den na pi gon dok tól meg kí mél te a
re for má tort, aki tré fá san „Kati úr -
nak” ne vez te éle te pár ját, ki vá ló
há zi asszo nyi és szer ve zői ké pes -
sé gei okán.
A  há zas ság ból  hat  gyer mek

szü le tett:  Jo han nes, Eli sa beth,
Mag da le na és  az  if jabb  Mar tin
után  következett Pa ul,  aki  1593.
már ci us 8-án Lip csé ben hunyt el.
Utol só nak Mar ga re the jött a vi lág -
ra 1534. de cem ber 17-én, ő 1570-
ben halt meg a ke let-po rosz or szá -
gi Mühl ha us en ban. 
A Lu ther csa lád fér fi ágon – Pa -

ul le szár ma zot tai ré vén – Mar tin
Gott lob Lu ther drez dai  ál lam -

ügyésszel halt ki 1759-ben, a ma élő
Lu ther-le szár ma zot tak Mar ga re the
utó dai.
A ház tar tás na gyon sok mun kát

igé nyelt, mi vel hat sa ját gyer me kü kön
kí vül még ti zen egy ár va ro kon gyer -
me ket ne vel tek. Egy-egy ét ke zés nél
ál ta lá ban negy ven sze mély nél ke ve -
seb ben so ha sem ül tek asz tal hoz. 
No ha Lu ther nek sok be vé te le volt

az írá sai és ok ta tói mun ká ja ré vén, a
csa lá di  kassza  szin te  min dig  üres
volt, csu pán a há zi asszony le le mé -
nyes sé ge men tet te meg az adós ság -
tól a csa lá dot.
Vég ren de le té ben Lu ther az összes

va gyo na egye dü li örö kö sé vé fe le sé -
gét tet te. A re for má tor ha lá la (1546.
feb ru ár 18.) után, ami kor V. Ká roly
csá szár el fog lal ta Wit ten ber get, Ka -
t har ina csa lád já val együtt el hagy ta a
vá rost. Mag de burg ba köl tö zött, de
már 1547 jú li u sá ban vissza tért. Bár
meg él he té se  ne héz nek  bi zo nyult,
ott is ma radt, amíg 1552 nya rán a pes -
tis jár vány me ne kü lés re nem kész tet -
te, ek kor gyer me ke i vel együtt Tor ga -
u ba ment. A tor ga ui vá ros ka pu előtt
azon ban a ló meg ri adt, és a ko csi az
árok ba for dult. Mi köz ben a gyer me -
ke it véd te, Ka t har ina me den ce csont -
tö rést és sok bel ső zú zó dást szen ve -
dett, majd tü dő gyul la dást is ka pott.
Eb be halt be le há rom hó na pos szen -
ve dés után, 1552. de cem ber 20-án. A
he lyi Má ria-temp lom ba te met ték el,
de sír ja ma már is me ret len.

* * *

Kor tár sai kö zül né há nyan Ka t har inát
a re for má ció hár pi á ja ként, má sok a re -
for má ció Xant hip pé jeként em le get ték.
A több ség azon ban a Lu ther-ház ra -
gyo gó fé nyes sé gé nek vagy – amint fér -
je is sze ret ve hív ta – haj nal csil la gá nak
ne vez te. Az utó kor ban pe dig leg in kább
úgy ma radt meg, mint a lel kész fe le sé -
gek kö ve ten dő pél da ké pe.
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„Akár a köz ség ma ga, úgy e gyü le ke -
zet és temp lo ma is szin te a sem mi -
ből épült fel. Sa já tos tra dí ció nél kül,
va gyon és föld nél kül, nagy te kin té -
lyű, elő ke lő párt fo gók nél kül, va ló ban
hit ből, re mény ség ből és sze re tet ből” –
idéz te  fel  a  temp lom épí tők  sza va it 
az Evan gé li kus Élet 1973. de cem ber
30-i szá ma. Nyolc van éve, 1933-ban
„majd nem  fe le lőt len,  de  még sem
könnyel mű volt az a vál lal ko zás, an -
nak a hit nek a len dü le te, amely jó tő -
ké ből:  a  sze gé nyek fil lé re i ből mert
temp lo mot épí te ni egy vesz tett ka lan -
dor há bo rú után a mun ka nél kü li ség
ré mé től na pon ként fe nye ge tett em -
be rek kö zött, a nagy vi lág gaz da sá gi
vál ság kel lős kö ze pén”. 
A vá ros pe re mén több „majd nem

fe le lőt len” vál lal ko zás is tör tént az el -
múlt nyolc van év ben. Fel épült az or -
szág egyik leg na gyobb la kó te le pe Új -
pa lo tán, majd a rend szer vál tás után az
or szág el ső plá zá ja is a vá ros szé lén.
A  kis  temp lom hol  a Gor kij,  hol  a
Temp lom  té ren  állt  –  rend szer től
füg gő en –, és lel ki haj lé kot adott a leg -
kü lön bö zőbb  hát tér rel  ér ke zők nek. 
A be fo ga dó, csa lá di as lég kör pó tol -

ta a hi ány zó tra dí ci ót és az ősi gyö -
ke re ket.  A  mo dern  nagy vá ros ban
az alul ról épít ke ző egy ház egy sze rű
éle tét él te pap ja i val együtt jó ban és
rossz ban a kö zös ség. „Va gyo na még -
is volt, az Is ten sze re te té nek drá ga
evan gé li u ma” – ahogy az em lí tett 73-
as be szá mo ló ban ol vas ha tó.
A vá ros szél kü lön le ges sza bad sá -

