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„A 2,8 mil lió ta got szám lá ló egy ház
2014-ben több mint 843 mil lió eu ró
be vé tel re szá mít hat, 
és va la mi vel több mint 820 mil lió
eu ró ki adást ter vez.”
A cikluszáró bajor zsinaton f 6. oldal

„Eljön az a nap…” f 2. oldal
Lelkiség és tudomány f 4. oldal
Szentséges láncreakció f 4. oldal
Égi test f 5. oldal
A megváltás titka f 5. oldal
Ne vígy minket kísértésbe? f 6. oldal

„Min dig eszem be ju tott, mi lyen jó len ne
olyan köny ve ket kéz be ven nem, ame lyek
ar ról tesz nek bi zony sá got, hogy él 
a re mény, hogy lé te zik még egy faj ta 
»is te ni szik ra« az em be ri lel kek ben.”

Találkozás Füller Tímeával f 7. oldal

„Vé le mé nyem sze rint az, hogy mi lyen
egy ide gen re a gá lá sa a fo gya té kos
em ber re, at tól is függ, hogy mi lyen 
a fo gya té kos re ak ci ó ja az ide gen re.”

„Nem szeretem, ha látványosan
sajnálnak” f 12. oldal

g Széll Bul csú

Vissza gon do lok egy fi a tal ko rom ban
tör tént ese mény re. Az ut cán vár tam
egy ba rá to mat fon tos ta lál ko zó ra. El -
ér ke zett a meg be szélt idő pont, de ő
nem jött. Hi deg de cem be ri idő volt.
Gon dol tam, még  vá rok  tíz  per cet.
Nem jött. Hát még vá rok tíz per cet.
Ak kor sem ér ke zett meg. De ha már
ennyit vár tam, most már biz tos jön,
még tíz per cet… És vé gül há rom ne -
gyed óra múl va át fáz va ha za men tem.
Nem ta lál koz tunk…
Ad vent a be tel je sült és be tel je sü -

lő ta lál ko zás ide je. Úgy tud juk, hogy
a szó vá ra ko zást je lent, de iga zá ból
el jö ve telt. Te hát azt vár juk, aki va ló -
ban el jön. Mert mi az ad ven tet is ka -
rá csony fe lől néz zük. A be tel je se dés
fe lől. Is ten min den ígé re tét így lát juk:
be kell, be fog tel je sed ni. De csak is az,
amit ő ígért. 
És nem csu pán egy fon tos do log ol -

dó dik meg ez zel, ha nem ma ga a ta lál -
ko zás. Az zal, aki az aján dé ko kat ad ja,
aki is mer ben nün ket, tud ja szük sé ge -
in ket, és meg ad ja azt, ami  ja vunk ra
van. Te hát nem is iga zán az aján dé kait
vár juk mi, ke resz tyé nek, ha nem őt ma -
gát. És ha ő ott van, ez elég. Ha ki csi,
je len ték te len, gyen ge va gyok is, de mel -
let tem van a Leg na gyobb és Leg erő -
sebb, ak kor jó he lyen va gyok, ak kor be -
tel je se dett az ad ven ti vá ra ko zás. Őt
nem vár juk hi á ba most, 2013 ad vent -
jén sem. Mert ő élő Úr.
Ad vent el ső he té nek az üze ne te rö -

vi den: Jé zus el jött alá za to san. A mos -
ta ni, má so dik va sár na pé pe dig: Jé zus
el jön di cső ség ben. Ezt a di cső sé get
mu tat ja a hí vő em ber éle te. De hogy
el jön di cső ség ben, az vo nat ko zik a
vég ső jö ven dő re, a vi lág vé gé re is.
Né gyen va gyunk test vé rek. Édes -

anyám el me sélt kis gyer mek ko runk -
ból  egy  kis  epi zó dot,  amely re  én
csak ho má lyo san em lék szem. Esze -
rint el jött hoz zánk né hány szor egy
idős né ni se gí te ni. Szí ve sen dú dolt
egy kü lö nös éne ket, amely ről édes -
anyánk és mi is azt gon dol tuk, hogy
ő ta lál ta ki: „Mi vár juk az Úr Jé zust,
mi kor  jön.”  Ugyan ezt  a  mon da tot
négy szer egy más után, más-más dal -
lam mal éne kel te, majd az újabb egy -
mon da tos stró fa kö vet ke zett, szin tén
négy szer: „Mi re pü lünk elé be.” És így
to vább tíz vers szak kal: „tér de lünk elé -
be; mondd, mit te szel, te bű nös; ó,
bű nös, el ne késs, mert Jé zus jön”… 
Én is úgy gon dol tam, hogy na gyon

egy sze rű kis éne ket ta lált ki Pó li né -
ni a szá munk ra, hogy le kös se a fi gyel -
mün ket. Ami kor hit re ju tot tam, ak -
kor  fe dez tem  föl  az  egyik  éne kes -
könyv ben, hogy ez nem az ő egy ügyű
gon do la ta, ha nem hit tel meg írt bi -
zony ság té tel, és óri á si üze ne tet hor -
doz a vi lág szá má ra. Mert bi zony a jö -
vőt sok szor csak hol na pig ter vez zük.
Ke vés  gyü le ke zet ben  és  rit kán

hang zik ige hir de tés az utol só idők -
ről, a vég ső szám adás ról. Ar ról, hogy
Jé zus vissza jön az övé i ért. Nem egy -
há zi év vé gi té ma, ha nem örök kér -

dés ez: mi lesz ve lem, ho va ju tok, mi -
ért élek, van-e re mény sé gem. Van-e
ad ven ti  ki te kin té sünk  a  szem mel
lát ha tó kon túl? Tö rő dünk-e örök jö -
ven dőnk kel? Éle tünk hosszab bik ré -
szét hol fog juk töl te ni?

Ad vent rá éb reszt a va ló ság ra. Há -
nyan re mény ked tek ab ban, hogy ha
majd sok pén zük lesz… ha majd jó ál -
lás ba jut nak, és tő lük függ nek má -
sok…  ha  majd  meg gyó gyul nak…
Volt, amit el ér tek, de bol do gok nem
let tek. Újabb vágy haj szol ta és haj -
szol ja to vább őket. Csak a hí vő em -
ber tud ja, mi az, hogy „elég ne ked az
én ke gyel mem, mert az én erőm erőt -
len ség ál tal ér cél hoz”. (2Kor 12,9)
Ir re á lis  éle tet  élünk.  Min dig  öt

év re va gyunk ál ma ink meg va ló su lá -
sá tól; azt gon dol juk, hogy a va lu ta -
ala pú köl csön min dent meg old; ha
pe dig baj ban va gyunk, az ál lam vagy
a szom széd se gít sé gét kér jük. Éb red -
jünk föl az ál ma ink ból! „Mély ál mod -
tól meg kell, lel kem, vál ni, / Igye kez -
zél Urad elé áll ni.” (Szar va si evan gé -
li kus ke resz tyén éne kes könyv, 222) 
A hí vő em ber nek szá mol nia kell a

bűn va ló sá gá val, de a ke gye lem re a -
li tá sá val is, amely sok kal na gyobb –
ha a mi enk! Lu ther nak azt mond ta
egy szer  a  rend fő nö ke,  Sta u pitz:
„Már ton ba rát! Ma gá nak az a ba ja,
hogy ma gát kép zelt bű nös nek tart -
ja, Jé zust pe dig kép zelt meg vál tó nak.
Ve gye eszé be, hogy ma ga va ló di bű -
nös,  Jé zus pe dig va ló di Meg vál tó!” 
Jé zus di cső sé ges jö ve te le azt je len -

ti, hogy föl is mer jük, hogy ő Úr min -
den fö lött, ő az, aki sza ba du lást hoz.
Az előt tünk ál ló he tek ar ra biz tat -

nak,  amit  egy  Túr me zei-ének  így
mond: „Éle tet, bé két ho zol te ne künk.
/ Té ged szol gál jon  tel jes éle tünk!  /
Ád ven ti  csend ben  té ged  vá runk.  /
Jöjj, Urunk  Jé zus, ma radj  ná lunk!”
(EÉ 148,3) 
Örül jünk, az ad ven ti va ló ság min -

den  kép ze le tet  fe lül múl hat.  Szebb,
mint a leg szebb, leg el kép zel he tet le -
nebb  álom.  El kép zel he tet len?  Ki -
pró bál ha tó.

A szer ző a Kis pes ti Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel ké sze

adventivalóság

A reg ge li áhí ta ton Smi dé li usz Zol tán
lel kész, zsi na ti tag Zsolt 95,1–7a és Kol
3,1–4 alap ján a zsol tá ros sza va it ki -
emel ve ar ra kér te a hall ga tó sá got: „Uj -
jong junk, mert van Is te nünk. És nagy
ki rály az Is ten. Nem egy más előtt kell
haj lon ga nunk, ha nem őe lőt te. Ha a
bi zo nyos ság ben nünk él, hogy ő a mi
sza ba dí tó kő szik lánk, ak kor nem kell
fél nünk a jö vő től sem” – tett ta nú bi -
zony sá got az ige hir de tő.
Az igei gon do la tok után ke rült sor

a Pró nay-díj át adá sá ra. A dí ja zott, dr.
Cser há ti  Pé ter  egy há zunk ban  több
te rü le ten  is  ak tí van  te vé keny ke dett.
Töb bek kö zött az idén hu szon öt éve
ala kult  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
If jú sá gi Szö vet ség (Me visz) egyik ala -
pí tó tag ja, ké sőbb el nö ke is volt. Ne -
ve szo ro san össze kap cso ló dik a moz -
gás sé rül tek kel  fog lal ko zó  úgy ne ve -
zett Bár ka szak cso port tal, részt vett
élet re hí vá sá ban. Köz re mű kö dött az
evan gé li kus gim ná zi u mok or szá gos ta -
lál ko zó i nak vagy az or szá gos hit tan -
ver se nyek nek  a  meg szer ve zé sé ben.
A Me visz  egy ház tör té ne ti  szak cso -
port já ban is ak tív sze re pet töl tött be. 
Több ször vá lasz tot ták meg zsi na ti

tag nak, de nem csak eb ben a funk ci ó -
já ban vett részt az egy há zi köz élet ben,
ha nem – 2006 és 2012 kö zött – észa -
ki  ke rü le ti  fel ügye lő he lyet tes ként  is
szol gált. Né hány év vel ez előtt az evan -
gé li kus  kór ház ügy  zász ló vi vő je  volt.
Evan gé li kus lel kész fe le sé ge ré vén gyü -

le ke ze ti szin ten is igyek szik je len len -
ni  az  evan gé li kus min den na pok ban.
Az ok le vél át vé te le kor Cser háti Pé -

ter a kö szö net sza vai mel lett azo kat
a csa lád ta go kat, ba rá to kat és mun ka -
tár sa kat is em lí tet te, akik kel a több
év ti ze des egy há zi szol gá lat ban együtt
mun kál ko dott,  és  akik kel  kap cso -
lat ban úgy érez te, „ve le együtt áll nak
a díj át vé te lé nél”.

g Bo da Zsu zsa 

A dr. Cser há ti Pé ter tiszteletére el -
hang zott lau dá ci ó la punk 3. ol da lán,
az Ég tá jo ló ro vat ban ol vas ha tó, ve -
le ké szí tett in ter júnk pe dig az Evan -
gé li kus  Élet  no vem ber 3-i lap szá -
má nak 5. ol da lán jelent meg.

Díjátadásatemplomban
b Egy há zunk vi lá gi sze mé lyek nek ad ha tó leg ma ga sabb el is me ré sét, a bá-

róPrónaySándorról el ne ve zett Pró nay-dí jat idén dr.CserhátiPéter
or vosnak ítél te oda a díj ku ra tó ri u ma. Az át adás ra a zsi nat őszi ülés -
sza ká nak má so dik nap ján, no vem ber 30-án, a nyi tó áhí ta tot kö ve tő -
en ke rült sor a bu da pest-fa so ri evan gé li kus temp lom ban. Az el is me -
rést GáncsPéter el nök-püs pök és PrőhleGergely or szá gos fel ügye lő
nyúj tot ta át, lau dá ci ót dr.FabinyTamás, az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pö ke mon dott.

szolidaritási
törvény
született

b Az idei esz ten dő egyet len két na -
pos zsi na ti ülés sza kát ren dez ték
meg az el múlt hé ten, pén te ken és
szom ba ton a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter -
mé ben. A ti ze dik zsi nat ne gye dik
ülés sza ká nak, amely Szemerei
Jánosnak, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ké nek áhí ta -
tá val vet te kez de tét, szá mos fel -
ada tot kel lett meg ol da nia. Mind
kö zül leg na gyobb hord ere jű két -
ség te le nül az évek óta va jú dó,
úgy ne ve zett „szo li da ri tá sit ör -
vény-ja vas lat” el fo ga dá sa volt.

Az ér de mi mun ka meg kez dé se ként
az el ső ülé sen a zsi na ti el nök ség be -
szá mo ló ja hang zott el. Dr. Ha fen scher
Ká roly, a zsi nat lel ké szi el nö ke is mer -
tet te a jog ér tel me ző tes tü let nek a vá -
lasz tá sok kal  és  az  egy ház tag ság gal
kap cso la tos jog ér tel me ző ha tá ro za -
ta it. Ez után a zsi nat két új  lel ké szi
jegy zőt  vá lasz tott  Det re Já nos és
Ster mecz ki And rás sze mé lyé ben.
Az Ül lői úti épü let sor sa ke rült ez -

után te rí ték re. 2008 no vem be ré ben
zsi na ti  ha tá ro zat  szü le tett  ar ról,
hogy az Ül lői úti épü let rész le bon -
tá sa után be fek te tői együtt mű kö dés
ré vén új iro da ház épül. A gaz da sá gi
kö rül mé nyek gyö ke res meg vál to zá -
sa azon ban le he tet len né tet te a ha tá -
ro zat meg va ló sí tá sát. Ám az épü let
fel újí tá sá ra, kor sze rű sí té sé re to vább -
ra is szük ség van.

K é t n a p o s  z s i n a t i  ü l é s s z a K

f Folytatás a 3. oldalon
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„Adventelsőhetének
azüzeneteröviden:

Jézuseljöttalázatosan.

Amostani,
másodikvasárnapé
pedig:

Jézuseljöndicsőségben.

Eztadicsőséget
mutatjaahívőember
élete.
Dehogyeljön
dicsőségben,
azvonatkozik
avégsőjövendőre,
avilágvégéreis.
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Az Ószö vet ség nek ke vés olyan sza ka -
sza van, amely kor tör té ne ti is me re tek
hi á nyá ban  is  jól  ért he tő.  Ma la ki ás
köny vé nek má ra  ki je lölt  mon da tai
ilye nek. A pró fé ta előbb a min den ko ri
hí vők örök di lem má ját idé zi, majd Is -
ten vá la szát tol má csol ja.