ga az ál ta lá nos tren dek től va ló sza -
bad ság. Ka kas szót hall gat ni a pa nel -
há zak tö vé ben, min den is ten tisz te let

szin te li tur gi kus be fe je zé se ként ká -
vé val a kéz ben be szél get ni, ke rék pár -
ral  temp lom ba  jön ni,  több sé gé ben
ak tív  fi a ta lo kat  és  kö zép ko rú a kat
lát ni a temp lom pa dok ban és ked ves,
fi a ta los idő seb bek kel kö zös sé get ta -
lál ni – ez a vá ros pe re mé nek evan gé -
li kus sárm ja. 
A kis temp lom bő ví té sé re nyolc -

van év után nagy ter vek szü let tek: ha
a „majd nem fe le lőt len vál lal ko zás” a

mai fel té te lek kö zött is si ke rül, új, iz -
gal mas te rek kel egé szül het ki. 
Ad vent ben a  temp lom már má -

sod szor élő ka len dá ri um má vál to zik.
A vá ros rész és a gyü le ke zet kö zös sé -
gei hu szon négy kis ab la kot ké szí te -
nek; is ko la, óvo dák, test vér egy há zak,
pol gár mes ter,  ci vil  szer ve ze tek  és
gyü le ke ze ti cso por tok egy-egy ab lak
gaz dái. 
Is ten nek eb be a fe le lőt len, de még -

sem  könnyel mű  vál lal ko zá sá ba,  a
vá ros pe re mé re hív juk ven dég ség be
a Kos suth rá dió hall ga tó it ad vent el -
ső va sár nap ján!

is ten tisZ te Let-KÖZ ve tí tés a Ma gyar rá Di Ó Ban

Bemutatkozik
aPestújhely–Újpalotai

evangélikus
egyházközség

evan gé li kus
isten tisz te let 
a Ma gyar
rádióban
De cem ber 1-jén,
ad vent  el ső  va -

sár nap ján 10.04-től is ten tisz te le -
tet  köz ve tít  a  Kos suth  rá dió  a
pestúj hely–új pa lo tai gyü le ke zet
temp lo má ból. Igét hir det Sza bó
B. And rás lel kész.
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Összeállította: Balla Mária

Né hány esz ten dő vel ez előtt a vö rös
boly gó kö rül je len leg is kö re it ro vó és
meg fi gye lé se it  vég ző  Mars  Re con -
na is sance  Or bi ter  űr szon da  pá rat -
lan fel vé te le ket ké szí tett. A ké pe ken
az egy ko ri vul ka ni kus te vé keny ség re
uta ló ha tal mas ba zalt osz lo pok ma ga -
sod tak a Mar te Val lis nak ne ve zett te -
rü le ten. Azt, hogy a mar si vi szo nyok
a föl di lét hez leg ha son la to sabb vi lá got
je len tik – ad dig is tud tuk. Az ak ko ri
fel fe de zés pe dig újabb ana ló gi át szol -
gál ta tott a két égi test ro kon sá gá hoz. 
Föl di ba zalt osz lo pok vizs gá la tá hoz

– vagy egy sze rű en a te rem tett vi lág
eme szép sé gé ben va ló gyö nyör kö dés -
hez – ha zánk ban a Ba la ton-fel vi dék
nyújt ki vá ló te re pet. Ezek kö zül is a
leg in kább „fel hasz ná ló ba rát” a Ká li-
me den cé ben ta lál ha tó: a 337 mé te res
vul ka ni kus  ta nú hegy,  a He gyes-tű,
köz igaz ga tá si ér te lem ben Mon osz ló
kül te rü le tén. Jó meg kö ze lít he tő ség -
gel,  fo ga dó épü let tel,  ter mé szet tu -
do má nyos  in for má ci ók ban  gaz dag
ki ál lí tó köz pont tal, va rázs la tos geo ló -
gi ai kép ződ ménnyel, pa zar ki lá tás sal. 
He gyes-tűt  a  Ba la ton-fel vi dé ki

Nem ze ti Park öko tu riz must elő se gí -
tő lá to ga tó he lye i nek lis tá ján is meg -
ta lál juk.  Nem  vé let le nül!  He gyes-
tűn ugyan is nem más hol, mint egy
ré ges-rég ki hunyt vul kán kür tő jé ben
já runk. A fel szín re tö rő lá va osz lop -
sze rű en, szög le tes for má ban szi lár -
dult meg. Ke mény sé ge, fi zi kai sta bi -
li tá sa biz to sí tot ta túl élé sét, mi köz ben
kör nye ze tét  az  eró zió  pusz tí tot ta.
Túl él te az új ko ri ba zalt bá nyá sza tot is,
mely nek vé gét nem csak gaz da sá gi,
ha nem  (már  év ti ze dek kel  ez előtt)
kör nye zet vé del mi meg fon to lá sok is
in do kol ták. 
He gyes-tű te te jé ről pá rat lan ki lá tás

nyí lik a Ba la ton kör nyé ké re, to váb bi
ki rán du lás ra sar kall va lá to ga tó it.

g Re zsa bek Nán dor
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…és saj nos itt van az avar ége tés ide -
je is. Nem rég az egyik kö zös sé gi ol -
da lon  ak ció  is  in dult  ez  el len  a
bosszan tó össz né pi já ték el len. Bi zony,
ha nem tud nánk, hogy ősz van, az ál -
lan dó su ló ke ser nyés füst szag min den -
kép pen  eszünk be  jut tat ná.  Saj nos
ma gam  is  ta pasz ta lom  szin te  na -
pon ta,  hogy  van,  aki  ké pes  hosszú
órá kon át füs töl tet ni az össze gyűj tött
fa le ve le ket – mert ugye a még ned -
ves avar nem ég, ha nem ont ja ma gá -
ból  a  füs töt  so kak  bosszan tá sá ra.
Va jon mi ért nem kom posz tál juk az
össze gyűj tött szer ves hul la dé kot?
A ku kák ból ki lóg nak az el szá radt vi -

rá gok, ágak, fa le ve lek, a le nyírt fű – ta -
lán min den ki ér zi a lel ke mé lyén, hogy
nem oda va lók. De mit csi nál ja nak ve -
lük? Ez a leg egy sze rűbb meg ol dás – be -
le a ku ká ba, a töb bi meg nem a mi dol -
gunk! A vá ro sok egy ré szé ben már meg
van old va a zöld hul la dék kü lön ke ze -
lé se: meg ha tá ro zott na po kon el szál -
lít ják és kom posz tál ják. De saj nos a
vá ro sok na gyobb ré szé ben és a ki sebb
te le pü lé se ken még min dig a kom mu -
ná lis hul la dék kö zé ke rül a szer ves hul -
la dék is, amely nem hasz no sul új ra. 
Amit szü le ink és nagy szü le ink még

tud tak, azt mi már vagy nem ta nul tuk
meg, vagy eszünk be sem jut, hogy csi -
nál ni  kel le ne.  Ilyen pél dá ul  a  kom -
posz tá lás,  vagy is a  szer ves anya gok
hasz no sí tá sa, új ra fel dol go zá sa, amely
há zi lag  is  könnyen  el vé gez he tő.  És
nem csak a fal vak ban vagy a kert vá ro -
sok ban, de még a pa nel ren ge teg ben is
van rá pél da, hogy ki ala kí ta nak egy kö -
zös kom posz tá ló lá dát, aho vá min den -
ki le vi he ti a zöld ség- és krump li hé jat
és más szer ves hul la dé kot.
A  kom posz tá lás  nem  ör dön gös -

ség, túl sok szak ér te lem sem kell hoz -
zá,  mind össze  né hány  hasz nos  in -
for má ci ót kell tud ni, és már is in dul hat
az ak ció! A kom posz tá lás nem más,
mint  irá nyí tott  hu musz gyár tás.  Az
„irá nyí tott” csu pán annyit je lent, hogy
ked ve ző  fel té te le ket  kell  te rem te ni
azok nak  az  élő lé nyek nek,  ame lyek
ki vá ló an, nagy szak ér te lem mel vég zik

fel ada tu kat: a gom bák nak, mik ro or ga -
niz mu sok nak,  fér gek nek,  gi lisz ták -
nak stb. – de aki nek ez ijesz tő, an nak
nem is kell tud nia a rész le te ket! 
Per sze ta lán az el ső lé pés a leg ne he -

zebb,  ami kor  is  ar ra  a  kér dés re  kell
meg győ ző vá laszt ta lál nunk, hogy mi -
ért is kom posz tál junk. Vagy még sem
olyan ne héz? Néz zük csak az ér ve ket. 
Sze ret nénk  csök ken te ni  a  hul la -

dék le ra kó ba, ége tők be ke rü lő, egyéb -
ként hasz no sít ha tó szer ves hul la dé kot.
Sze ret nénk, ha a ker ti és a kony hai hul -
la dék  vissza ke rül ne  a  ter mé szet be.
Sze ret nénk, ha a ker tünk, vi rág lá dá -
ink, vi rág cse re pe ink föld je egész sé ge -
sebb len ne, de ez nem ke rül ne olyan
sok ba, mint ami kor min den ta vasszal
meg vá sá rol juk a cso ma golt vi rág föl -
det, amely ről jobb, ha nem tud juk, mi
van ben ne. Nem akar juk szennyez ni
a le ve gőt az zal, hogy na po kig éget jük
az össze gyűj tött fa le ve le ket az ud va -
ron vagy az ut cán. És ta lán a szom szé -
da ink is ked vet kap nak a kom posz tá -
lás hoz,  és  ak kor  ne künk  sem  kell
bosszan kod nunk azon, hogy a nyi tott
ab la kon ke resz tül be szállt a la kás ba a
füst, vagy a fris sen mo sott ki te re ge tett
ru há ink füst sza gú ak let tek. 
Ha ezen ér vek kö zül akár csak egy -

re is igent mon dunk, ak kor min den -
kép pen meg ér tet tük a kom posz tá lás
je len tő sé gét, és ak kor már ne is vár -
junk a jö vő őszig a kez dés sel!
Ho gyan kezd jünk hoz zá? Elő ször is

kell egy hely, aho vá a ker ti, kony hai
szer ves hul la dé kot el he lyez zük. Ez le -
het egy né hány négy zet mé ter nyi föld -
te rü let,  aho vá  eze ket  az  anya go kat
egy sze rű en csak  fel hal moz zuk. Ez a
priz ma kom posz tá lás klasszi kus ese te,
amely nek elő nye, hogy nem kell kü lön
kom posz tá lót vá sá rol ni, bár mi kor bő -
vít he tő, ha na gyon rá kap tunk a kom -
posz tá lás ízé re, könnyebb meg for gat -
ni az új ra hasz no su ló masszát. 
Na, jó, van né hány hát rá nya is, de

ezek el ha nya gol ha tók: nem annyi ra
esz té ti kus lát vány, né mely há zi ál la -
tok könnyeb ben hoz zá fér nek és szét -
túr ják. 