„Azt mond tá tok: Hi á ba va ló az Is -
ten nek szol gál ni. Mi hasz na, hogy tel -
je sí tet tük, amit ránk bí zott, és hogy
gyász ban jár tunk a Se re gek Ura előtt?
In kább a ke vé lye ket tart juk bol do gok -
nak, hi szen a go nosz te vők gya ra pod -
nak, kí sér tik az Is tent, még is meg me -
ne kül nek.”A lát szat min den tör té nel -
mi kor ban ezt iga zol ja. Ez a lát szat pe -
dig  a  hit  szá má ra  min den  idő ben
pró ba té telt je lent. 
A hí vő ket a lát sza ton tá jé ko zó dó ta -

pasz ta la tuk ál lan dó an ez zel a kér dés -
sel szem be sí ti: ér de mes-e Is tent szol -
gál ni? Ér de mes-e Is ten pa ran cso la tai
sze rint él ni? Ér de mes-e az esz ten dő Is -
ten ál tal er re ki je lölt (böj ti) idő sza ka -
i ban „gyász ban jár ni”, az az tar tóz kod -
ni a mu la to zás tól, min den kedv te lés -
től és bűn bá na tot tar ta ni? Van-e en nek
bár mi ér tel me? Hi szen lát ha tó an azok -
nak megy jól a so ruk, akik mind er re ke -
vé lyen fittyet hány nak, go no szul él nek,
bűn bá nat ról hal la ni sem akar nak, ha -
nem a böj ti idő sza kok ban tün te tő en
még han go sab ban vi ga doz nak. 
A mi ko runk ban ad vent böj ti, bűn -

bá na ti jel le gét az idő előt ti, mes ter sé -
ges ka rá cso nyihan gu lat-kel tés sel ve szik
el, a hús vét ra va ló ké szü lés kez de tét je -
len tő böjt elő – het ve ned-, hat va nad-
, öt ve nedv asár nap – ren del te tés sze rű
meg tar tá sát pe dig a hí vők szá má ra is
szin te már kö te le ző vé tett far san go lás -
sal le he tet le ní tik el.
A pró fé ta, mi előtt Is ten vá la szát el -

mon da ná,  egy  ér de kes  köz be ve tést
tesz. Fi gyel mün ket egy pil la nat ra Is ten
mennyei vi lá gá ra irá nyít ja: „Ami kor er -
ről be szél get tek egy más kö zött azok,
akik fé lik az Urat, az Úr fi gyelt, és meg -
hal lot ta. És be ír ták egy könyv be az Úr
előtt em lé ke ze tül azo kat, akik őt fé lik,
és meg be csü lik ne vét.”
Ma la ki ás ar ra hív ja fel fi gyel mün ket,

hogy  Is ten na gyon  is  oda fi gyel  ar ra,
hogy a lát szat kí sér té sé nek pró bá ját ki -
áll juk-e.  Köny vé be  ír ja  és meg jegy zi
azok nak a ne vét, akik nem be szél nek
vak me rő en, mint a töb bi ek, mert nem
fog lal koz tat ja őket az a kér dés, hogy ér -
de mes-e Is ten nek szol gál ni és pa ran cso -
la ta it meg tar ta ni, ha nem csak szol gál -
nak és en ge del mes ked nek. A böj ti idő -
sza kot is ar ra hasz nál ják, ami re va ló: ön -
vizs gá la tot és bűn bá na tot tar ta nak. 
Szá muk ra  ter mé sze tes,  hogy  ezt

kell ten ni ük. Ezért ak kor is ezt te szik,
ha  lát szat ra  ők  az  örök  vesz te sek,
szem ben  a  ke vé lyek kel,  akik  Is ten
tör vé nyé vel  nem  tö rőd nek,  pa ran -
csa it nem tel je sí tik, és még is bol do gul -
nak,  gya ra pod nak,  és  –  mi vel  sok
pén zük van – a ve szély ben is elő ször
az ő éle tü ket men tik. Ne kik biz to san
jut  hely  a  men tő csó nak ban  vagy  a
men tő he li kop te ren.  Mű tét re  vár va
má sok elé ke rül het nek a vá ró lis tán.
Meg kap hat ják  a  va ló ban  ha té kony
gyógy szert vagy ke ze lést.
Is ten azon ban azok nak a ne vét jegy -

zi meg és tart ja em lé ke ze té ben, akik
mind ez zel nem tö rőd nek, mert tud ják,
hogy nem má sok éle te fö lött kell ítél -
kez ni ük, ha nem – kü lö nö sen  a böj ti
idő sza kok ban, így ad vent ben is – ön -
ma guk bű nös éle te fö lött kell tör vényt
ül ni ük, és Is ten bűn bo csá tó ir gal má ért
kell  kö nyö rög ni ük.  Is ten  meg jegy zi,

hogy ők azok, akik va ló ban tisz te lik és
fé lik őt. Nem ha szon le sé sből és nem is
fé le lem ből  tel je sí tik  aka ra tát,  ha nem
mert  iga zán  sze re tik.  Úgy  sze re tik,
mint a gyer me kek aty ju kat. Ezért az
igaz ság té tel  nagy  nap já ra  gon dol va
ne kik üze ni a pró fé ta sza vá val: „Kö nyö -
rü le tes le szek hoz zá juk, ami lyen kö nyö -
rü le tes az em ber a fi á hoz, aki tisz te li őt.”
A ke vé lyek  és  go no szok  jó  so rán

meg bot rán ko zó és ezért az Is ten szol -
gá la tát  –  mint  hi á ba va ló  dol got  –
már-már fel adó, csüg ge dő, ki áb rán dult
hí vők nek pe dig ezt üze ni Is ten az Úr
el jö ven dő nagy nap já ról: „Ak kor is mét
lát ni fog já tok, hogy kü lönb ség van az
igaz és a bű nös kö zött, az Is tent tisz te -
lők és az őt nem tisz te lők kö zött.”Mert
ak kor a ke vé lyek és go no szok bol do -
gu lá sá ról és jó so rá ról ki de rül, hogy
csak lát szat volt. Ak kor vé ge lesz az ál -
ar cos bál nak.  Ak kor  minden nek  és
min den ki nek  nyil ván va ló vá  lesz  az
iga zi ar ca, az iga zi va ló ja.
Az Is ten út ján já ró kon most lát szó -

lag kö vet kez mé nyek nél kül gú nyo ló -
dó ke vé lyek nek, az Is ten tör vé nyét és
aka ra tát  sem mi be  ve vők nek  pe dig
ezt üze ni Is ten: „El jön az a nap, amely
olyan lesz, mint az iz zó ke men ce.
Olyan lesz min den ke vély és min den go -
nosz te vő, mint a poly va, és el ége ti őket
az az el jö ven dő nap – mond ja a Se re -
gek Ura –, nem ma rad sem gyö ke rük,
sem águk.”
Az írás ma gya rá zók vé le mé nye meg -

osz lik arról, hogy az Úr nak a pró fé ta
ál tal em le ge tett el jö ven dő nagy nap -
ja egy be esik-e a vég ső íté let nap já val,
ame lyet  kö ve tő en  a  mos ta ni  ég  és
föld töb bé nem lesz ta lál ha tó, ha nem
csak az új ég és új föld, amely örök ké
meg ma rad. 

Van nak olyan vá ra ko zá sok, hogy a
vi lág vé gét meg elő ző en Is ten előbb
még ren det tesz a mos ta ni föl dön, és
min den go noszt ma ra dék ta la nul el -
tá vo lít.  Utá na  pe dig  –  a  Je le né sek
köny ve Krisz tus ezer éves ural má ról
szó ló jö ven dö lé sét er re ért ve – egy
olyan bol dog kor szak fog kö vet kez -
ni, ahol a bűn nek nem lesz töb bé sze -
re pe, és min den ki Is ten aka ra ta sze -
rint él. Az ezt meg elő ző meg tisz tu lás
megy  majd  vég be  „azon  a  na pon”,
amely ről Is ten azt mond ja a pró fé ta
ál tal, hogy „olyan lesz, mint az iz zó ke -
men ce.”A kép az ol vasz tó ke men cé re
utal, ahol az arany ról és az ezüst ről le -
vá lik a sa lak, elég min den szennye ző
anyag, de a ne mes fém meg ma rad, és
min den ki  szá má ra  fel is mer he tő en
meg mu tat ko zik.
Van nak  olyan  ma gya rá za tok  is,

hogy Ma la ki ás itt csak Is ten vá lasz tott
né pé ről be szél, és ami kor „el jön az a
nap”, Is ten csak né pe kö ré ben fog vé -
get vet ni an nak a szó be széd nek, hogy
„hi á ba va ló az Is ten nek szol gál ni”.
Akár a vég ső nap ról jö ven döl a pró -

fé ta, akár egy ko ráb bi nap ról vagy ép -
pen mind ket tő ről, a sza kaszt kö ve tő
vers ben fel csen dü lő evan gé li um min -
den kor ér vé nyes, és min den hí vő nek
szól: „De föl ra gyog majd az igaz ság
nap ja szá mo tok ra, akik ne ve met fé li -
tek, és su ga rai gyó gyu lást hoz nak.”

g Vég hE lyi An tal

Imád koz zunk! Se gíts, Urunk, hogy bű -
ne in ket fel is mer jük és meg bán juk,
és még ide jén bo csá na to dat kér jük,
mi előtt el jön az a nap, ame lyen eléd
kell áll nunk. Ámen.
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„Eljönazanap…”
AvAsárnApigéJE

Ami kor Is ten meg te rem tett min ket,
tér ben és idő ben he lye zett el. Amit hát
a vi lág oly sok fé le mó don él meg, ma -
gya ráz, azt mi te rem tés be li rend nek
tud juk. 
Is ten nek az idő vel is szán dé ka van.

De va jon mit ta kar ez a szán dék? Mi
a kül de té sünk, és mi a le he tő sé günk az
idő vel? Egy sze rű en az idő fo lya ma tá -
ba he lye zett min ket a Te rem tő, vagy
ki je lölt  idő pon to kat,  idő fo lya ma to -
kat szá munk ra? S ha az idő is a Min -
den ha tó aján dé ka, ak kor ez is – ha kéz -
be vesszük mi, Is ten től el sza kadt em -
be rek – könnyen ál dás he lyett átok ká
vá lik. Küsz kö dünk is ve le ele get. Nincs
ele gen dő, ha mar el fogy, egy ket tő re el -
sza lad, ki csú szik a ke zünk kö zül, el le -
nünk for dul, s még so rol hat nám… 
Az egy ház szá má ra a kez det től (a

mai  na pig)  fon tos,  hogy  tu da to san,
bib li ku san és hit ből fa ka dó an fog lal -
koz zon és bán jon az idő vel. 
Az egy ház tud ja, ta pasz tal ja és éli,

hogy az Is ten sze re te te nem el mé let, ha -
nem tör té nel mi tény és meg ta pasz talt
va ló ság.  Ese mé nyek ben  mu tat ko zik

meg, tér hez és idő höz kö tött. Is ten né -
pe ezt az időt – mint fo lya ma tot és mint
al kal mat – fog lal ta rend szer be, és Urá -
ra fi gyel ve meg al kot ta az egy há zi évet.
Meg fo gal maz ta,  mi ként  él het  Is ten
né pé nek kö zös sé ge a ka pott idő vel, ki -
mun kál ta, ho gyan tud ja az egy ház a
leg job ban fel hasz nál ni a ka pott időt. 
Az idő kö zép pont ja Jé zus Krisz tus.

Még az egy há zon kí vü li ek is meg tar -
tot ták a nyu ga ti kul tú rá ban a Krisz tus -
hoz kö tött idő szá mí tást. Krisz tus előtt,
Krisz tus után… – in nen kez dő dik az
idő szá mí tás. Szá munk ra, hit ben élők
szá má ra va ló ban a Krisz tus-ese mény
egé sze az em be ri tör té ne lem (idő)for -
du ló pont ja. Eb ből az ese mény sor ból
is  ki emel ke dik  szá munk ra  hús vét,
Krisz tus fel tá ma dá sa. 
Ami kor egy hosszú fo lya mat ered -

mé nye ként meg for má ló dott az egy há -
zi év, ak kor egy ér tel mű en ki raj zo ló -
dott,  hogy nem csak  a  ki in du ló pont
volt hús vét, nem is csak a min den va -
sár na pot át já ró ko or di ná ta-rend szer,
ha nem a minden nek az ér tel mét meg -
adó  lé nyeg.  Az  egész  esz ten dő ben

hús vét  fe lé  tar tunk, hús vét  fe lől  jö -
vünk, és hús vé tot ün nep lünk. Az az az
egy ko ri ese mé nyek fel idé zé sé ben, a Jé -
zus-tör té net meg je le ní té sé ben (je len -
va ló vá té tel) a fel tá ma dott Krisz tus sal
ta lál ko zunk. Ezért szá munk ra a li tur -
gi kus év – év ről év re vissza té rő ese mé -
nyei  –  nem  em lék ün ne pek,  ha nem
Krisz tus-ün ne pek. Ezért hi szem és ta -
ní tom, hogy a li tur gi kus év szá munk -
ra, evan gé li ku sok szá má ra Jé zus-év. 
A most in du ló egy há zi évet – ad -

vent ben va gyunk – így ér de mes tu da -
to san vé gig él ni. S a nagy kér dés, hogy
az előt tünk ál ló idő Is ten nel töl tött idő
lesz-e, vagy sem. Ezen áll vagy bu kik
ugyan is min den. Ve le ál dás sá lesz az
idő, nél kü le átok ká vál hat. Ve le a ja -
vun kat  szol gál ja,  nél kü le  el le nünk
for dul. Az egy há zi év – jól szer ve zet -
ten, se gí tő mó don – ab ban van szol -
gá la tunk ra, hogy ne foly jék szét az idő,
ne üre sen és ér tel met le nül múl jon el,
ha nem úgy, hogy ab ban perc ről perc -
re kö ze le dünk örök cé lunk hoz. 
A jel zős fő ne vek nem min dig je len -

te nek töb bet, mint az ön ma guk ban ál -
lók. De az idő mel lé ke rül het egy olyan
jel ző, ame lyet ér de mes so kat hasz nál -
ni, ke res ve a nagy tit kot: ke gyel mi idő. 
Is ten  ke gyel me,  hogy  még  van

időnk,  s  eb ben  az  idő fo lya mat ban
van nak kü lön le ges idő pon tok, ame lyek
a ve le va ló ta lál ko zás idő pont jai. Az Is -
ten-lá to ga tás pil la na tai. Jaj, csak ne hogy
ránk is ér vé nyes le gyen Jé zus nak Je ru -
zsá le met si ra tó mon da ta: bár csak fel -
is mer ted vol na meg lá to ga tá sod ide jét. 

„Éle tünk ide je ke zed ben van” – is mé -
tel get jük a zsol tá ros mon da tát. S köz -
ben nem fe led jük, hogy Jé zus-szim bó -
lu ma ink közt fon tos sze re pet kap két
gö rög be tű: az al fa és az óme ga. Urunk
ma gá ról mond ja: „Én va gyok az Al fa és
az Óme ga (…), a kez det és a vég.” S ez -
zel már össze ölel te az időt. A mi időn -
ket. Éle tünk ide jét. Tő le jö vünk, hoz -
zá ké szü lünk, s ami e két pont kö zött
van, a mú ló időt jól kell fel hasz nál ni. 
Az egy há zi esz ten dő ál dott ve ze -

tőnk az idő ben. Hogy mi köz ben is mé -
tel ve  meg ta nul juk  az  élet be vá gó an
fon tos  ese mé nyek  tit kát,  előbb re  és
előbb re ha la dunk. S hisszük, meg is ér -
ke zünk.  Úti ka la u zunk,  GPS-ünk  a
Jé zus-év. Ne higgyük: mi már úgy tud -
juk, is mer jük, hogy nincs szük sé günk
er re.  Fe le dé keny,  út té vesz tő  em be -
rek va gyunk. 
Az egy há zi  év kin csét  azért nem

tesszük fél re el hasz nált ré gi ség ként, ha -
nem  hasz nál juk  és  ka ma toz tat juk,
mert  ben ne  meg ta pasz tal hat juk  az
idő ál dott fel hasz ná lá sá nak le he tő sé -
gét. Ke res sük, ku tas suk hát mé lyebb
ér tel mét,  ve gyük  szám ba  le he tő sé -
ge it, bont suk ki a ben ne rej lő ér té ke -
ket.  Hi szem,  hogy  ez  egyé ni leg  és
kö zös ség ben  is  ja vunk ra  vá lik.  Így
hir det jük az Úr ked ves esz ten de jét…

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

azidőésaszentidő

Urunk!  Az  ad ven ti  út  fe lén  ter -
jeszt jük eléd ké ré se in ket. Kö szön -
jük azt a sok jel ző táb lát és út mu ta -
tó irá nyí tást, ame lyet ed dig kap tunk
tő led. A sa ját fe jünk sze rint ma ka -
csul ro han tunk vol na to vább, egy -
re na gyobb ve szé lyek fe lé, de a te ve -
ze té sed meg őr zött min ket mind a
mai na pig. Hí vo ga tó han god moz -
dí tott  ki  kö zö nyünk ből.  Bá to rí tó
han god adott erőt ke se rű élet hely -
ze tek ben. Biz ta tó han god új ra fel -
éb resz tet te ben nünk a vá gyat, hogy
küzd jünk a tisz ta és ér té kes éle tért.
Ne en gedd, hogy könnyen el fe lejt -
sük mind eze ket. Se gíts, hogy min -
dig  új ra  sze münk  elé  ke rül je nek,
hogy még bát rab bak le gyünk kö ve -
té sed ben.
Kö nyör günk hoz zád tisz tu lá sért.

Szin te ter mé sze tes sé vált éle tünk -
ben a ha mis ság, a meg bíz ha tat lan -
ság és a nem tö rő döm ség. Adj ad -
ven ti erőt, ami kor ezek el len a kí sér -
té sek el len küz dünk. Mu tasd meg
szá munk ra az iga zi ér té kek szép sé -
gét és fon tos sá gát. Ne ah hoz a ma -
ga tar tás hoz  iga zod junk,  amely  a
kör nye ze tünk ben  ter mé sze tes  és
el fo ga dott, ha nem a  te út mu ta tá -
sod hoz. Lás sunk ma gunk előtt té -
ged, aki a va ló di és az egyet len tel -
jes  ér té ket  mu tat tad  fel  min den
em ber nek.  Ke res sük  sza va dat,  és
vá gyód junk  ar ra  az  út ra,  amely
hoz zád ve zet min ket.
Kö nyör günk hoz zád bá tor sá gért.

Adj ne künk jó sza va kat em ber tár -
sa ink fe lé, akik meg szó lí ta nak min -
ket, és ke re sik éle tük ér tel mét és jö -
vő jét. Ta níts meg min ket a ne héz
kér dé sek re is vá laszt ke res ni. Adj tü -
rel met és ki tar tást, ami kor hossza -
san és fá rasz tó mó don mond ják el
em be rek a prob lé má i kat és ké te lye -
i ket. Add, hogy tud junk las sí ta ni és
nyu god tan meg áll ni, ami kor má sok
sza vát kell meg hall gat nunk. Mu tasd
meg eze ket az élet hely ze te ket ne -
künk vi lá go san. Add, hogy ró lad be -
szél jünk, és ne ma gunk ról csu pán.
Kö nyör günk hoz zád sze re te tért.

Azok ra is gon do lunk most, aki ket
csak  ne he zen  tu dunk  el fo gad ni.
Eléd hoz zuk azo kat, aki ket min dig
ve lünk szem ben ál ló nak és el len sé -
ges nek lá tunk. Né ha na gyon egye -
dül érez zük ma gun kat, mert ne héz
meg bíz ni má sok ban. Ta níts min ket
oda adóbb  és  nyíl tabb  sze re tet re
em ber tár sa ink iránt. Add meg azt,
hogy a  sza vunk, vi sel ke dé sünk és
cse le ke de tünk  kö ze lebb  vi gyen  a
töb bi  úti társ hoz,  mind azok hoz,
akik kel együtt jár ha tunk föl di éle -
tünk ide jén. 
Kö nyör günk  a  leg tá gabb  ér te -

lem ben vett útért és a leg né pe sebb
úti tár si kö zös sé gért: az em be ri sé -
gért és a la kott föl dért. Se gíts min -
ket, hogy Krisz tus szü le té sé nek ün -
ne pé re úgy tud junk ké szül ni, hogy
na gyobb  fe le lős ség  és  őszin tébb
ér dek lő dés  le gyen  ben nünk  más
föld ré szek la kói és az egész te rem -
tett vi lág  iránt. Emelj ki min ket a
szűk lá tó kö rű és be fe lé for dult gon -
dol ko dás ból.
Vé gül  pe dig  azt  kér jük  tő led  a

mai ün ne pen, hogy őrizz meg min -
ket  a  szi lárd  hit ben,  amely  tud ja,
hogy bár min den vál to zik és át ala -
kul az éle tünk ben, de a te hű sé ged
és sze re te ted az egye dü li örök va ló -
ság. Ámen.
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b Mi az idő? Ki nek aján dék, ki nek pe dig te her. Az egyik örül ne ki, a má -
sik ny űg lő dik ve le. „Életemidejekezedbenvan…”– mond ja a zsol tá -
ros, s ez a mon dat rög tön meg ha tá roz za a ke resz tény em ber vi szo nyát
az idő höz. Mert bár hogy ér té kel jük, bár mi ként él jük meg, Is ten az idő
ura, az idő vel kap cso la tos min den dol gunk: örö me-bá na ta, hosszú -
sá ga-rö vid sé ge, üres sé ge-zsú folt sá ga mind-mind őve le kap cso la tos,
őhoz zá köt. Az idő kér dé sé ben is hoz zá ér de mes for dul nunk. Az új
egy há zi év kez de tén is ezt tesszük. 
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Cser há ti Pé ter 1963. jú ni us 3-án szü -
le tett Pé csett. Bár ré gi evan gé li kus csa -
lád sar ja, sze mé lyes hit re érett fej jel ju -
tott, és egye te mis ta ként a ke len föl di
gyü le ke zet ben kon fir mált. In du lá sá -
ról egy he lyen így vall: „A ke resz tény
utat is ar cok öve zik: fe le sé ge mé; el -
hunyt el ső lel ki ve ze tő mé, Bár dossy
Gyu rié; a  kon fir má ló  Ben c ze Im re
bá csié; er dé lyi test vé re ké; a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet sé -
get meg ala kí tó ba rá to ké.” (Evan gé li kus
Élet, 2006. má jus 21., 8. ol dal) 
Az  ép pen  hu szon öt  éve  ala kult

Me visz egyik szer ve ző je, majd el nö -
ke volt 1990-től 1995-ig. 1998–2003
kö zött a Me visz fel ügye lő tes tü le té nek
el nö ki tiszt sé gét töl töt te be, majd a fel -
ügye lő tes tü let tag ja ma radt 2006-ig.
Ne vé hez fű ző dik a Bár ka szak cso port
el in dí tá sa, en nek mun ká já ban az óta
is pél da adó hű ség gel vesz részt. Sok,
a Me visz ben – és te gyük hoz zá, el len -
szél ben – szü le tett kez de mé nye zé se
má ra ré sze egy há zi éle tünk nek: hit tan -
ver seny,  gim ná zi u mok  ta lál ko zó ja,
csa lá dos és ze nei tá bo rok, egy ház tör -
té ne ti ku ta tá sok.
Cser há ti Pé ter rend kí vül so kat tett

egy – idő köz ben ugyan csak par ko ló -
pá lyá ra ke rült – evan gé li kus egész ség -
ügyi köz pont meg ala kí tá sá ért. Egye -
bek mel lett sa ját pén zé ből is so kat ál -
do zott er re a cél ra, nem be szél ve a rá -
for dí tott idő ről és szak tu dás ról. Bár -
ki ügyes-ba jos egész ség ügyi prob lé -
má ját kész ma gá ra vál lal ni, sze mély -
vá lo ga tás nél kül ön zet le nül se gít. A fó -
ti gyü le ke zet ben, ahol fe le sé ge a lel -
kész, va la mint egy há zunk egé szé ben
is ak tív sze re pet vál lal.
Annyi hit test vé rünk nek se gí tett ön -

zet len mó don, hogy tré fá san azt le het
mon da ni, ő még is csak meg ala pí tot ta
a ma ga sze mé lyes evan gé li kus kór há -
zát. Hát ha egy szer el jön az idő, ami kor
– a  jog sza bá lyok ked ve ző vál to zá sa,
nem zet kö zi össze fo gás és fő leg a hí vek
ál do zat kész sé ge  se gít sé gé vel  –  egy

sze ré nyebb re ha bi li tá ci ós evan gé li kus
kór ház még is meg va ló sul hat.
Cser há ti Pé ter nek a Me visz egy ház -

tör té ne ti cso port já nak tag ja ként szív -
ügye volt az egy há zi kö zel múlt meg -
is mer te té se. Egyik ki ta lá ló ja, meg va -
ló sí tó ja és szer ző je volt a Nem vol tam
egye dül cí mű kö te tek nek, a Tú róczy
Zol tán éle tét és mű ve it be mu ta tó Is -
ten em be re cí mű könyv nek és más ki -
ad vá nyok nak.
2006 és 2012 kö zött az Észa ki Evan -

gé li kus Egy ház ke rü let fel ügye lő he lyet -
te si tiszt sé gét töl töt te be. Újabb ke rü -
le ti fel ügye lő-je lölt sé get  nem  tu dott
vál lal ni meg nö ve ke dett szak ma po li ti -
kai te en dői mi att, de a ke rü let éle té ben
ak tí van részt vesz, ami kor csak te he ti.
2010 ta va szá tól a ma gyar egész ség -

ügy or szá gos irá nyí tá sá ban ka pott –
he lyet tes ál lam tit ká ri be so ro lás ban –
ve ze tő sze re pet. Ezt a fel ada tát is ma -
xi má lis igé nyes ség gel, ön fel ál do zás sal
és tisz tes ség gel lát ta el. 2013. no vem -
ber 1-jé től az egész ség ügyi struk tú ra -
vál tá sért fe le lős mi nisz te ri biz tos ként
dol go zik to vább, va la mint az Or szá gos
Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té ze tet (OO -
RI) irá nyít ja fő igaz ga tó ként.
Két szer vá lasz tot ták a zsi nat tag já -

vá, ahol mun ká ját min dig a ra di ká lis
meg újí tás szán dé ká val vé gez te. Mi vel
a Pró nay-dí jat Cser há ti Pé ter nek ép -
pen a zsi nat nyil vá nos sá ga előtt ad hat -
juk át, kü lö nö sen is in do kolt szól ni ar -
ról, hogy mind két al ka lom mal mi lyen
sok meg nem ér tés ben volt ré sze. 

***

A több év ti ze des kény szer szü net után
1991-ben  új ra  össze hí vott  zsi nat ra
be adott, úgy ne ve zett két lép csős terv
egyik meg fo gal ma zó ja volt. Ugyan -
csak je len tős sze re pet vál lalt a zsi nat
elé ke rült nyi lat ko zat meg fo gal ma zá -
sá ban. Sem ez a nyi lat ko zat ter ve zet,
sem a két lép csős el gon do lás nem ka -
pott több sé get (sőt em lé ke im sze rint
a  kor rekt  be mu ta tá suk ra  sem  volt

le he tő ség),  ezért  az tán  le mon dott
zsi na ti tag sá gá ról. Meg győ ző dé sem,
hogy ha az ál ta la el ké szí tett, de az tán
ad ac ta tett, őszin te bűn bá na tot és hit -
val lást tar tal ma zó nyi lat ko za tot tet te
vol na  ma gá é vá  a  rend szer vál to zás
utá ni el ső zsi nat, ak kor ta lán nem ma -
radt vol na el a vár va várt ka tar zis… 
Ugyan így az úgy ne ve zett „két lép -

csős zsi nat” ter ve is ér de mi új ra kez -
dést ered mé nyez he tett vol na. A ja vas -
lat lé nye ge az volt, hogy az 1991. jú ni -
us 8-án össze ülő zsi nat al kos son új
tör vé nye ket a zsi nat össze té te lé ről, vá -
lasz tá sá ról  és  tiszt sé ge i ről,  majd
mond ja ki ön ma ga fel osz la tá sát, il let -
ve az új zsi nat össze hí vá sát, im már az
új tör vé nyek alap ján. 
A Me visz el nök sé gé nek ko ra be li fel -

hí vá sá ban a kö vet ke ző in dok lás sze -
re pelt, gya nít ha tó an nagy részt Cser -
há ti Pé ter meg fo gal ma zá sá ban: „Ez -
zel le he tő vé vál na, hogy… ha tá ro zot -
tan,  de  jog sze rű en  el ha tá ro lód junk
vég re a múlt hi bás gya kor la tá tól; így
egész sé ges ön bi za lom ban erő söd ve,
több  lel készt  és  »la i kust«  nyer jünk
meg a mun ká nak; az az a vé le mény kü -
lönb sé gek sza bad kép vi sel he tő sé gé nek
biz to sí tá sá val kez de tét ve het né egy -
há zunk ban  is  az  épí tő,  ter mé keny
vi ta, se gít ve a szé les kör ben meg ala -
po zott dön tés ho za talt.” 
A fel hí vás vé gén még ez a sze mé lyes

hang  sze re pelt:  „Fi a ta lok  va gyunk,
ezért  bi zonnyal meg ér tik,  ha  ag gó -
dunk, hogy az Is ten tör vé nye sze rin ti
rend és szel lem hely re ál lí tá sá nak ta lán
utol só le he tő sé gét is el sza laszt juk ép -
pen ak kor, ami kor ezt hosszú év ti ze -
dek után elő ször kül ső be fo lyá sok tól
men te sen  te het nénk.”  (Me visz Hír -
mon dó, 1991. feb ru ár 6., 2–3. ol dal) 
Cser há ti Pé ter azon ban ha ma ro san

kény te len volt le mon da ni zsi na ti tag -
sá gá ról, egy részt, mert a Me visz – idő -
köz ben so kak ál tal írás ban is tá mo ga -
tott – ja vas la tát ér dem ben meg sem
tár gyal ta  a  zsi nat,  va la mint  azért,

mert (idé zet a le mon dó le vél ből) „is -
mé telt, ko moly fi gyel mez te tés ben ré -
sze sül tünk, ha egy ház po li ti kai kér dé -
sek ben a »hi va ta los tól« el té rő vé le -
ményt han goz tat tunk”. (Evan gé li kus
Élet, 1991. szep tem ber 15., 6. ol dal)
A  kö vet ke ző  cik lus ban  azon ban

is mét vál lalt zsi na ti sze re pet. Kül döt ti
ars po e ti cá ját, egy há za meg újí tá sá nak
le he tő sé ge it a kö vet ke ző köl tői kér dé -
sek ben fog lal ta össze: „…ho gyan tud
egy há zunk sze ré nyebb (hi te le sebb és
ha té ko nyabb?) ap pa rá tus sal, kor sze -
rű, dif fe ren ci ált misszi ós stra té gi á val
és  ma ga tar tás sal  még is  evan gé li u -
mot hir det ni a meg vál to zott hely zet -
ben?  Tud-e  –  és  mi lyen  mó don  –
meg je len ni  a  la kó te le pe ken,  a  nö -
vek vő pe rem vá ro sok ban, helyt áll ni a
ki ürü lő fal vak ban, meg tud-e szó lal -
ni a mun kás ság kö ré ben, fel tud ja-e
vál lal ni a ki zsák má nyo lás, ki re kesz tés
és igaz ság ta lan ság nem kel le mes és ve -
szély te len  kér dé se it?”  (2001 fe lé –
Evan gé li kus egy ház épí tő al kal mi lap,
8. szám, 1998. ok tó ber 16., 14. ol dal) 
Ol vas va eze ket a gon do la to kat, az

az em ber ér zé se: aki ilyen vi lá go san
ké pes prog ra mot al kot ni, azt azon nal
ve ze tő hely re kell ál lí ta ni. Ehe lyett mi -
ről tu dó sít ugyan ezen al kal mi ki ad -
vány kö vet ke ző szá ma? „Dr. Cser háti
Pé ter 1998. no vem ber 6-án rész ben az
egy re dur vább zsi na ti és egy há zi saj -
tó be li hang nem, rész ben a szep tem -
be ri ülés szak után min den ol dal ról ér -
ke zett kri ti ka ha tá sá ra le mon dott zsi -
na ti tag sá gá ról.” (2001 fe lé, 1998. de -
cem ber 21., 3. ol dal)