De ezek re van meg ol dás! Még hoz -
zá a si ló kom posz tá lás. Eh hez vi szont
be kell sze rez ni egy kom poszt lá dát vagy
-tar tályt. Vá sá rol ni is le het, ne kem a
„ked ven cem” a mű anyag – van an nak
va la mi ab szurd bá ja, hogy kör nye zet -
szennye ző, so ha le nem bom ló anyag -
ban  aka runk  kör nye zet kí mé lő  el já -
rást vég re haj ta ni, de ez gusz tus kér dé -
se. Azért in kább tá kol junk össze né -
hány desz ká ból kom posz tá lót, ha le het!
A leg öt le te sebb meg ol dás az ud va ron
re mény te le nül vá ra ko zó, más ra már
nem hasz nál ha tó rak la pok ból össze ál -
lí ta ni. Vagy bár mi más ból… 
És ez zel már túl is va gyunk a ne -

he zén! Ez után már csak fo lya ma to -
san szál lí ta ni kell a be le va ló kat. Vagy -
is  min den fé le  szer ves  hul la dé kot:
zöld ség- és gyü mölcs ma ra dé kot, to -
jás hé jat,  el her vadt  vá gott  vi rá got,
el szá radt  cse re pes  nö vényt,  ker ti
gazt, le nyírt fü vet, ága kat, gallya kat
(eze ket össze da ra bol va!). Saj nos nem
le het kom posz tál ni a pe len ká kat, a
por zsá ko kat és még sok fé le anya got,
amely ről  jó zan  ésszel  is  be lát hat -
juk, hogy nem oda va ló. 
Né ha ér de mes át for gat ni és meg -

lo csol ni  az  ép pen  új ra hasz no su ló
anyag hal ma zun kat,  de  ez  sem mi -
kép pen  nem  szük sé ges,  ha  sem mi
ked vünk sza gol gat ni a bom ló anya -
go kat, csak ép pen fel gyor sít ja a fo lya -
ma tot. Egyéb ként a kom poszt a köz -
hi e de lem mel szem ben nem bü dös,
csak olyan jó föld sza ga van.
Van még né hány hasz nos do log,

amely nek ér de mes utá na néz ni, de ez
már  el ha nya gol ha tó  ah hoz  ké pest,
hogy meg szü le tett ben nünk az el ha -
tá ro zás egy kör nye zet kí mé lőbb, fenn -
tart ha tóbb élet el kez dé sé hez, és az el -
ső lé pést már meg is tet tük en nek irá -
nyá ba. Ugye meg tet tük? 

g Sán ta Ani kó
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Már ton-na pi li ba lár ma solt vad ker ten
Evan gé li kus Egy há zi Óvo dánk szer ve zé sé ben no vem ber 11-én elő ször volt
Solt vad ker ten Már ton-na pi lam pi o nos fel vo nu lás.
Már dél előtt is szor gos kod tak az ovi ban az ap ró gyer mek ke zek. Min den

cso port más-más fel ada tot ka pott: vol tak, akik lám pást bar ká csol tak, má -
sok li bá kat fes tet tek, ra gasz tot tak, gyur máz tak, a na gyob bak pe dig „lu das”
mé zes ka lá csot sü töt tek.

Győ ri Ve ro ni ka is ko la lel kész ál dá sá val in dul tunk út nak. Hosszú so rok ba ren -
de ződ ve vi lá gí tó lam pi on ja ink kal sé tál tunk el az evan gé li kus, a re for má tus, majd
a ka to li kus temp lom elé, ahol egy kis szol gá lat tal ked ves ked tek az ap ró sá gok.
El kí sér tek ben nün ket a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház mun ka tár sai, pol -
gár mes te rünk, jegy zőnk, a né met ön kor mány zat kép vi se lői, va la mint óvo dá -
sa ink szü lei, nagy szü lei, pres bi te re ink, volt ta nít vá nya ink és a vi dám gyer mek -
se reg, akik az es ti csen det meg tör ték ének szó val és ka ca gá suk kal. 
A fá radt ván do ro kat, akik a hosszú út alatt meg éhez tek, az ovi ud va rán sze -

re tet ven dég ség vár ta. A fel nőtt csa lád ta go kat, ven dé ge ket fi nom for ralt bor,
míg a gye re ke ket for ró tea és gyer mek puncs csá bí tot ta a la ko má ra. Ha rap ni -
va ló is akadt a lel kes szü lők gon dos kodá sá nak kö szön he tő en: va jas és zsí ros
ke nyér, li ba te per tő és lúd láb sü ti vár ta az éhes tö me get. A lam pi o nos fel vo -
nu lá son több mint há rom szá zan tisz tel tek meg ben nün ket je len lé tük kel.
Ezt kö vet te csak az iga zi hadd el hadd! Az ovi ud va ra az es ti sö tét ben me -

se bi ro da lom má vál to zott a ki csik nek, ahol tit kos hely re té vedt lu da kat ke -
res gél het tek zseb lám pá juk se gít sé gé vel. Az est lep le alatt sok ap ró ság ta lált
egy-egy el bújt lu dat a bok rok mé lyén, ami ért meg le pe tés is járt.

Berg man Mó ni ka 
Evan gé li kus Egy há zi Óvo da szü lői kö zös sé ge, Solt vad kert

Katalin napjához kapcsolódva közöljük olvasóink emlékező leveleit, ame lyek -
ben méltatják a tíz évvel ezelőtt elhunyt Fejér (Bajka) Katalin sepsiszent györ -
gyi lelkész több évtizedes munkásságát.