***

Igaz ság ér ze te és er köl csi igé nyes sé ge
ké sőbb is gyak ran vit te konflik tu sos
hely ze tek be, de ép pen ez zel tud pél dát
mu tat ni ar ra, hogy szak mai tisz tes ség
és mo rál nél kül hosszabb tá von nem
le het ered mé nyes mun kát vé gez ni.
Az  idé zett  ese mé nyek  óta  el telt

hu szon öt, il let ve ti zen öt év. Hi szem,

hogy – két ség te le nül meg le vő gond -
ja ink el le né re – sok szem pont ból ja -
vult az óta a hely zet. Nem kis rész ben
ép pen an nak kö szön he tő en, hogy a
Cser há ti Pé ter és küz dő tár sai ál tal ak -
kor  fel ve tett  gon do la tok,  el kez dett
mun kák be épül tek egy há zi éle tünk be.
Vé ge ze tül szán dé ko san szét tö röm

a lau dá ció ha gyo má nyos mű fa ját, és
im már nem Cser há ti Pé ter ről, a Pró -
nay-díj 2013-as je lölt jé ről szó lok, ha -
nem hoz zá for du lok. Nincs ugyan rá
zsi na ti  fel ha tal ma zá som,  de  ta lán
nem csak  a  ma gam  ne vé ben  mon -
dom: Pé ter, bo csásd meg, hogy kü lön -
bö ző zsi na tok nem tud ták vagy nem
akar ták se bész szi ke-éles sé gű gon do -
la ta i dat  és  ra di ká lis  tisz tes sé ge det
meg ér te ni  és  kö vet ni.  Egy há zunk -
nak szük sé ge van a te te vé keny szol -
gá la tod ra a leg kü lön bö zőbb szin te ken. 
Hadd idéz zem Cser há ti Pé ter nek, az

or vos nak  egy há zunk  és  nem ze tünk
kö zös sé gé ben Je re mi ás pró fé tát: „Gyó -
gyít ha tat lan va gyok, gond ter hel, be -
teg a szí vem. Né pem ki ál tá sa hang zik
messze föld ről: Hát nincs az Úr a Sio -
non? (…) Né pem össze tö ré se en gem is
össze tört; gyá szo lok, ré mü let fo gott el.
Nincs bal zsam olaj Gi le ád ban, nincs ott
or vos? Mi ért nem tud be gyó gyul ni
né pem nek a se be?” (Jer 8,18–19.21–22)

azorvosésazorvos
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Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Ez meg is fog tör tén ni, de a jo gi el -
lent mon dás meg szün te té se ér de ké -
ben a fent em lí tett zsi na ti ha tá ro za -
tot ha tá lyon kí vül kel lett he lyez ni. Ezt
a zsi nat meg tet te.
A kö vet ke ző két ülés a szo li da ri tá -

si tör vény ál ta lá nos és rész le tes vi tá -
já val zaj lott. Az úgy ne ve zett „150-es”
bi zott ság ve ze tő je, Mun tag And rás
be ve ze tő jé ben el mond ta, hogy vagy
el fo gad ta tik  a  tör vény,  vagy  a  re -
mény te len ség idő sza ka kö vet ke zik. A
tör vény nek ugyan is nincs al ter na tí -
vá ja. Az el múlt évek vi tái so rán min -
den ki nek le he tő sé ge volt el mon da ni
a vé le mé nyét a tör vény ter ve zet ről, ta -
lán en nek is kö szön he tő, hogy ez út -
tal mind az ál ta lá nos, mind a rész le -
tes vi ta na gyon rö vid volt, és a sza -
va zás is egy ér tel mű ered ményt ho -
zott. Az ülé sen a Ze len ka Pál püs pök -
ről el ne ve zett tör vény élet be lép te té -
se el len mind össze egy sza va zat ér -
ke zett,  és  né gyen  tar tóz kod tak  a
sza va zás kor. 
A most  el fo ga dott  tör vény nagy

eré nye – töb bek kö zött –, hogy ki -
mond ja:  a  lel kész nő ket  (Ra dos né
Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he -
lyet tes ere de ti ja vas la tá nak meg fe le -
lő en) a gyer mek két éves ko rá ig meg -
il le ti a szü lé si sza bad ság, és meg fo -
gal maz za a nyug dí jas lel ké szek iránti
fe le lős sé get. A ja nu ár 1-jé vel élet be

lé pő  tör vény  há rom éves  át me ne ti
idő sza kot biz to sít a gyü le ke ze tek nek
a fel ké szü lés re. 
A tör vény meg szavazása után az

or szá gos  pres bi té ri um nak  kel lett
még két sza bály ren de le tet el fo gad nia.
Ezt – mint egy egy ház tör té ne ti ku ri -
ó zum ként – a két ülés kö zöt ti szü net -
ben  össze hí vott  ta nács ko zá sán  a
pres bi té ri um meg is tet te.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház (MEE) stra té gi á ja nem el ső al ka -
lom mal  sze re pelt  a  zsi nat  ple ná ris
ülé sén. Most ál ta lá nos és rész le tes vi -
tá ban ke rült a tes tü let elé. Dr. Fáb ri
György észa ki  egy ház ke rü le ti  fel -
ügye lő, a stra té gi ai mun ka bi zott ság
ve ze tő je ter jesz tet te a gré mi um elé az
öt éves  mun ká val  ki ér lelt  anya got,
amely a nyi tott ság je gyé ben ké szült,
köz ponti gon do la ta pe dig a misszió. 
A stra té gia öt pri o ri tást fo gal maz

meg: ön kén tes ség, lel ké szi mun ka/sze -
mé lyes ség, há ló za tos ság, fenn tart -
ha tó ság és hi va tás sze rű ség. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház stra té gi ai pri o ri tá sai 2014–2017
cí mű do ku men tu mot a zsi nat el fo -
gad ta. A zöld utat ka pott stra té gia
egy há zi  éle tünk  egé szé re  ki hat.  A
hoz zá kap cso ló dó cse lek vési ter vet –
a meg va ló sí tás ér de ké ben – a zsi nat
mun ka rend jé be ve szi, il let ve az egy -
ház  meg fe le lő  tes tü le te i hez  utal ja. 
Ezt kö ve tő en Pro tes táns össze tar -

to zás cím mel fo ga dott el ha tá ro za tot

a  tes tü let  a  le u en ber gi  kon kor dia
alá írás ának negy ve ne dik év for du ló -
ja al kal má ból. A zsi nat eb ben ki nyil -
vá ní tot ta: fon tos nak tart juk, hogy lát -
ha tó vá te gyük kö zös sé gün ket re for -
má tus  hit test vé re ink kel  –  egy há -
zunk éle té ben, alap do ku men tu ma i -
ban és a min den na pi gya kor lat ban
egy aránt. 
Dön tött a zsi nat a bu dai Sa rep ta

Bu dai  Evan gé li kus  Sze re tet ott hon
Idő sek és Fo gya ték kal Élő Sze mé lyek
Ott ho nát érin tő be ru há zás ról. Egy -
há zunk egyik leg je len tő sebb dia kó -
ni ai  in téz mé nye  ko moly  fej lesz tés
előtt áll. Az in téz mény fo gya ték kal
élő gon do zot ta it a fej lesz tés nek kö -
szön he tő en la kó cent ru mok ban tud -
ják majd el he lyez ni, eu ró pai kö rül mé -
nye ket te remt ve szá muk ra. 
Az  evan gé li kus mé dia mun kát  a

ter vek  sze rint  gyö ke re sen  sze ret -
nék át szer vez ni. Az egy ház in for má -
ci ós és mé dia te vé keny sé gét két, jo -
gi  szem pont ból  ön ál ló,  azon ban  a
szak mai mun kát egy más mel lé ren -
del ten, együtt mű köd ve vég ző egy há -
zi in téz mény ben va ló sí ta nák meg. Ez
azt je len te né, hogy a Lu ther Kia dó -
nál – a könyv ki adás sal kap cso la tos
mun ka  érin tet le nül  ha gyá sa  mel -
lett  –  lét re jön ne  egy  in for má ci ós
köz pont ne vű egy ség, amely nek ve -
ze tő je fog ná össze az egyes szer kesz -
tő sé gek mun ká ját. 
Az új in for má ci ós köz pont fel ada -

ta len ne az Evan gé li kus Élet ki adá -
sa, a rá dió- és te le ví zió mű sor-szol -
gál ta tás,  mű sor ké szí tés  biz to sí tá -
sa, az evan gé li kus hon lap mű köd te -
té se. Az új in téz mény hez ke rül ne a
saj tó me ne dzse lés és a mar ke ting, il -
let ve  a  pr-te vé keny ség  is.  Eh hez
olyan tör vény mó do sí tás ra lett vol -
na szük ség, amely ki bő ví ti a Lu ther
Ki adó te vé keny sé gét. A zsi nat azon -
ban  ezt  a  tör vény mó do sí tást  nem
sza vaz ta meg. 

***

A zsi na ti mun ka má so dik nap ja ün -
ne pi pil la na tok kal kez dő dött a fa so -
ri evan gé li kus temp lom ban. Smi dé -
li usz Zol tán lel ké szi al el nök áhí ta ta
után Gáncs Pé ter el nök-püs pök  és
Prőh le Ger gely or szá gos  fel ügye lő
dr. Cser há ti Pé ter nek nyúj tot ta át a
2013. évi Pró nay Sán dor-dí jat.
A szom ba ti mun ka nap az tán az el -

fo ga dott  na pi rend hez  ké pest  egy
nem  ter ve zett  sza va zás sal  kez dő -
dött. Az  elő ző  es te  el uta sí tott  tör -
vény mó do sí tást  ugyan is  (amely  a
Lu ther Ki adó te vé keny sé gét bő ví tet -
te vol na ki) Fáb ri György ke rü le ti fel -
ügye lő sze ret te vol na új ra na pi rend -
re ve tet ni és meg sza vaz tat ni. A zsi -
nat  tag jai  azon ban  úgy  dön töt tek,
hogy ezt a tör vény mó do sí tást ezen az
ülés sza kon nem kí ván ják még egy -
szer tár gyal ni, így el ve tet ték a na pi -
rend re vé te li ja vas la tot. 

Ez után a mun ka már az el fo ga dott
na pi rend sze rint foly ta tó dott. Elő ször
Itt zés And rás nak, a tör vény-elő ké szí -
tő bi zott ság el nö ké nek elő ter jesz té -
se alap ján foly tat tak rész le tes vi tát a
kül döt tek az egyes egy há zi tör vé nyek
har mo ni zá ci ó já ról. Az elő adó csak
azok nak a tör vé nyi he lyek nek a mó -
do sí tá sát ja va sol ta, ame lyek ben egy -
ér tel mű el lent mon dást le het ta lál ni
más  tör vé nyi  ren del ke zé sek kel.  A
gré mi um  most  elő ze tes  el vi  vi tát
foly ta tott le a zsi na ti ügy rend szük -
sé ges mó do sí tá sa i ról.
A zsi na ti ülés szak utol só ülé sén az

or szá gos  tiszt ség vi se lők  be szá mo -
lói hang zot tak el. A ko ráb ban el fo ga -
dott mun ka mód szer sze rint az or szá -
gos  szám ve vő szék  el nö ké nek  és  a
Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat or szá -
gos ügy vi vő jé nek be szá mo ló ját a ki -
kül dött írá sos anyag alap ján, míg az
el nök-püs pök nek,  az  or szá gos  fel -
ügye lő nek, a zsi nat lel ké szi és nem
lel ké szi el nö ké nek je len té se it a ple -
ná ris ülé sen el hang zott szó be li be szá -
mo lók alap ján fo gad ták el a kül döt -
tek. (Az elnök-püspök és az országos
felügye lő beszámolóját következő szá -
munk ban tervezzük közölni. – A
szerk.)
A ti ze dik zsi nat ne gye dik ülés sza -

ka Aba ffy Zol tán nak, a zsi nat nem
lel ké szi  el nö ké nek  zár sza vá val  fe -
jez te be mun ká ját. 

g Kiss Mik lós
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– Mi lyen cél lal jött er re a hét vé gé re?
– Azt val lom, hogy tar ta lom mal kell

meg töl te ni a misszi ói te vé keny sé get,
kü lö nös kép pen az egyes súly pon ti te -
rü le te ken. A Dé li Egy ház ke rü let min -
den  egy ház me gyé jé ben  ki je löl tünk
egy-egy gyü le ke ze tet, amely nél fo ko -
zott fi gyel met kell for dí ta nunk a misszi -
ó ra.  Bács-Kis kun  Egy ház me gyé ben
ez a fris sen ala kult Bó csa–Táz lá ri Evan -
gé li kus  Egy ház köz ség.  Elő adás sal  és
ige hir de tés sel ké szül tem, de Bó csán a
nyug dí jas-ta lál ko zón ve lem szol gál tak
a kis kő rö si Gos pel Sa sok is, akik ének -
lé sük kel ör ven dez tet ték meg a hall ga -
tó ság  szí vét.  Egy ház ve ze té sünk  igen
fon tos nak te kin ti ezeket a „kis ese mé -
nye ket”. Püs pö künk, Gáncs Pé ter sze -
mé lye sen hí vott fel, hogy ér dek lőd jön
a teg nap es ti be nyo má sa im ról. 

– Ön nem csak a gyü le ke zet tag ja -
i val, ha nem más fe le ke ze tű ek kel és a
bó csai pol gár mes ter rel is ta lál ko zott.
Ez mind be le tar to zik a fel adat kö ré be?
– A misszi ós mun ka sok min den -

re ki ter jed. Be le ér ten dő a kap cso la -
tok  ápo lá sa  és  ki csiny  egy há zunk
be mu ta tá sa – min den ki nek. A hit éb -
resz tés nek pe dig ugyan csak szé les az
esz köz tá ra:  le het  tar ta ni  te ma ti kus

evan gé li zá ci ó kat, ke resz tyén fesz ti vá -
lo kat, va la mint or szá gos, sőt vi lág ta -
lál ko zó kat. Ezek nek mind meg van a
ma guk he lye a tár sa da lom ban, vi szont
ami ben  én  leg in kább  hi szek,  az  a
„szent sé ges lánc re ak ció”. Az az: ami -
kor sze mé lyes be szél ge té se ken ke resz -
tül ter jed a vi gasz ta lás, a krisz tu si üze -
net és a Bib lia ta ní tá sa. Né ha töb bet
ér az egyes em be rek kö zöt ti kap cso -
lat, mint a nagy meg moz du lá sok. 

– A táz lá ri is ten tisz te le ten két lel -
kész is szol gált, az éne kek még is or go -
na szó nél kül hang zot tak el. Úgy gon -
do lom, nem len ne sza bad ki hasz ná -
lat la nul hagy ni a hang szer ben rej lő
le he tő sé ge ket.
– Va ló ban hi ány zott az or go na szó.

Mi nem ké szül tünk er re. Teo ló gus -
ko runk ban  éne kel ni  ta nul tunk,  a
hang sze res ze nét má sok mű vel ték.
Va ló igaz, oda kell fi gyel ni az is ten -
tisz te le tek ze nei szol gá la tá ra is, hi -
szen em be rek szí vét nyer het jük meg
ve le. Bó csán már meg ol dott a kán to -
ri zá lás,  re mé lem,  az  Úr is ten  ad ni
fog va la kit, aki szí ve sen vég zi majd
ezt a szol gá la tot a táz lá ri evan gé li kus
gyü le ke zet ben.

– A mai pré di ká ci ó ban Ap Csel

8,24 alap ján sok alap igaz ság ra rá vi -
lá gí tott. Nem árt, ha a két ezer éves
szent szö ve ge ket a mai élet hely zet ben
is ér tel mez zük. Mi az, ami ta lán a
leg könnyeb ben ki kü szö böl he tő, de
min den nap elő for du ló hi bánk? 
– Igye kez tem sok min den ről szól -

ni az  ige hir de tés ben, most a nyelv -
hasz ná la tun kat  emel ném  ki.  És  itt
nem a ká rom ko dás ra gon do lok, mert
az ta lán el hagy ha tó. Vi szont az em be -
rek be ál lí tott sá ga más ból is ki tű nik.
En gem  ki mon dot tan  za var,  ami kor
ma gu kat  val lá sos  em ber nek  val lók
nyi lat koz nak úgy, hogy „sze ren csé re”
vagy „vé let le nül” tör tént va la mi. Nem
in kább az is te ni gond vi se lés tet te ezt?
– kér de zem én. Jó pél da er re Fü löp és
az  eti óp  kincs tár nok  ta lál ko zá sa,
amely lát szó lag „vé let len”, de köz ben
az Úr is ten cso dá la tos aka ra ta és ter -
ve raj zo ló dik ki raj ta ke resz tül. Ilyen
ta lál ko zá so kat ké szít ma is elő az Is -
ten, kér dés, ész re vesszük-e, hogy küld
ben nün ket va la ki hez. Ha son ló an rossz
be ideg ző dés, ami kor egy köz is mer ten
temp lom já ró em ber „le ko pog” va la -
mit. Csak azért, mert „min den ki így
mond ja”, ne künk még nem kell!

g Ifj. Ká posz ta La jos

szentségesláncreakció
In ter jú a Dé li Egy ház ke rü let misszi ó ért fe le lős lel ké szé vel

b Kol le gi á lis se gít ség? Ba rá ti lá to ga tás? Misszi ós mun ka? Alig ha nem a
fel so rol tak mind egyi ke cél ja volt DeákLászlónak, a Dé li Egy ház ke rü -
let misszi ói lel ké szé nek, ami kor meg lá to gat ta LászlóLajos bó csa–táz -
lá ri if jú evan gé li kus lel készt. Az ok tó ber utol só va sár nap ján tett vi zit
idő zí té se nem volt vé let len: az őszi mun kák után, még szép idő ben és
egy bó csai nyug dí jas-ta lál ko zó hoz is iga zít va. A lé nyeg: ta lál koz ni az
em be rek kel, meg szó lí ta ni és így hí vo gat ni őket az egy há zi al kal mak -
ra. Eb ben az új, né hány hó nap ja két fa lu ból össze vont gyü le ke zet ben
év ti ze dek óta nem volt hely ben la kó lel ki pász tor. Akik ki jár tak igét hir -
det ni, ma guk is be lát ták: nem ott él ve ne héz kö zös sé get ko vá csol ni a
pa pí ron pár száz lel ket szám lá ló, va ló ban pusz tai szét szórt ság ban élő
evan gé li kus ság ból. A csa lá di kö te lé kek fel la zul tak, a nép egy há zi val -
lá sos ság el tű nő ben van, így más mód sze rek kel le nek a hit éb resz té sé -
re és meg tar tá sá ra. Lász ló La jos csu pán né hány hó nap ja ke rült az új gyü -
le ke zet élé re. El kél te hát a se gít ség. Er ről kér dez tem De ák Lász lót.

névjegy:
Deáklászló
Ti zen egy évig volt
pa ró kus  lel kész,
eb ből  négy  évig
igaz ga tó  lel kész
az oros há zi gyü le -

ke zet ben. Je len leg Pest szent lő rin -
cen, a fő vá ros XVI II. ke rü le té ben
is ko la lel kész.  Emel lett  még  két
funk ci ót lát el: a Pax Tv-n ve zet
egy há zi mű sort min den ked den
es te nyolc óra kor, va la mint 2012
ok tó be ré től a Déli Egy ház ke rü let
misszi ói lel ké sze.

A 2006-ban el in dult Lel ki ség tör té -
ne ti Mű hely foly ta tá sa ként 2012-ben
a PP KE BTK Ma gyar Iro da lom tu do -
má nyi  Tan szé kén  Sze les tei Nagy
Lász ló ve ze té sé vel ala kult ku ta tó cso -
port  az  1800  előt ti  nyom ta tott  és
kéz ira tos  imád sá gok,  nép éne kek,
pré di ká ci ók stb. szám ba vé te lét, szá -
mí tó gé pes  fel dol go zá sát,  a  ró luk
szó ló szak iro da lom bib li og rá fi á já nak
fo lya ma tos gon do zá sát, az ar ra ér -
de mes  szö ve gek  köz re adá sát,  to -
váb bá a ba rokk fő pa pi rep re zen tá -
ci ós  iro da lom  (orá ci ók,  kö szön tő
ver sek és elő adá sok, tár gyi aján dé -
kok)  fel tá rá sát  és  ka ta lo gi zá lá sát
tűz te ki cél já ul. Fel ol va só ülé sé re a
ku ta tó cso port  min den  hó nap ban
más ku ta tót hív meg.
A Má ria-kong re gá ci ós szent ké pek

és Es ter há zy Pál nyo ma i nak ku ta -
tá sa után ér zé kel he tő en friss te rü -
let volt a hall ga tó ság szá má ra a 16–
18. szá za di pro tes táns egy há zi élet.
Csep re gi Zol tán a kon fir má ció köz -
pon ti  ele mé nek  a  szak ra men ta li -
tást,  a  szent ség sze rű sé get  je löl te
meg, majd en nek fo ko za tos hát tér -
be szo ru lá sá ra vi lá gí tott rá li ne á ri -
san épít ke ző elő adá sá ban. Hang sú -
lyoz ta, hogy a 16. szá zad ban a kon -
fir má ci ó nak az ál ta lunk is mert for -
má ja még nem lé te zett. Lu ther az
ol tá ri szent ség vé te lé re va ló fel ké szí -
tést emel te ki, Me lancht hon, Zwing -
li és Kál vin pe dig el ső sor ban a ka -
te ké zis le zá rá sá ról, ün ne pé lyes val -
lás té tel ről ér te ke zett, me lyet akár
min den tan év vé gén el kép zel he tő -
nek vél tek.
A  már  új ko ri  kon fir má ci ó nak

ne vez he tő  szer tar tás  1538-ban  a
hes se ni egy há zi rend tar tás ban je -
lent meg elő ször olyan össze tett ség -
ben,  ame lyet mér föld kő nek  le het
te kin te ni. Ezt a for mát Lu ther wit -
ten ber gi  re for má tor tár sa, Mar tin
Bu cer dol goz ta  ki,  aki  a  szak ra -
men tá lis ele met, te hát az ál dást, a
kéz rá té telt és a kö zös ség kö nyör gé -
sét te kin tet te a szer tar tás szí vé nek.
Nem te kin tet te azon ban mel lé kes -
nek a kon fir má ció ka te che ti kai ele -
mét sem – tud ni il lik hogy a kon fir -
man dus ban a ke reszt sé gi fo ga dal -
mat tu da to sít sák –, ahogy a val lás -
te vés pe da gó gi ai és a nagy ko rú vá
nyil vá ní tás jo gi ele mét sem. Az óta
is ezek ből az ele mek ből épül fel a
kon fir má ció, az azon ban – a tör té -
nel mi ese mé nyek től sem füg get le -
nül – vál to zó, hogy me lyik elem mi -
kor  mi lyen  hang súllyal  sze re pel
ben ne. 
Csep re gi  Zol tán  –  aki  töb bek

kö zött  a  pi e tiz mus  kor sza ká nak
ku ta tó ja  –  rész le te sen  be szélt  a
frank fur ti es pe res nek, Phi lipp Ja kob
Spen er nek, „a pi e tiz mus aty já nak”
kon fir má ció kö rü li te vé keny sé gé ről.
Spener a Frank furt kör nyé ki te le pü -
lé se ken min de nütt be ve zet tet te az
úgy ne ve zett „pri vát kon fir má ci ót”,
mely nek  je len tő sé ge  a  sze mé lyes
val lás té tel, az egy ház ba tör té nő tu -
da tos  be lé pés,  te hát  el ső sor ban  a
pe da gó gi ai elem volt. A lu the rá nus
vá ro sok ban  a  19.  szá zad  vé gé ig  a

kon fir má ci ó nak ezt a for má ját gya -
ko rol ták. 
A té ma ha zai vo nat ko zá sa i ra is ki -

tért a pro fesszor. Itt hon – ha bár er -
re  konk rét  adat nincs – Sze ni czei
Bá rány György ne vé hez kö tik az új -
ko ri  ér te lem ben  vett  kon fir má ció
szü le té sét. Ha lot ti bú csúz ta tó já ban
ugyan nem so rol ják fel ér de mei kö -
zött – árul ta el Csep re gi Zol tán –,
a ku ta tók még is azt a kö vet kez te tést
von ták le, hogy ha már a va sár nap
dél utá ni temp lo mi ka te ké zis  ilyen
fon tos  volt  az  evan gé li kus  lel kész
szá má ra, nyil ván a kon fir má ció is. 
1756  a  leg ko ráb bi  egy ér tel mű

adat,  ami kor  –  Sze ni czei  Bá rány
György fia – Bá rány Já nos du nán -
tú li evan gé li kus püs pök ren de let be
fog lal ta a kon fir má ci ót. Két száz öt -
ven éves a kon fir má ció Ma gyar or -
szá gon cím mel 2005-ben ren dez ték
meg a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház  Val lá si  Nép raj zi  Mun ka -
cso port já nak, az Evan gé li kus Or szá -
gos Mú ze um nak, az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem  (EL TE)  Folk -
lore Tan szé ké nek és az MTA–EL TE
Folk lór Szö veg elem zé si Ku ta tó cso -
port já nak a szerve zé sé ben az evan -
gé li kus val lá si nép rajz ku ta tá sát kö -
zép pont ba ál lí tó kon fe ren ci át, amely
ezt a kér dést vizs gál ta. A kon fe ren -
cia anya gát a Val lá si nép rajz cí mű
so ro zat 13. kö te te ad ta köz re, mely
a bar ca sá gi  csán gók kon fir má ci ós
szo ká sa i ról  is  tar tal maz  egy  elő -
adást – hív ta fel er re a kü lön le ges -
ség re a fi gyel met az elő adó. (Mi re a
hall ga tó ság  so ra i ból  ér ke zett  is  a
meg le pett kér dés, va ló ban evan gé -
li ku sok-e az ot ta ni ak.)
Csep re gi ta nár úr azon ban to váb -

bi – fel te he tő leg ko ráb bi – ér de kes
for rá so kat  is  meg em lí tett.  A  ne -
mes csói kéz ira tos agen dá ról, mely -
ben a kon fir má ci ós szer tar tás rend le
van ír va, nem tud juk, mi kor szü le -
tett. Ez egy kéz irat ban ma radt do -
ku men tum. Ér de kes, hogy B., az az
Bol dog em lé ke ze tű San tori ni Já nos is
em lí ti, aki 1756-ban halt meg.
A  leg ko ráb bi  re for má tus kon fir -

má ci ós agen da 1751-ből va ló, tud hat -
ta meg a hall ga tó ság. Még ko ráb bi
azon ban  Spener  egyik  ba rát já nak,
Bern hard Mar ber ger nek A bá rá -
nyok nak az ő jó pász to ruk kar já ra va -
ló egy be gyűj té se cí mű, 1710-es ke let -
ke zé sű, tu laj don kép pen kon fir má ci -
ós ká té ja, mely egy szer re je lent meg
1736-ban ma gya rul és szlo vá kul Mi -
letz Il lés po zso nyi szlo vák pré di ká tor
for dí tói mun ká ja jó vol tá ból. 
Sze ren csé re nem csak a fi lo ló gia

és a pre cíz adat ha lá szat ke rült te rí -
ték re  a  fel ol va só ülé sen.  Szük ség -
sze rű en  meg je lent  a  kon fir man -
dus asz ta lok el ke rül he tet len ri tu á lis
ét ke is: a ma lac. Olyan anek do ti kus
ada lé ko kat is meg tud ha tott a hall -
ga tó ság,  hogy  pél dá ul  Né met or -
szág ban fa lu he lyen még ma is él az
a  ha gyo mány,  hogy  a  lel kész nek
vé gig  kell  en nie  az  összes  kon fir -
man dus csa lá di ebéd jét, ha hú szan
kon fir mál nak, ak kor húsz csa lád nál. 

g Ki nyik Ani ta

lelkiségéstudomány
Kon fir má ció és kel lé kei – egy kor és most

b Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) Ká ro li-dí jas egy ház tör -
té nész-pro fesszo ra, dr.CsepregiZoltán lát szó lag szá raz, „sza ki” té má -
val ér ke zett a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet tu do má -
nyi Ka rán (PP KE BTK) ala kult BarokkIrodalomésLelkiségKutató-
csoport no vem ber 28-ai fel ol va só ülé sé re. A Ró zsa völ gyi „lu the rá nus
köz ből” – ahol az egye tem épü le te áll – a Mik száth Kál mán té ri ka to -
li kus kör be el le het jut ni csu pán egyetlen köz le ke dé si esz köz igény be -
vé te lé vel is. Nem na gyobb tá vol ság ról győz te meg a hall ga tó sá got az
elő adó Evangélikuskonfirmációa16–18.században cí mű elő adá sá ban
a ka to li kus–pro tes táns, sőt egyéb, nem ke resz tény val lá si rí tu sok esszen -
ci á lis azo nos sá gá ra irá nyít va a fi gyel met.

Két olyan té ma ke rült te rí ték re, amely
ki fe je zet ten  a  vi lág szö vet ség  tag or -
szá gok ra ki ter je dő mun ká ját igyek szik
se gí te ni. A részt ve vők meg is mer het ték
az LVSZ ve ze tő tes tü le te ál tal jú ni us ban
el fo ga dott, Gen der Jus ti ce Po li cy (ne -
mek re  néz ve  igaz sá gos  el já rás mód)
cí mű do ku men tu mot, ame lyet Elaine
Ne u en feldtbra zil lel kész nő, a WI CAS
gen fi iro dá já nak ve ze tő je mu ta tott be. 
Má so dik té ma ként eh hez kap cso -

ló dott an nak fel mé ré se, hogy va jon mi -
lyen mér ték ben ve het nek részt a nők
a teo ló gia mű ve lé sé ben. Szo mo rú va -
ló ság ként ta pasz tal ták meg a részt ve -
vők,  hogy  Ke let-Eu ró pá ban  há rom
evan gé li kus fe le ke zet – a lett, a len gyel
és az orosz or szá gi in ke ri egy ház – még
el zár kó zik at tól, hogy nő ket tel jes jo -
gú  lel késszé  avas son.  Jó  pél da ként
szol gál ha tott így ha zánk, ahol a pász -
to rok több mint har minc szá za lé ka nő.
(Ezt az ada tot egyéb ként dr. Lack ner
Pálpüs pök osz tot ta meg a részt ve vők -
kel,  aki  egy há zunk  kép vi se le té ben
tar tott elő adást.) 
A pi lis csa bai kon fe ren cia har ma dik

célja volt an nak vizs gá la ta, hogy mi -
lyen mó don já rul hat ná nak hoz zá a ke -
let-kö zép-eu ró pai asszo nyok a lu the -
rá nu sok nagy csa lád já nak ju bi le u mi
ké szü lő dé sé hez. Köz tu dott, hogy 2017-
ben a re for má ció szü le té sé nek öt szá -
za dik  év for du ló ját  ün nep li  majd  a
pro tes táns vi lág. Kon ti nen sen ként el -
té rő en, más és más te ma ti kus prog ra -
mok kal ké szül nek az evan gé li ku sok er -
re az al ka lom ra. Az asszo nyok is hoz -
zá já rul nak az ün nep szí ne seb bé té te -
lé hez: a re for má ció ko rá nak nagy nő -
alak ja it  igye kez nek  meg is mer tet ni
egy más sal és a vi lág gal. 
A pi lis csa bai ott hon fa la i ra tör té nel -

mi nő ala kok fo tói ke rül tek fel. Rög tön -
zött  ki ál lí tás  ke re té ben  is mer het ték
meg a re for má ció ko rá nak or szá gon -
ként el té rő sa já tos sá ga it és ha tá ro kon
át íve lő, oly sok kö zös vo ná sát a részt
ve vő asszo nyok. Nem kis de rült sé get
kel tett, ami kor ki de rült, nem csu pán
a ma gyar tör té ne lem di cse ked het egy
Ka ta Szi dó ni á val… A mi egy ház tör -
té ne tünk  Pet rő czy Ka ta Szi dó ni át
tart ja  szá mon,  Len gyel-  és  Lett or -

szág ban két név ro ko na ál dott szol gá -
la tá ra em lé kez het nek tisz te let tel. 
A  leg na gyobb  ér dek lő dés  ez út tal

azon ban  még is  a  kö zel múlt  egyik
evan gé li kus asszo nyá nak bá tor sá gát és
en ge del mes hi tét övez te. Az Orosz or -
szág ból  ér ke zett  test vér nők Ma riya
Kaya va fény ké pét és élet raj zát hoz ták
ma guk kal  az  együtt lét re. A  cím ben
idé zett mon dat – „Te menj elöl, Uram!”
– Ma riya vissza em lé ke zé sé ből szár ma -
zik, akit so kan az in ke ri (finn anya nyel -
vű) egy ház ala pí tó ja ként em le get nek. 
A szov jet érá ban, az öt ve nes évek

leg ele jén ti los volt a val lás gya kor lás. Az
em be rek  tit kon  a  fa lu  te me tő jé ben
gyűl tek össze időn ként, hogy Is ten igé -
jét hall gat has sák. A fér fi ak több sé gét
Kö zép-Ázsi á ba, Szi bé ri á ba szám űz ték
kény szer mun ká ra,  így az asszo nyok
vit ték  to vább  az  evan gé li um  ügyét.
Ezért pré di kált és ke resz telt Ma riya
Kaya va, és kül döz get te le ve le it a ha tó -
sá gok nak, me lyek ben evan gé li kus hi -
tük  gya ko ro lá sá nak  en ge dé lye zé sé -
ért fo lya mo dott. 
Mind un ta lan el uta sí tás ban ré sze sült,

míg nem 1969-ben az után – ta lán mert
meg un ták ál lan dó ki lin cse lé sét – meg -
hall ga tott  imád ság ként  él het te meg,
hogy sa ját és asszony tár sai össze ku por -
ga tott pén zé ből fel épül he tett az el ső
evan gé li kus ima ház. Vissza em lé ke zé -
se i ben ké sőbb így írt er ről: „Mond tam
Is ten nek: Te menj elöl, Uram! Min dig
a te aka ra tod le gyen meg, s ne a mi énk!”