Drá ga Ka ti kám!
Utol só ta lál ko zá sunk al kal má val Te egy kis szal ma ko szo rút akasz tot tál a ki lin -
csem re az zal: „Em lé kezz re ám!” Nem gon dol tuk, hogy ha ma ro san va ló ban csak
em lék le szel. Nem fe lej tet te lek el, és nem aka rom, hogy em lé ked el fe lej tőd jék!

Fej ér Ka ta lin, Baj ka Ka ta lin (fér jed után) – „er dé lyi Ka ta lin” ma radsz a
szá munk ra!
Az el ső ot ta ni női lel ké szek kö zé tar toz tál. A rend szer vál tás után az el sők

kö zött jöt tél Ma gyar or szág ra, mint egy je len ség. Ami kor csak le he tett, jöt -
tél-jöt tél, mint aki hosszú sö tét ség után a nap ra, a fény re vá gyó dik. 
Je len ség vol tál, iga zi szé kely ka rak ter – su dár ter me ted del, gyö nyö rű haj -

ko szo rúd dal, min dig mo soly gó, ki csit hun cut sze med del, dal la mos, szép er -
dé lyi be szé ded del, mind nyá jun kat meg szé gye ní tő ma gyar iro dal mi, tör té -
nel mi is me re te id del. 
Ra jong tál Er dé lyért, evan gé li kus egy há za dért. Fá rad ha tat lan hű ség gel pász -

to rol tad nyá ja dat, utá na men tél a leg ki sebb nek is. Sa ját költ sé ge den hoz tad
fel Pest re gyógykezelésre gyü le ke ze ted kis be teg tag ját. 
Te ide jöt tél Ma gyar or szág ra, hogy erőt me ríts, és biz ta tást kap jál. Va ló já -

ban mi kap tunk Tő led! Te még sír ni tud tál a Him nusz hal la tán, ra jon ga ni, lel -
ke sed ni tud tál, gyö nyö rű sé get ta lál tál min den ben. (…) Kö szön jük pél dá dat,
amely erőt ad hat szá munk ra. Kö szön jük, hogy jöt tél, jöt tél hoz zánk!

Kincz ler Irén

Még egy lí rai val lo más
Ki is volt Baj ka Ka ta lin? Tat ran gi pa raszt le ány, jó eszű és jó elő me ne te lű di ák,
akit édes any ja („édes anyám ka”) ta ní tó kép ző be küld, majd ezt el vé gez vén s a kró -
ni kus lel kész hi ányt lát va to vább ta nul a teo ló gi án. Fi a tal, szép szál re for má tus
lel kész kol lé gá já hoz megy férj hez, bol dog if jú asszony, már a „ba ba ru hát” varr -
ja le en dő, vár va várt gyer me kük nek. De ki de rül: gyer me kük nem lesz so ha. 
El fo gad ta, el hor doz ta ezt is, mint annyi ke resz tet éle té ben, fér je fi a ta lon

be kö vet ke zett ha lá lá ig. De adott né ki az Úr is ten lel ki gyer me ke ket: fi a ta lo -
kat, aki ket ő in dí tott el a lel ké szi szol gá lat út já ra. És ke reszt fi át, aki Ba rá to -
son szol gál ma is a re for má tus gyü le ke zet ben csa lád já val, s akik vér sze rinti
ro kon nál hű sé ge seb ben áll tak mel let te éle te leg sú lyo sabb, vég ső órá i ban.
Sepsiszent györ gyi  kis ima há za temp lom ih le tett sé gű volt. A Hi szek egy sza -

va it meg je le ní tő – negy ven két ka zet tá ból ál ló – fa ra gott ol tár fal, kö zé pütt
Mun ká csy Ec ce ho mójá ból a Krisz tus-kép má so la ta, a pa dok, ab lak ke re tek
szí né vel gyö nyö rű en har mo ni zá ló ko vász nai gyap jú szőt tes sző nye gek. Az ala -
csony szó szék, amely ről szin te a hí vei kö zött áll va hir det te az igét. 
A há zat 1983. jú li us 31-én szen tel te föl Szed ressy Pál püs pök, mi u tán az

Olt ut cai kis ima há zat a vá ros ren de zés ürü gyén le bon tat ták. Kis fa tor nyá -
ra az en ge délyt 1985-ben kap ta meg a gyü le ke zet, s ak kor he lyez ték el ben -
ne az „or so vai kis ha ran got”. 
Az ima há zat s a lel kész la kást egy kulcs ra so sem zárt aj tó kö töt te össze.

Baj ka Ka ta lin negy ven két évet szol gált ben ne…
Si mor Fe renc né Bo kody Éva

Az Is ten ve ze té sé re való kö zös fi gye -
lés azon ban egy ál ta lán nem je len tett
könnyű meg ér ke zést a kon fe ren cia
hely szí né re. Ta lán még em lék szünk
ar ra, hogy az új észak-ko re ai ve ze tő

ha ta lom ra ke rü lé se mi lyen fe szült sé -
ge ket ered mé nye zett a Ko re ai-fél szi -
ge ten. Töb ben ké tel ked tek, hogy a
ter ve zett  idő pont ban  meg  le het-e
egy ál ta lán tar ta ni a nagy gyű lést. Vol -

tak, akik ví zum prob lé mák mi att meg
sem tud tak ér kez ni, vagy csak na gyon
ko moly köz ve tí tő se gít ség gel kap ták
meg úti ok má nya i kat. So kan ag go da -
lom mal tel ve hagy ták el ott ho nu kat
– elég csak a szír vagy az ale xand ri -
ai ke resz té nyek ne héz po li ti kai és val -
lá si hely ze té re gon dol nunk. 
A nagy gyű lés köz ben fo lya ma to -