g B. Pin tér Már ta

„temenjelöl,Uram!”
Pi lis csa bán ta lál koz tak a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség női mun ka tár sai

b Ke let-Kö zép-Eu ró pá ból ér ke zett evangélikus asszo nyok zson gá sá tól volt
han gos az el múlt hó nap utol só nap ja i ban, no vem ber 27–30. kö zött a pi -
lis csa bai Bé thel-kon fe ren cia köz pont té li idő szak ban már csen de seb bé
vá ló Si on épü le te. Mind a hu szon ket ten a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) női osz tá lyá nak (WI CAS) meg hí vá sá ra ér kez tek Ma gyar or szág -
ra. A kon fe ren cia meg ren de zé sé nek oka ként há rom célt je lölt meg Ag-
nieskaGodfrejow-Tarnogorska, a kö zép-eu ró pai ré gió ko or di ná to ra.
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g Bács kai Ká roly

Be ve ze tő sza va i ban Vár nai Ja kab fe -
ren ces egye te mi ta nár, az in téz mény
rek to ra sze rény mél tó ság gal, ke re set -
len ter mé sze tes ség gel úgy jel le mez -
te a ta nács ko zás cél ját, mint szel le mi
le bo ru lást a meg vál tó Jé zus Krisz tus
és a meg vál tás tit ka előtt. Ez zel ad ta
át a szót Ud vardy György nek. A pé -
csi me gyés püs pök meg nyi tó be szé dé -
ben kö vet te a rek tor szí vet és ér tel met
egy aránt meg moz ga tó mon da ta it. 
Foly ta tás ként Ber nard Ses bo üé je -

zsu i ta pro fesszor elő adá sát hall gat -
ták meg a részt ve vők, a Sa pi en tia fő -
is ko la tör té ne té ben elő ször on-line,
vi deo kon fe ren cia ke re té ben. A tu dós
egye te mi  ta nár  ugyan is  be teg sé ge
mi att nem vál lal koz ha tott az út ra Pá -
rizs ból Bu da pest re, ám a tech ni ká nak
há la, ha kép er nyő ről is, de élő ben üd -
vö zöl het te őt a hall ga tó ság. 
E so rok író ja – pro tes táns bib li kus

teo ló gus  –  szá má ra meg le pő  volt,
hogy  Ses bo üé  atya  elő adá sá ban  a
rend sze res  teo ló gia  irá nyá ból,  és

nem szűk ér te lem ben vé ve bib li ai ala -
pon kö ze lí tett a té má hoz. A meg vál -
tást mint tant vizs gál ta. Mit ír tak ró -
la a teo ló gu sok? – ez volt a kér dés,
nem  pe dig  az,  hogy  mi  van  ró la
meg ír va a Bib li á ban. A je zsu i ta tu dós
ta nul má nyá ban  a  krisz to ló gia  és  a
meg vál tás tan szo ro san össze kap cso -
ló dott: a meg vál tást úgy mu tat ta be,
mint Is ten fo lya ma tos csel evé sét. 
Va jon az is te ni ha rag le csil la pí tá sá -

nak esz kö ze vagy az is te ni sze re tet kü -
lön le ges meg nyil vá nu lá sa-e a meg vál -
tás? Elég té tel-e vagy en gesz te lés? A ró -
mai ka to li kus  „új  teo ló gia” kö ré hez
tar to zó, a II. va ti ká ni zsi nat elő fu tá -
rá nak  te kint he tő,  bi zo nyos  ha gyo -
má nyos (sko lasz ti kus) teo ló gi ai té te -
le ket új ra ér tel me ző és ezért ké sőbb
be til tott Yves de Mont che u il (1900–
1944) je zsu i ta pá ter ta ní tá sá nak fel ele -
ve ní té sé vel eze ket a kér dé se ket fe sze -
get te Ses bo üé pro fesszor, olyan ne ves
ka to li kus gon dol ko dók meg idé zé sé -
vel, mint Hen ri de Lu bac, Lo u is Ri -
chard, Re né Gi rard és Wal ter Kas per.
Az elő adás vég kö vet kez te té se sze -

rint a meg vál tás Is ten nek az em be -

rek fe lé meg nyil vá nu ló sze re te te, Is -
ten in gye nes és „le szál ló” kez de mé -
nye zé sé nek cse le ke de te. A meg vál tás
oka nem az em ber ben ke re sen dő: Is -
ten a bűnt nem sze ret he ti, de a bű -
nöst igen. A leg mél tóbb Is ten ben ép -
pen a meg bo csá tás kész sé ge és ké -
pes sé ge. Kér dés, hogy Is ten nek fel -
té telt kell-e szab nia a sa ját bo csá na -
tá nak. Ez a fel té tel nem le het elő ze -
tes,  ha nem  csak is  a  meg bo csá tás
kö vet kez mé nye. Igaz, hogy a bo csá -
nat meg té rést és meg tisz tu lást kér az
em ber től, de mi vel az em ber nem tud
meg gyó gyul ni a sa ját ere jé ből, szük -
sé ges,  hogy  ma ga  Is ten  gyó gyít sa
meg a ke gye lem kez de mé nye zé sé vel,
s hogy Is ten le gyen az, aki meg bo csát,
és  aki  meg te szi  az  el ső  lé pést;  de
mind ezt  azért,  hogy  az  em ber ben
sza bad sze re te tet éb resszen. 
A dé li hosszabb szü ne tet két elő -

adás ke re tez te, az ang li ai Dur ham ből
ér ke zett Ka ren Kilby fi lo zó fu sé  és
Krup pa Ta más nyír egy há zi gö rög ka -
to li kus pro fesszo ré. Mind ket ten a 20.
szá zad egyik leg je len tő sebb ka to li kus
teo ló gu sá nak tar tott sváj ci Hans Urs
von Balt ha sar (1905–1988) meg vál -
tás ról al ko tott gon do la ta it vizs gál ták. 
Dél után a bib li ku so kon volt a sor.

Őket Sza bó Xa vér Fe renc-ren di  és
Tő zsér End re pi a ris ta egye te mi ok ta -
tó kép vi sel te. A Zsid 11 ma gya rá za -
ta so rán a fe ren ces exe gé ta rá kér de -
zett  a  fe je zet  egyik  so kat  vi ta tott
rész le té re:  Ki  va ló já ban  Zsid  11,11
mon da tá nak ala nya? Sá ra vagy Áb -
ra hám? Ez a ki eme lés azon ban csak
il luszt rá ci ó ja volt az elő adás cí mé ben
meg fo gal ma zott üdv tör té ne ti se reg -

szem lé nek: Őse ink bi zony sá ga: a hit
hő sei a Zsi dók hoz írt le vél 11. fe je ze -
té ben. Ábel, Énók, Nóé, Áb ra hám,
Izsák,  Já kób, Ézsau, Sá ra,  Jó zsef és
min den fia, Mó zes, Rá háb, Ge de on,
Bá rák, Sám son, Jef te, Dá vid és Sá mu -
el a hi tük mi att ke rül tek az Új szö vet -
ség be és azért, hogy az zal köz vet ve
Krisz tus ról ta nús kod ja nak. 
Ek kor ra a hall ga tó ság szá má ra egy -

ér tel mű  lett,  hogy  a  Sa pi en tia-nap
meg vál tás ról szó ló elő adá sa i nak kö zép -
pont já ban ma ga a Meg vál tó áll. Az em -
be rek kö zött élet re vál tan dó Krisz tus-
hit je gyé ben idéz te elő adá sá ban Sza -
bó  Xa vér  a  ko ráb bi  Bu e nos  Ai res-i 
ér sek, Jor ge Ma rio Ber gog lio, ma Fe -
renc pá pa Nyi tott ész, hí vő szív cí mű
köny vé nek vo nat ko zó so ra it. 
A hit ről és a hit fo gal má ról va ló el -

mél ke dést foly tat ta a kon fe ren ci át zá -
ró elő adá sá ban Tő zsér End re. Jé zus
hi te vagy a Jé zus ban va ló hit len ne a
ke resz tény vi lág né zet meg ha tá ro zó
alap ja? A kér dés  egy idős a ke resz -
tény ség gel,  és  amíg  az  utób bi ról
könyv tár nyi iro dal mat ol vas ha tunk,
az előb bi ho mály ban ma rad. Egy ál -
ta lán: volt-e Jé zus ban hit? Ha Jé zus
tö ké le tes Is ten, nem le het ben ne hit,
hi szen Is ten nem hi het ön ma gá ban.
A sko lasz ti kát idé ző ok fej tés lo gi kus,
ám hi ány zik be lő le Jé zus va ló sá gos
em ber vol ta – hang sú lyoz ta a pi a ris -
ta teo ló gus. Jé zus az Atyá hoz szólt,
áll ha ta to san rá ha gyat ko zott, hoz zá
imád ko zott. Az imád ság pe dig nem
más, mint – Ot to Pesch sza va i val –
be szé lő hit (spra chen de Glau be).
A meg tes te sü lés ki zár ja azt, hogy

Jé zus ne for dul ha tott vol na hit tel az

Atyá hoz. Míg azon ban az át lag hí vő
hi te „csak” hit, ad dig Jé zus hi te tu dás.
Ugyan ak kor az em ber hi te eb ben a
vi szony lat ban nem fo gya té kos tu dás,
ha nem  ép pen  el len ke ző leg:  a  hit
kap cso la ta Is ten nel az em ber sé günk
ki tel je se dé sé nek táv la tos le he tő sé ge. 
Mai fo gal ma ink sze rint ép pen Jé -

zus a par ex cel len ce hí vő, ő az Is ten -
be ve tett fel tét len bi za lom meg tes te -
sí tő je. Ezt  tá masz tot ta alá a  ta nul -
mányt  zá ró  gon do lat  is:  Mk  9,23
bib lia ol va sók előtt is mert mon da tá -
ban  –  „Min den le het sé ges an nak,
aki hisz” – Jé zus nem az elé vitt epi -
lep szi ás fiú, sem pe dig a fiú ap ja, ha -
nem a sa ját ma ga hi té re utal! 
A sze gény sé gi fo ga dal mat vál la ló

szer ze te sek sok hall ga tót meg gaz da -
gí tot tak ezen a szom ba ton. E so rok
írá sa köz ben új ra fel csil lan egy-egy
ér té kes  szó,  gon do lat,  gesz tus,  és
jól eső em lék a ven dég lá tás szer ve zett -
sé ge,  har mó ni á ja.  Az  pe dig  nem
egy sze rű en a hit tu do mány nak vagy
egy je les év for du ló össze kö tő ere jé -
nek,  de  a  min den ko ri  ke resz tény
öku me né nak kü lön aján dé ka, hogy
Vár nai  Ja kab  rek tort  alig  né hány
nap pal e kon fe ren cia után, a hi va ta -
los  eu ró pai  ke resz tény sé get  meg -
ala po zó mi lá nói edik tum szü le té sé -
nek  ezer hét szá za dik  év for du ló já ra
em lé kez ve lát tam vi szont a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak szék há zá ban.

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem Új szö vet sé gi Tan szé ké nek
ve ze tő je, egye te mi ad junk tus

amegváltástitka
Teo ló gi ai kon fe ren cia a Sa pi en tia Szer ze te si Hittudományi Fő is ko lán

b Hitünkközpontititka:amegváltás cím mel egész na pos kon fe ren ci át
ren de zett no vem ber 16-án, a Sa pi en tia-nap ke re té ben a Sa pi en tia Szer -
ze te si Hit tu do má nyi Fő is ko la. Bib li kus té ma lé vén, a szí ves meg hí vást
el fo gad va Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te mün ket e so rok író ja kép -
vi sel te a ren dez vé nyen. Be lép ve a bel vá ro si Pi a ris ta köz ben, a fő vá ros sé -
tá ló öve ze té ben ál ló, pa za rul fel újí tott épü let nagy elő adó ter mé be, nem
le he tett nem ész re ven ni a ren di vi se le tek szür ké je, bar ná ja, fe ke té je mö -
gött az ar co kon és a szí vek ben ra gyo gó mo solyt és de rűt. A száz fős hall -
ga tó ság szá má ra az elő adá sok ko moly sá gát és mag vas, tar tal mas vol tát
ez a sa já to san ked ves szer ze te si ki egyen sú lyo zott ság szí ne sí tet te. 

b Kö zel tíz éves álom vál hat va ló ra
a solt vad ker ti evan gé li kus gyü -
le ke zet ben az zal, hogy meg kez -
dő dik az új óvo da épí té se. Ad -
vent el ső va sár nap ján, de cem ber
1-jén jött el a vár va várt pil la nat:
az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve -
tő en GáncsPéter el nök-püs pök
le tet te az épü let alap kö vét.

Aho gyan Ho mo ki Pál lel kész fo gal ma -
zott: igaz, hogy vár ha tó an ez a szép cél -
ból vég zett mun ka lesz a gyü le ke zet
há rom száz éves tör té ne té ben a temp -
lom épí tést kö ve tő en a má so dik leg na -
gyobb  be ru há zás,  de  ez ál tal  Bács-
Kis kun me gye leg újabb és leg mo der -
nebb óvo dá ja épül het meg, ahol min -
den a gyer mek ne ve lést szol gál ja majd.
A Ká posz ta La jos nyu gal ma zott

es pe res ide jé ben ala pí tott és je len leg

is La ka tos né Hach bold Éva ál tal ve -
ze tett,  hu szon há rom  éve  igen  jól
mű kö dő óvo da ko ros épü le te ere de -
ti leg nem e cél ból ké szült, ezért már
rég óta ter ve zi a gyü le ke zet egy új nak
a meg épí té sét. Hosszú idő után er re
nyí lik most le he tő ség. 
A brut tó 272 mil lió fo rin tos be ru -

há zás for rá sa – az ön erő mel lett – je -
len tős pá lyá za ti, ál la mi és köz egy há -
zi  tá mo ga tás.  A  két for du lós,  nyílt
köz be szer zé si el já rás ke re té ben in dult
ti zen négy  cég  kö zül  a  solt vad ker ti
Fi do-He lyi Kft. épít he ti fel a temp lom
köz vet len szom széd sá gá ban lé vő in -
téz ményt, amely száz gyer mek vi dám -
sá gát és lel ki épü lé sét szol gál ja majd.
Ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter úgy

fo gal ma zott, hogy az iga zi alap kő Jé -
zus Krisz tus, így az épít ke zés egy szer -
re zaj lik kí vül, va la mint be lül, a lel -
kek ben is.

g LE hocz ki FE rEnc

Újóvodaalapkőletételesoltvadkerten

A ki fu tó pá lyán egy re na gyobb se bes ség -
gel szá guld, majd haj tó mű vét meg fe szít -
ve az ég be ru gasz ko dik, és emel ke dik-
emel ke dik, ha sít ja az eget. A szár nyas
monst rum ban ülő szár nyat lan alak
tá tott száj jal fi gye li a köz vet len kö ze lé -
ben úszó fel hő ket, az osz ló-fosz ló, ka lei -
dosz kóp sze rű en vál to zó le ve gő eget, és alig
me ri hin ni: re pül. Fö lül ről min den pa -
rá nyi, min den tet sze tős-ta ka ros, szí ne,
for má ja van. Fö lül ről néz ve rend van. 

A gép be kö tött em ber kez det ben ki -
fe lé kém lel, az tán el ál mo sít ja ez a föld -
től el emel ke dett, élet len, tom pí tott vi -
lág, és ben sőbb tá jak ra te re li. Hall ja még
a gé pe zet egyen le tes ro bo gá sát, tes té ben
érez va la mi nyo mást, de az tán be le ol -
vad az ülés be. Nincs is már kö rü löt te a

gép ma dár. Már csak azt ér zé ke li, ér zé -
kei ve szik az adást. Ke re si az adóve vőt,
ke re si, ki hez szól hat így, több ezer mé -
ter ma ga san, ki az, ki meg hall ja je len -
ték te len, resz ke teg nyö ször gé sét, ki az, ki
meg lát ja pont sze rű lé te zé sét. 

Sze ret né el fe led ni ma gát, de ben ne –
bár hol le gyen is – min dig rez dül va la -
mi. Hol itt, hol ott üti fel a fe jét egy jel -
zés. Szer vei az ég ben sem hagy nak ne -
ki nyug tot. Hi á ba há gott fel ily ma gas -
ba, le fe lé húz za kor gó gyom ra, fá jó
ízü le tei, ren det len ke dő for gó ja. Vé gül be -
le nyug szik ma gá ba zárt sá gá ba, és pró -
bál ja sze re tet tel jes el fo ga dás sal tu do má -
sul ven ni a nem szű nő jel zé se ket. Nagy
le ve gőt vesz, mé lyet só hajt, és – nem is
tud ja, mi ért – rá kezd a Mi atyánk ra. 

Las san mor mol ja a sza va kat. Egész
más képp han goz nak ide fönn. Úgy
meg na gyob bod nak. Ta lán mert az
em ber az égi ülés ben rend re össze megy.
Fé lig hunyt szem hé ja mö gül lát ja még
jobb ra a vé get nem érő, dús vat ta -
cukor pa ma cso kat, gon do lat ban fel pat -
tan az egyik re, és már azon uta zik. 

Nincs cél ja, nem kí ván se ho vá sem
el jut ni. Szél nek eresz ti min den aka -
rá sát, vá gyá sát, hisz „or szág, ha ta lom,
di cső ség” nem őt il le ti – meg könnyeb -
be dik et től. Most már lé gi es alak. Lé -
te a fel hőn jár va fel hőt len. Le ló gat ja
lá ba it, töl csért csi nál ke ze i ből, és le -
ki ált a föl di vi lág akar no ka i nak:
„Gyer tek fö ö öl!”

g – ka nyi –
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Öt év után új ra fogadja láto ga tóit az
öku me ni kus ká pol na a Liszt Fe -
renc Nem zet kö zi Re pü lő téren. A
november 28-i „kápolnaszentelőn”
egyházunkat Gáncs Péter elnök-
püspök képviselte.

Gáncs Péter, Homoki Pál, Lakatosné Hachbold Éva és Péczka Ferenc
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A  fran cia  ka to li kus  egy ház  ok tó -
ber ben  je len tet te  be  hi va ta lo san,
hogy  mó do sul ni  fog  a  Mi atyánk
fran cia vál to za tá nak egyik so ra, ne -
ve ze te sen az imád ság ha to dik ké ré -
se. En nek ér tel mé ben az „és ne vígy
min ket kí sér tés be” sor he lyett „és ne
en gedd, hogy kí sér tés be es sünk” fog
sze re pel ni. 
A mó do sí tás oka, hogy a je len le -

gi  (1966-os)  vál to zat  azt  su gall ja,
hogy Is ten visz min ket a kí sér tés be,
az az mi at ta esünk bűn be, és ez az ér -
tel me zé si le he tő ség teo ló gi ai szem -
pont ból  ki fo gá sol ha tó.  A  be je len -
tést a fran cia anya nyel vű hí vek kö ré -
ben még is vi ta kö vet te, ezért a Fran -
cia or szá gi Ke resz tény Egy há zak Ta -
ná csa (CE CEF) no vem ber 26-án ki -
adott köz le mé nyé ben né hány pon to -
sí tást  tar tott  szük sé ges nek  a  kér -
dést il le tő en.

François Cla va i roly lel kész (Fran -
cia or szá gi  Pro tes táns  Szö vet ség),
Em ma nu el met ro po li ta (Fran cia or -
szá gi Or to dox Püs pö kök Ta ná csa) és
Ge or ges Pon ti er ér sek (Fran cia Ka to -
li kus Püs pö ki Kon fe ren cia) lé nye ges -
nek tart ja fel hív ni a fi gyel met, hogy
a  Má té evan gé li u má ban sze rep lő
ima nem azo nos a Mi atyánk öku me -
ni kus vál to za tá val. „Ez a kü lönb ség
so ha nem oko zott prob lé mát” – fej -
tik ki a ke resz tény egy há zi ve ze tők,
hoz zá té ve, hogy ez az el té rés ko ráb -
ban is meg fi gyel he tő volt a Bib lia kü -

lön bö ző, hasz ná lat ban lé vő vál to za -
ta i nál (Je ru zsá le mi Bib lia, a Lo u is Se -
gond-fé le fran cia nyel vű Bib lia, öku -
me ni kus for dí tá sú Bib lia stb.).
A Mi atyánk új vál to za ta a fris sen

el ké szült,  fran cia  nyel vű  li tur gi kus
bib lia for dí tás  ré sze ként  szü le tett
meg, és ez a ver zió ke rül át „ab ba a
két ol vas má nyos könyv be, mely 2014-
ben, ad vent el ső va sár nap ján, az az a
li tur gi kus év kez de tén lép élet be” –
ír ja a CE CEF, mely nek tag jai sze rint
„ez  a  for dí tás be li  vál to zás,  mely  a
szent mi se  so rán  el hang zó  bib li ai
szö ve get érint, nem vet fel kü lö nö -
sebb öku me ni kus prob lé mát”.
A Mi atyánk új vál to za ta a mi se -

köny vek ben  is  meg je le nik  majd,
mely nek új ki adá sát a fran ko fón püs -
pö ki kon fe ren ci ák nak 2015-ben még
meg kell sza vaz ni uk. Ha a sza va zás
ered mé nye po zi tív, az új mi se könyv
2016 ad vent jé nek kez de té től ke rül het
hasz ná lat ba a temp lo mok ban.
Az új szö veg el fog te hát tér ni a je -

len leg ér vény ben lé vő öku me ni kus
ver zi ó tól, a fran cia ka to li kus püs pö -
kök azon ban rend sze re sen tá jé koz -
tat ták a fo lya mat ál lá sá ról a töb bi ke -
resz tény fe le ke zet kép vi se lő it, és ki -
kér ték vé le mé nyü ket a vál toz ta tás ról.
A CE CEF tag jai ezen kí vül ar ról is biz -
to sí tot ták  a  hí ve ket,  hogy  „a  Mi -
atyánk szö ve gé vel kap cso la tos öku -
me ni kus egyez te tés foly ta tód ni fog”.

d For rás: Ma gyar Ku rír (já)

nevígyminket
kísértésbe?

A fran cia ke resz tény veze tők egyez tet nek 
a Mi atyánk szö ve gé ről

A fran cia ka to li kus egy ház szö veg mó -
do sí tá si ter ve nem ér he tett sen kit sem
meg le pe tés ként, hi szen a Mi atyánkha -
to dik kér dé sé nek a szö ve ge rég óta vi -
tá kat vál tott ki az imád sá got na pon ként
el mon dó hí vek kö ré ben. Bár az ere de ti
meg fo gal ma zás sem mi lyen két ér tel -
mű sé get nem hor doz, so ka kat za var -
ba ejt, hogy va jon Is ten le het-e az, aki
be le visz min ket a kí sér tés be.

Ja kab le ve le (1,13) óv is et től a fél -
re ér tés től,  az  Ószö vet ség (pél dá ul
Jób meg pró bál ta tá sai) és az Új szö vet -
ség (pél dá ul Jé zus meg kí sér té se) ta -
ní tá sa  azon ban  egy ér tel mű:  mint
min den az em be ri élet ben, a kí sér tés,
pon to sab ban a tá gabb je len té sű meg -
pró bál ta tás (amely re a gö rög szö veg
utal) vég ső so ron Is ten tud tá val és
aka ra tá val ér ben nün ket. A kí sér té -
sek va ló di esz kö ze a sá tán, de Is ten

en ge dé lye nél kül ő sem te het ve lünk
sem mit. Is ten az, aki meg pró bál ja a
hi tün ket, ezért tő le kell el kér nünk azt
is, hogy ezt ne te gye.
A fél re ér tés le he tő sé ge te hát ben -

ne van a ha to dik ké rés ben, de – aho -
gyan két ezer éve min dig – to vább -
ra is jo gunk ban áll he lye sen ér te ni.
A ja va solt „ne en gedd, hogy kí sér -

tés be es sünk” meg ol dást fél meg ol dás -
nak ér zem, hi szen nem szá mol a „kí -
sér tés” tá gabb je len té sé vel (meg pró -
bál ta tás, szen ve dés), és azt le szű kí ti a
ma gán er kölcs szint jé re. Bib lia for dí tá -
si szem pont ból le het ér ve ket fel hoz -
ni egy vi lá go sabb, a fél re ér tést job ban
ki zá ró for dí tás mel lett, de azt kü lö nös -
nek tar tom, hogy ép pen a ka to li kus
egy ház ban és ép pen egy kulcs fon tos -
sá gú li tur gi kus szö veg ese té ben me -
rült fel a vál toz ta tás igé nye.

b A fran cia or szá gi hír anyag gal kap cso lat ban kí ván csi ak vol tunk a ma -
gyar or szá gi (leg alább is a pro tes táns) ál lás pont ra. Az aláb bi ak ban dr.
PecsukOttó re for má tus teo ló gus nak, a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit -
ká rá nak – ké ré sünk re meg fo gal ma zott – reflexióját ol vas hat ják.

Felhívásagyülekezetekhez
Vi lá gunk és ben ne or szá gunk szá mos meg ol dás ra vá ró kér dés sel küzd.
A vi lág ban zaj ló fo lya ma tok bi zo nyos ré szé nek be fo lyá so lá sá ból, jó ra for -
dí tá sá ból az il le té kes ség vélt hi á nya, rosszul ér tel me zett sze rény ség, sok
eset ben félsz mi att ki ma rad nak gyü le ke ze te ink.
Ma gyar or szág sú lyos tár sa dal mi kér dé se a ci gány ság hely ze te. Egy há zunk

és így gyü le ke ze te ink, ben nük gyü le ke ze ti tag ja ink alig ha te he tik meg – Krisz -
tus tól ka pott kül de té sük okán sem –, hogy ér zé ket le nek le gye nek e kér dés
iránt, passzí vak ma rad ja nak a meg ol dás ke re sé sé ben, meg va ló sí tá sá ban.
Ezért a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ci gány misszi ó já ban mun kál -

ko dó lel ké szek, gyü le ke ze tek föl ajánl ják, hogy 2014- ben – az ed di gi gya kor -
lat ki ter jesz té se ként – meg lá to gat ják a ci gány ság iránt ér dek lő dő, fe lé jük és
ér tük nyit ni kész gyü le ke ze te ket, hogy egy meg fe le lő al ka lom ke re té ben be -
szá mol ja nak ed di gi ta pasz ta la ta ik ról, meg pró bál ja nak vá la szol ni a föl me -
rü lő kér dé sek re. Ér dek lőd ni, egyez tet ni Ba kay Pé ter nél, egy há zunk ci gány -
misszi ói re fe ren sé nél le het: pba kay@gmail.com, 20/824-5742.

E V A N G E L I K U S E L E T . H U

b A Du na part ján, In gol stadt ban
tar tot ta őszi ülés sza kát a ba jor
evan gé li ku sok zsi na ta. A tes tü -
let hat éves cik lu sá nak vé gé hez
ért – ad vent má so dik va sár nap -
ján a gyü le ke ze tek pres bi té ri u -
mai meg vá laszt ják az új össze té -
te lű tes tü le tet. 

g GrE gEr sEn-La bos sa György

In gol stadt tör té nel mi leg nem tar to zik
a  ba jor  evan gé li kus  vá ro sok  kö zé,
hisz a re for má ció ide jén e vá ros ban élt
és mun kál ko dott Lu ther kér lel he tet -
len el len fe le, Jo han nes Eck.
A vá ros a ba jor her ce gek és a je zsu -

i ták ve zér le te alatt ko moly szel le mi
köz pont tá fej lő dött a szá za dok alatt,
töb bek kö zött itt szer vez ték meg a 18.
szá zad ban – Adam Weis ha upt ve ze -
té sé vel – a hí res il lu mi ná tus ren det,
amely hez szá mos né met ér tel mi sé gi
és po li ti kus is csat la ko zott a fel vi lá go -
so dás je gyé ben és a vi lág job bá té te -
lé nek szán dé ká val. Ma már csak egy
em lék táb la hir de ti a vá ros ban e „hí -
res-hír hedt” tár sa ság em lé két. 
In gol stadt nap ja ink ban in kább az

utób bi év ti ze dek gaz da sá gi fej lő dé sé -
ről és az az zal együtt já ró la kos ság -
szám-nö ve ke dés ről is mert. Né met or -
szág ban  né mi leg  ang lo mán  nyel vi
for du lat tal „Boom town nak” ne ve zik
a vá rost, ahol a la kos ság negy ven szá -
za lé ka be ván dor ló vagy an nak a le -
szár ma zott ja. 
Az in gol stad ti evan gé li kus es pe res -

ség hez ti zen ki lenc gyü le ke zet tar to -
zik, mint egy 58 ezer tag gal, mi köz ben
a vá ros la kos sá ga kö zel fél mil lió fő -
re te he tő. Fi a tal gyü le ke ze tek és fej -

lő dő egy há zi élet, sok szí nű dia kó ni -
ai te vé keny ség jel lem zi a kes keny Du -
na menti, ter mé sze ti szép sé gek ben és
ter mő föl dek ben  gaz dag  vi dé ket. A
vá ros ipa rá nak ki emel ke dő sze rep lő -
je az Au di gyár, amely a 2. vi lág há bo -
rú után te le pült ide, és ma már több
mint  har minc ezer  em bert  fog lal -
koz tat. Azt mond hat juk, a gyár a má -
sik ka pocs – a Du na mel lett –, amely
össze kö ti a vá rost Győr rel. 

***

A  ba jor  evan gé li ku sok  zsi na tá nak
utol só ülé sét per sze nem vé let le nül
tar tot ták In gol stadt ban, hi szen a tes -
tü let le kö szö nő el nö ke, Do ro thea De -
ne ke-Stoll a vá ros ban él és dol go zik. 
Az el ső nap prog ram ja ün ne pi is -

ten tisz te let tel kez dő dött, majd a Du -
na  part ján  ál ló  vár  dísz ter mé ben
adott fo ga dást a ba jor kor mány ok -
ta tá si mi nisz te re. A zsi nat ide je alatt
egyéb ként  is  in ten zív  ér dek lő dés
volt ér zé kel he tő a saj tó, a test vér egy -
há zak  és  po li ti ka  irá nyá ból.  Így  az

sem volt meg le pő, hogy a ró mai ka -
to li kus  me gyés  püs pök  tar tal mas
be széd del kö szön töt te az evan gé li kus
test vé re ket. A zsi nat el nök sé ge és a
ba jor  lu the rá nus püs pök, Hein rich
Be dford-Strohm ész re ve he tő en ott -
ho no san és pro fesszi o ná li san moz -
gott a mé di u mok és a köz élet kép vi -
se lői kö zött.
A zsi nat el nö ke be szá mo ló já ban

ki tért az el múlt hat év mun ká já ra és
ered mé nye i re.  Az  egy há zi  lap ban
meg je lent írá sá ban könnyed ele gan -
ci á val re a gált a grémium mun ká ját
ért kri ti kák ra is, és utalt a ba jor egy -
ház  ve ze té sé ben  ki ala kult  ké nyes
egyen sú lyi hely zet re, amely a püs pö -
ki szol gá lat, a ve ze tő tes tü le tek és a
zsi nat kö zött áll fenn. 
Az utol só ülés el ső nap ján nagy ér -

dek lő dés sel  hall gat ta  a  plé num  a
tar to má nyi egy ház püs pö ké nek be -
szá mo ló ját.  Hein rich-Be dford-
Strohm – ba jor zsi na ti ta gok vé le mé -
nye alap ján – ki vá ló vá lasz tás nak bi -
zo nyult, akit ép pen e zsi nat vá lasz -
tott meg két év vel ez előtt a püs pö ki
szol gá lat ra. 
A püs pök rend kí vül im pul zív sze -

mé lyi sé ge be szá mo ló já ban is tet ten
ér he tő volt. Nagy ívű, teo ló gi a i lag át -
gon dolt je len té se ér zé ke nyen és em -
pa ti ku san nyúlt az egy há zi és tár sa -
dal mi  kér dé sek hez.  Be szá molt  ta -
pasz ta la ta i ról és hi va ta los ta lál ko zó -
i ról egy aránt, pél dá ul az Egy há zak Vi -
lág ta ná csá nak  dél-ko re ai  ülé sé ről.
Ez zel kap cso lat ban el mond ta: mé lyen
érin tet te, amit egy af ri kai evan gé li -
kus asszony tól meg tu dott a gyer me -
kek  il le gá lis  fegy ver vi se lé sé ről.  A
püs pök ki fej tet te, hogy egy há za nem
hall gat hat egy ilyen fon tos kér dés ben,
és – mi u tán Né met or szág  je len tős
fegy ver ex por tőr a tér ség ben – ő ma -

ga pár be szé det kez de mé nye zett az
érin tett né met vál lal ko zók kal. 
Vi szony lag he ves vi ta ala kult ki a

Né met or szá gi  Pro tes táns  Egy ház
(EKD) csa lád ról szó ló nyi lat ko za tá -
ról. En nek vi ta in dí tó jel le gét hang sú -
lyoz ta a püs pök, és kri ti kus han gon
be szélt a gyen ge kom mu ni ká ci ó ról,
amely  szá mos  fél re ér tés hez  ve ze -
tett. Mi vel őt ma gát nagy több ség gel
be vá lasz tot ták az EKD ve ze tő tes tü -
le té be, a jö vő ben na gyobb le he tő sé -
ge lesz hat ni a Han no ver ben szé ke -
lő,  né met  evan gé li kus  egy há za kat
tö mö rí tő szer ve zet mun ká já ra.