san  le he tett  érez ni  ezt  a  kü lö nös
gaz dag sá got.  Egy szer re  le het tünk
kö zös ség ben az ül dö zé sek kö ze pet -
te élő test vé rek kel, az éb re dé sek sod -
ró len dü le tét meg ta pasz ta ló ázsi ai ás
af ri kai ke resz té nyek kel és a gaz dag
ha gyo má nyok kal és iden ti tás sal ren -
del ke ző, sa ját út ju kat új ra ke re ső, de
kis sé meg fá radt eu ró pai egy há zak kal. 
Bár a nagy gyű lés ered mé nye ként

szü let tek fon tos ál lás fog la lá sok – pél -
dá ul  a  Ko re ai-fél szi get  po li ti kai  és
tár sa dal mi  hely ze té ről,  az  ör mény
nép ir tás kö zel gő szá za dik év for du ló -
já ról vagy ép pen a klí ma vál to zás ról –
, ezek ér té ke még sem ön ma guk ban áll.
Egy ilyen vi lág szer ve zet nek és a hat -
éven ként meg ren de zen dő nagy gyű lé -
sek nek nem ezek ben a do ku men tu -
mok ban van az iga zi ér té kük, ha nem
ab ban,  hogy  le he tő sé get  kí nál nak,
hogy rá cso dál koz zunk a tag egy há zak
kö zöt ti gaz da gí tó kü lön bö ző sé gek re
és vég ső so ron a na gyon mé lyen gyö -
ke re ző egy ség re is.

g Joób Má té

Vezessminket!
Rö vid be szá mo ló az EVT bu sa ni nagy gyű lé sé ről

b Az Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT) ok tó ber 30. és no vem ber 8. kö zött
tar tot ta ti ze dik nagy gyű lé sét Dél-Ko rea má so dik leg na gyobb vá ro sá -
ban, Bu san ban. A több mint nyolc száz de le gá tus és ta nács adó mel -
lett meg hí vott ven dé gek és he lyi gyü le ke ze ti ta gok vol tak je len, kö -
zel há rom ezer fős ke resz tény kö zös sé get al kot va. A nagy gyű lés mot -
tó já ul a kö vet ke ző mon dat szol gált: „Élet Is te ne, ve zess ben nün ket az
igaz ság és a bé ke út ján!” Egy há zun kat KovácsnéTóthMárta és e so -
rok író ja kép vi sel te, stew ard ként BenceÁron teo ló gus hall ga tó se géd -
ke zett, dr.FischlVilmos evan gé li kus lel kész, a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra pe dig az EVT meg hí vá sá ból
volt je len a nagy gyű lé sen. 
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Meg hí vó a pró nay sán dor-díj át adá sá ra
Az Or dass La jos- és a Pró nay Sán dor-díj ku ra tó ri u ma tu dat ja, hogy a be -
ér ke zett aján lá sok alap ján 2013-ban dr. Cser há ti Pé ter nek ítél te a Pró nay
Sán dor-dí jat. A dí jat az MEE Or szá gos Pres bi té ri u ma ne vé ben Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök és Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő az új, X. zsi nat 4.
(őszi) ülés sza ká nak szom bat reg ge li ün ne pé lyes áhí ta tán, no vem ber 30-
án 8.30-kor a fa so ri evan gé li kus temp lom ban ad ja át. Az áhí tat ra sze -
re tet tel vár ják az ér dek lő dő ket.

Zász ka licz ky Zsu zsan na ku ra tó ri u mi tit kár

A dí ja zot tal in ter jú ol vas ha tó az Evan gé li kus Élet 2013. no vem ber 3-i szá -
má ban. Az Or dass La jos-dí jat eb ben az év ben az MEE Or szá gos Pres -
bi té ri u ma nem ad ja át.
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VASÁRNAP

8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.50 / M1
Kérdések a Bibliában
11.05 / M1
Mai hitvallások
Beszélgetés Prőhle Gergellyel
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
21.30 / Duna Tv
Szerelem
(magyar játékfilm, 1971) (85’)
21.40 / M1
Mephisto
(magyar–osztrák–német film,
1980) (139’)

HÉTFŐ

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Haydn: B-dúr mise 
(,,Kis orgonamise’’)
10.05 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
12.00 / Viasat History
A Templom-hegy
(kanadai ismeretterjesztő
sorozat)
13.06 / Kossuth rádió
,,Zsongó, féléber állapot...’’
Török Sophie emlékezése
Babits Mihályra
19.30 / Duna World
Hazajáró
Görgény-fennsík II.
20.11 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

KEDD

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach–Koopman: Márk-passió
18.30 / M1
A következő! (kvízműsor)
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Pax Tv
Kút (beszélgetéssorozat)
20.25 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
21.25 / Duna Tv
Nézz az égre!
(amerikai–angol–kanadai
játékfilm, 2004) (116’)
21.30 / Tv2
Üvegtigris
(magyar filmvígjáték, 2000) (103’)

SZERDA

13.40 / M1
Száz kép a XX. századról
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
14.00 / Pax Tv
Falusi templomok
(dokumentumfilm)
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
Pálúr János orgonakoncertje
21.40 / Duna Tv
Tigris a hóban
(olasz játékfilm, 2005) (109’)
23.45 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje
0.05 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
0.55 / Duna Tv
Komlóskai gyémánt
(magyar dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
,,Minden reggel meg-megújul,
nagy a te hűséged...’’
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Liszt Ferenc: 
Assisi Szent Ferenc
naphimnusza
13.55 / M1
Júlia
(magyar dokumentumfilm,
2006)
18.10 / Duna World
Magyarország története
Megszállás, 
felszabadulás, 
megszállás...
20.56 / Bartók rádió
Az English Concert
hangversenye
22.35 / Duna Tv
Tüske a köröm alatt
(magyar játékfilm, 1987) (91’)

PÉNTEK

9.30 / Duna Tv
Tanyák népe
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.05 / Bartók rádió
Az MR Szimfonikusok
hangversenye
Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia
14.00 / Pax Tv
Balaton-felvidék
(dokumentumfilm)
21.15 / Bartók rádió
Fassang László 
Bach-műveket orgonál
23.15 / M1
Stone
(amerikai filmdráma, 2010)
(101’)

SZOMBAT

8.00 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
12.15 / Pax Tv
Vágyaink: 
szárnyak vagy börtönfalak?
Pál Ferenc előadása
16.30 / Duna Tv
Ártatlan gyilkosok
(magyar játékfilm, 1973) (84’)
18.30 / Kossuth rádió
Népzene határok nélkül
19.00 / Bartók rádió
Wagner: Parsifal
20.20 / M1
Apám, a hős
(francia játékfilm, 1994) (86’)
23.05 / Duna Tv
MüpArt
A Kéknyúl együttes koncertje

VASÁRNAP

7.45 / Duna Tv
Világ-nézet
Püspökkenyér
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
Téli keresztény és zsidó ünnepek
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Pestújhelyről
10.30 / Mezzo Tv
Bach: Karácsonyi kantáták 
és Magnificat
21.15 / Duna Tv
Feldobott kő
(magyar játékfilm, 1968) (84’)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Lars Edlung: Gloria

VAsárNAPTÓLVAsárNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 24-étől december 1-jéig

va sár nap (no vem ber 24.)
Jé zus így szólt Ta más hoz: „Nyújtsd ide az uj ja dat, és nézd meg a ke ze i met, nyújtsd
ide a ke ze det, és tedd az ol da lam ra, és ne légy hi tet len, ha nem hí vő.” Jn 20,27
(2Móz 33,11a; Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 46) Min dig az ér zé ke lés sel, a meg -
ta pasz ta lás sal van a baj. Igen, azt gon dol juk, hogy a ke zünk vagy a sze münk csal -
ha tat lan. S köz ben ép pen a sze münk vagy a ke zünk csal hat meg. De Jé zus szá -
má ra még a mi csa ló ka ta pasz ta lat vá gyunk sem aka dály. Még ezt a fa lat is át -
lé pi, hogy kö zel ke rül jön hoz zánk. Azért lett em ber ré az Is ten ke gyel me, hogy
még a szem és a kéz is meg ta pasz tal has sa őt. Ezt a nagy le eresz ke dést lát va ámul -
ha tunk a ke gye lem nagy sá gán, és nem le het más re ak ci ónk, mint a hit.

Hét fő (no vem ber 25.) 
Is ten a mi sza ba dí tó Is te nünk, az Úr, a mi Urunk ki hoz a ha lál ból is.Zsolt 68,21
(Zsid 4,14; 5Móz 34,1–7/8/; 1Thessz 5,1–11) Is ten szá má ra nincs le he tet len. Leg -
fel jebb mi gon dol juk le he tet len hely zet ben ma gun kat, ami kor már nem lá tunk
ki utat, csak minden nek a kegyet len vé gét. Az Úr azon ban „lát ja az alag út vé gét”,
és fényt gyújt ott, ahol sze rin tünk a tel jes re mény te len ség ho nol. Mert szá má -
ra nincs ha lál sem, és sem mi fé le mély ség sem. Jé zus győ zött, és így ad re ményt! 

Kedd (no vem ber 26.) 
Vi gyáz za tok, és őriz ked je tek min den kap zsi ság tól, mert ha bő ség ben él is va -
la ki, éle tét ak kor sem a va gyo na tart ja meg. Lk 12,15 (Péld 11,24; 1Pt 1,13–21;
1Thessz 5,12–28) Mi lyen ha mis gon do la ta ink van nak! Azt tart juk meg tar tó erő -
nek, ami ről a vál ság ban meg élt ta pasz ta la tunk ból tud juk, hogy egy ál ta lán nem
ma ra dan dó. Ezért a mar ko ló kéz is meg fog ítél tet ni. S még in kább a szív, amely
a mu lan dó ban ke res bi zal mat. De van ma ra dan dó és múl ha tat lan. Az el múl -
ha tat lan éle tet Krisz tus tet te szá munk ra el ér he tő vé, mert a ke gyel me, az ir -
gal ma örök. Ha a hi tünk va la mi ben meg ka pasz kod hat – a Lé lek ál tal –, ak -
kor az csak az ő ke gyel me le het.

szer da (no vem ber 27.) 
Az Úr ural ko dik örök kön-örök ké! 2Móz  15,18  (Lk  10,22a;  1Kor  3,9–15;
2Thessz 1,1–12) Is ten csak azt te szi, ami a lé nyé ből fa kad. Úr, ezért ural ko -
dik. Nem mis má sol, nem szen de reg, nem punnyad, és nem imi tál ja azt, amit
ten nie kell. A gond va la hol ott van, hogy mi nem akar juk Úr nak val la ni, ezért
ki bú junk a ha tás kö ré ből, el isz ko lunk a kö ze lé ből, mint a té koz ló fiú. Ezért
az tán ő szol ga lett, hogy még így is szol gál jon ne künk, éle tét ad va. De ő, a
leg utol só vá lett, ke resz ten füg gő szol ga, ő lett iga zán Úr! Min de nek fe lett.

Csü tör tök (no vem ber 28.) 
Mi lát tuk, és mi te szünk bi zony sá got ar ról, hogy az Atya el küld te a Fi át a vi -
lág üd vö zí tő jé ül. 1Jn 4,14 (Dán 6,28a; Kol 4,2–6; 2Thessz 2,1–12) A szem ta -
núk szol gá la ta ré vén ter jedt az evan gé li um. Ha nem ír ta vol na meg Já nos,
ha ma gán ügy nek tar tot ta vol na, ak kor az em be ri aj ka kon ter je dő cso dá la -
tos hír nem ju tott vol na el hoz zánk. De a hi te les, Jé zus ra mu ta tó szó, a hir -
de tett ige, az élet ta pasz ta la tok ból fa ka dó bi zo nyos ság to vább adá sa ál dás sá
lett, és ál dás sá lesz min dig. Eb ből élünk, és ez zel él tet he tünk má so kat.

pén tek (no vem ber 29.) 
Bíz zál az Úr ban tel jes szív ből, és ne a ma gad eszé re tá masz kodj! Min den uta -
don gon dolj rá, és ő egyen get ni fog ja ös vé nye i det.Péld 3,5–6 (Róm 12,16b; Mt 27,50–
54; 2Thessz 2,13–3,5) Ma is, mint min den reg gel, el in du lunk. Sok fé le út vár ránk.
Ag gasz tó és fé lel me tes, re ményt kel tő és öröm te li, de le het, hogy drá mai vagy
tra gi kus. Min den uta don gon dolj rá! Gon dolj rá, aki min dig gon dol ve led, aki
nem hagy ja el az övé it, nem hagy el té ged. Gon dolj ar ra, hogy ő mi lyen utat tett
meg ér ted, és könnyebb lesz a te her. De gon dolj ar ra is, hogy mi lyen utat tett
meg ér ted, és meg lá tod, még a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben is ve led van, és a ha -
lál ka pu ját is ki nyi tot ta, hogy ne ked az út könnyeb bé vál jon. Így sze ret!

szom bat (no vem ber 30.) 
Az oda fenn va lók kal tö rőd je tek, ne a föl di ek kel. Kol 3,2 (Zsolt 146,4; Jel 21,10–
14.21–27; 2Thessz 3,6–18) Pál fel fe lé irá nyít ja a te kin te tün ket. Nem a he gyek -
re! Nem az ég be, ha nem túl azon. Nem a csil la gok vi lá gá ra, ha nem a ke gye lem
fé nyé re. Az Is ten vi lá gá ba. Jé zus pe dig szin tén fel egye ne se dés re szó lít ja fel az
övé it, hogy meg lás sák, el kö ze lí tett a meg vál tás. Ma át lé pünk az egy há zi év for -
du ló ján, és sür ge tő vé lesz az ün nep kö ze le dé se: de az éle tünk mi nő sé gi vál tá -
sa ép pen az ál tal va ló sul hat meg, hogy más ala pok ra he lyez zük a gon do la ta in -
kat, más sal kez dünk el tö rőd ni. Az zal, hon nan jön a meg vál tá sunk. Hol van az
éle tünk nek me ne dé ke? S mi ben le het re mény sé günk? Mert az Is ten ve lünk kez -
dett tö rőd ni. Ve lünk, ide lent lé vők kel, hogy fel csil lant sa szá munk ra a re ményt.
Nem kell lent ma rad nunk. Van meg vál tás! Hon nan jön a mi se gít sé günk? – kér -
dez het jük a zsol tá ros sal, és a vá laszt az em ber ré lett Is ten fe le le té ben kap juk meg. 
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HÍREK,
HIRDETÉSEK

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

APRÓHIRDETÉSMai hit val lá sok – be szél ge tés prőh le ger gellyel
A Ma gyar Te le ví zi ó ban no vem ber 24-én, va sár nap az M1-en 11.05-kor
a Mai hit val lá sok cí mű mű sor ban be szél ge tést lát hat nak egy há zunk or -
szá gos fel ügye lő jé vel, Prőh le Ger gellyel. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de -
ző: Ne mes Takách Ág nes.

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.

Meg hí vó eK Me-est re
Az evan gé li kus kül misszi ói es ten no vem ber 25-én 18 óra kor egy há zunk
or szá gos iro dá já nak (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) ut cá ról nyí ló tár gya -
ló ter mé ben Jó And rás, az In ter ser ve misszi ói szer ve zet eur ázsiai igaz -
ga tó he lyet te se szá mol be ázsi ai út já ról. Vá runk min den ér dek lő dőt.

pó di um be szél ge tés: a re for má ció kezdetének 
500. év for du ló já ra ké szül ve – a Lu ther-rajz film

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.) no vem -
ber 25-én, 18.30-kor A re for má ció 500. év for du ló já ra ké szül ve – A Lu ther-
rajz film cím mel  pó di um be szél ge tést  tar tunk  Kendeh K. Péterrel, a
Luther Kiadó igazgatójával és Richly Zsolt gra fi kus sal.

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

eOM-kon fe ren cia a fa so ri gim ná zi um ban
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um (EOM) kon fe ren ci át ren dez no vem -
ber 25-én 10 órá tól no vem ber 26-án 13 órá ig a Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben Ta lál ko zá sok – evan gé li kus–zsi dó kap -
cso la tok az új ko ri Ma gyar or szá gon cím mel. Min den kit sze re tet tel vá runk.
Bő vebb in for má ció: evan ge li kus mu ze um.hu