***

A zsi nat má sik iz gal mas kér dé se az
egy ház  ház tar tá sá ról  szó ló  be szá -
mo ló volt. Ala pos je len tést ol vas hat -
tak és hall hat tak a  tes tü let  tag jai a
2012. év be vé te le i ről és ki adá sa i ról.
Eb ből  ki tűnt,  hogy  az  egy ház  jól
gaz dál ko dott,  be vé te lei  je len tő sen
nem csök ken tek, de a jö vő re néz ve –
fő leg a nyug dí jak és biz to sí tá sok te -

rü le tén  vár ha tó  ki adá sok  nö ve ke -
dé se mi att – óva to sabb gaz dál ko dás -
ra lesz szük ség, il let ve ra ci o ná li sabb
mű kö dés re az egy há zi ad mi niszt rá -
ció te rü le tén. 
A ren del ke zé sük re ál ló be vé te lek

és az egy há zat ter he lő ki adá sok szá -
mai  a mi vi szo nya ink hoz ké pest –
még a mos ta ni, nagy ará nyú pá lyá za ti
be vé te le ink kel  együtt  is  – más  di -
men zi ót je len te nek. A 2,8 mil lió ta -
got szám lá ló egy ház 2014-ben több
mint 843 mil lió eu ró be vé tel re szá -
mít hat, és va la mi vel több mint 820
mil lió eu ró ki adást ter vez. Az egy ház
va gyo na  pe dig  eu ró mil li ár dok ban
mér he tő.
A zsi nat ple ná ris ülé se it min dig bi -

zott sá gi  és  mű hely mun ka  kö ve ti,
gyak ran ké ső es té be nyú ló an. A va -
sár nap tól  csü tör tö kig  tar tó  utol só
ülés so ro za ton is szá mos egy há zi tör -
vényt mó do sí tot tak jó részt a ba jor ál -
la mi tör vé nyek vál to zá sa i nak meg fe -
le lő en, de az egy ház re gi o ná lis hi va -
ta li  struk tú rá ját  is  új ra gon dol ták.
Fog lal koz tak ti zen négy egye di be ad -
vánnyal is, vé gül meg tár gyal ták a fen -
tebb em lí tett, a csa lád ról szó ló EKD-
do ku men tu mot. A zsi nat ün ne pi fo -
ga dás sal  és  is ten tisz te let tel  zár ta
hat éves pe ri ó du sát.

***

E so rok író ja a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Zsi na tát és egy há zunk
ve ze té sét  kép vi sel te  test vér egy há -
zunk őszi zsi na ti ülé sén. Ér de mes rö -
vi den szól ni ar ról a je len ség ről, amely
saj nos Né met or szág ban Ma gyar or -
szág gal kap cso lat ban az utób bi idők -
ben ta pasz tal ha tó. 
Né met  ba rá ta ink  szin te  min den

sze mé lyes  be szél ge tés ben  élén ken
ér dek lőd tek a ma gyar „an ti de mok ra -
ti kus” és „na ci o na lis ta” hely zet ről – és
bi zony ba jor test vé re ink kér dé se i ben
a ve ze tő né met la pok sok szor egy ol -
da lú  és  ki fe je zet ten  fél igaz sá go kat
han goz ta tó vé le mé nye vissz hang zott.
Mind járt az el ső es te a fo ga dá son né -
hány  korty  bor  után  meg kér dez te
tő lem az egyik – egyéb ként rend kí vül
ro kon szen ves  –  zsi nati  atya,  hogy
ne kem  is  meg til tot ta-e  a  kor mány,
hogy  a  te vé keny sé gé ről  kül föl dön
kri ti ku san nyi lat koz zam (?). 
Mind ez  fi gyel mez te tő  és  el gon -

dol kod ta tó. Hisz ne fe led jük: a ba jor
zsi nat  tag sá ga  a  né met  tár sa da lom
elit jé hez  tar to zó  sze mé lyek ből  áll,
akik ről fel té te lez he tő a tá jé ko zott ság
és egy faj ta ér tel mi sé gi at ti tűd, amely
a dol gok ala pos meg vizs gá lá sát és át -
gon do lást kell, hogy je lent se. Min den -
eset re ta nul sá gos, hogy kül föl di egy -
há zi part ne re in ket fo lya ma to san kell
örö me ink ről  és  gond ja ink ról  tá jé -
koz tat ni és se gí te ni ab ban, hogy a Ma -
gyar or szá gon zaj ló gaz da sá gi, egy há -
zi  és  tár sa dal mi  fo lya ma tok ról  ki -
egyen sú lyo zott ké pet al kot has sa nak.
A Ba jor Evan gé li kus Egy ház test -

vér egy há zunk, amely nek zsi na ti mű -
kö dé sé ből és vi ta kul tú rá já ból ta nul -
ha tunk. Ne fe led jük: ha már egy há -
zunk ban per ma nens zsi na tot ve zet -
tünk be, ak kor fo ko za to san fi no mít -
suk egy há zi mű kö dé sün ket, hogy –a
püs pö ki szol gá lat erő tel jes teo ló gi ai
je len tő sé gét meg őriz ve – a vég re haj -
tás  pro fesszi o ná lis  ke re te it  meg te -
remt ve zsi na tunk is egy re job ban te -
hes sen ele get fel ada tá nak.

A szer ző lel kész, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Dia kó ni ai Bi zott -
sá gá nak el nö ke
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Fül lEr Tí mEa

AMikulássegédei
Az az igaz ság, hogy ked ve lem az öre get. Egész ki csi ko rom tól. Már ak kor el -
dön töt tem, hogy Mi ku lás-se géd le szek, ami kor a kor osz tá lyom be li gye re kek
még ja vá ban űr ha jós nak, szí nész nek, au tó ver seny ző nek meg ba le ri ná nak ké -
szül tek. Mond ták is ne kem, hogy nem va gyok nor má lis: ré me sen költ sé ges és
fá rasz tó do log le het min den ki nek aján dé kot ad ni. Sok kal ér de ke sebb és me -
nőbb meg men te ni a vi lá got vagy hí res nek len ni. 

Rá juk hagy tam – higgye nek, amit akar nak –, én tud tam, hogy az egész Mi -
ku lás-té ma en nél sok kal szebb és ti tok za to sabb le het. 

Lát tam, ami kor ud va ri kis szer szá mos há zi kónk ban éj sza ka egy szer csak
fel gyul ladt a vil lany, és a há zunk ban hir te len sö tét lett. Anyu kám a sa rok -
ban rág ta az ök lét iz gal má ban. „Juj, mind járt jön…” – sut tog ta. Apu kám meg
ilyen kor va la hogy so ha sem volt ott hon. És egy kis csi lin ge lés hal lat szott az ud -
var fe lől, a kin ti lám pák is el alud tak, csu pán az óra szám lap ja vi lá gí tott. Ak -
kor tud tam, hogy meg ér ke zett a ked ves öreg. 

És jött is. Min dig. A pi ros koc kás pléd be volt bu gyo lál va, ame lyen anyu -
kám hét köz na po kon va sal ni szo kott. Ron da, ko pott volt az a pléd, meg rö -
vid is. Ki lát szott aló la a Mi ku lás ci pő je. Egé szen úgy né zett ki, mint apu kám
mun kás ba kan csa. Tud tam jól, hogy sok dol ga van a Mi ku lás nak, azért se -
gít be ne ki anyu kám meg apu kám. Meg ér tet tem, hogy el kel a se gít ség. 

Az tán ami kor na gyobb let tem, egy szer egy egé szen hi va ta los Mi ku lást is lát -
tam. Ő is csak se géd volt per sze, rög tön rá jöt tem. Pe dig nem koc kás pléd ben
volt, ha nem hosszú, pi ros bár sony ru há ban, ahogy a ké pe ken szok ták áb rá -
zol ni, de en gem foly ton Sá ri ká nak szó lí tott. Sá ri ká nak! Ezt egy pro fi – ugye
– so se ten né. De hát az em ber anyag adott. Aki moz dul ni haj lan dó, an nak kell
örül ni. Jé zus nak is be kel lett ér nie a hir te len in du la tú Pé te rek kel, vám sze dő
Má ték kal, sa rok ban sunnya dó, pad lás szo bák ban va cor gó ta nít vá nyok kal.

Na, hát a Mi ku lás is élt és vi rult, va cak, me mó ria za va ros se gé dei el le né -
re is. Min den év ben me net rend sze rű en meg ér ke zett, és ahogy nőt tem, úgy kö -
vet te a vál to zá sa i mat. Ele in te koc kás ci cát ho zott, sza lon cuk rot meg egy-két
ku bai na ran csot. Ti zen éves ko rom ban szer zett ne kem va la hon nan egy
hasz nált far mert, és ami kor ta ní ta ni kezd tem, ki ta lál ta, hogy épp egy olyan
kö tött sál ra vá gyom, ami lyen a szom széd Ju li nak van. 

Les tem min den év ben. Lát tam a bot lá so kat, hi bá kat is, de so se lep lez tem
le a lám pa lá zas se gé de ket. Hadd örül je nek, hogy mi lyen szé pen örö möt sze -
rez tek ne kem. Pi rul tak is, csak úgy ra gyo gott az ar cuk. Én meg alig vár tam, hogy
ki csit meg nő jek. Csak annyi ra, hogy vég re én is, én is ott le hes sek kö zöt tük. 

És ha mar be is áll tam. Ti tok ban per sze. Ahogy il lik. Elő ször csak raj zol -
gat tam, ne gyed cso ki kat tet tem fél re, és rej tet tem nyi tott zse bek be. (A csiz mák -
ba, ci pők be va la hogy so se volt szí vem be le ten ni sem mit. Fő leg mi ó ta az egyik
kinn fe lej tett ba kan csom ba be le te le pe dett egy szer egy bé ka.) Szó val ma rad -
tak a zse bek. Ké sőbb jöt tek mel lé jük a pos ta lá dák. 

És las san ké szül ni is job ban si ke rült már. Ahogy rá érez tem az idő re, úgy
tud tam egy re in kább ala kí ta ni, gaz da gí ta ni se géd mi vol to mat. Las san lett
cu kor ka és pi ci já ték is, ké sőbb mé zes ka lács, il la tos tea fű, me leg kesz tyű is.
Nem, nem ke rül egy va gyon ba. Nem tu dom, ho gyan. Az em ber nél va la hogy
össze gyűl nek a dol gok. És nem is kell nagy va la mi hoz zá. Csak egy kis aka -
rás, fi gye lem meg szer ve zés kér dé se az egész. 

Na, egy zök ke nő azért volt a pá lyám so rán. Ami kor a gye re ke im let tek Mi -
ku lás-ké tel ke dő-ko rú ak. Össze rán col ták a hom lo ku kat, elém áll tak. 

– Anya, őszin tén. Mi a hely zet a Tél apó val? – sze gez ték ne kem a kér dést. 
– Hát… Sok se géd je van. Ren ge teg. Egye dül so se győz né el, annyi a mun -

ká ja – bó lo gat tam té to ván. – Las san ti is ak ko rák vagy tok, hogy akár be is
se gít het né tek. Ha van ked ve tek. 

Volt ked vük. Lo pa kod tunk együtt a sö tét ben. Akaszt gat tuk a ki lin csek re,
csúsz tat tuk a pos ta lá dák ba a pi ci cso ma go kat. Ren ge te get ne vet tünk, iz gul -
tunk, jó mó ka volt. 

El kép zel tük, ahogy reg gel az idős né nik ki nyit ják az aj tót só haj toz va, hogy
ma is fáj a há tuk, de re kuk, lá buk. És ak kor meg pil lant ják a kis pi ros cso ma -
got. Alig van ben ne va la mi, in kább csak a döb be net a nagy, hogy ni, egy cso -
mag. És pi ros. Szó val a Mi ku lás járt itt. Kun cog nak, iz ga tot tan bon to gat ják.
A sze mük sar ká ban csil lan egy kis könny csepp – de sok éve volt, ami kor ne -
kik, ami kor ők is… Az tán csak az öröm. Meg a ti tok. 

Egész úton er ről ál mo doz tunk, be szél get tünk, és együtt örül tünk an nak, hogy
se gé dek le he tünk. Annyi ra örül tünk, hogy el is fe lej tet tük, mi lyen nap van. 

És ott hon le esett az ál lunk. Mert az aj tó előtt ott várt ránk is a cso mag. Mint
min den év ben. A ma nó se tud ja, mi volt ben ne. Csak ar ra em lék szem, hogy
ak kor is te lis-te le volt sze re tet tel. 

Ten ge li cen  já runk,  Tol na  me gyé -
ben, Paks tól nem messze. Út ban a
ház fe lé egy pil la nat ra még meg ál lunk
egy vad na rancs fá nál – a gyü mölcs Ti -
mi  hit tan órá i nak  el ma rad ha tat lan
kel lé ke –, és „üd vö zöl jük” az is me rős
ga la go nya bok rot  is,  amely
messze pi ros lik a táj ban. 
A ház tisz ta, la ká lyos, ked -

ves, az asz ta lon fi nom sü te -
mé nyek és for ró tea fo gad, a
cse rép kály há ban  ba rát sá go -
san du ru zsol a tűz… 

– Ahogy kö rül né zek itt, az el -
ső gon do la tom az: ide á lis kör -
nye zet ez egy jó be szél ge tés hez
– és per sze az írás hoz is…
– Én is na gyon sze re tek itt

lak ni. Hogy ez a hely ide á lis-e
az írás hoz, azt nem tu dom…
Ír ni min den eset re nem csak
itt hon  szok tam,  igyek -
szem  pár  sort  pa pír ra
vet ni  min de nütt,  ahol
csak le het, akár az or vo -
si vá ró te rem ben is. Leg -
in kább  dél előtt  van  rá
időm, ami kor a gye re kek
nin cse nek itt hon. 

– Mert ír ni kell, mert
ír ni jó, és vé gül össze áll -
hat egy olyan gyűj te mény,
mint a Tó csa tü kör ben…
–  Ez  a  kö tet  azért  is  szü le tett,

mert min den egyes cse me ténk „meg -
vá ra koz ta tott” ben nün ket kis sé, mi -
előtt vi lág ra jött vol na, és va la hány -
szor csak kór ház ba ke rül tem, min dig
eszem be ju tott, mi lyen jó len ne olyan
köny ve ket kéz be ven nem, ame lyek
ar ról tesz nek bi zony sá got, hogy él a
re mény, hogy lé te zik még egy faj ta „is -
te ni szik ra” az em be ri lel kek ben. Ezt
akar tam meg ír ni, to vább ad ni. Bár né -
ha az az ér zé sem, mint ha ezek az írá -
sok min dig is lé tez tek vol na, és ne -
kem  csu pán  át  kel lett  vol na  őket
nyúj ta nom má sok nak. 

– Hosszú volt az út az ön ál ló kö -
te tig?
– Szí ve sen és so kat ol vas tam min -

dig is, mi ó ta csak az esze met tu dom,
és az írás sem most kez dő dött. Ötö -
di kes ko rom óta tu dom, hogy időn -
ként ne kem ír ni „kell”. De ar ra, hogy
egy szer a sa ját ne ve met ol va som majd
egy könyv cím lap ján, nem ké szül tem. 

– Iro dal mi ér dek lő dé sed el le né re
nem is va la me lyik böl csész ka ron vé -
gez tél, mond juk, ma gyar sza kon.
– Va ló ban nem, a Ze ne mű vé sze ti

Fő is ko lá ra jár tam, fa gott szak ra. Mi -
u tán  már  ál ta lá nos  is ko lás ként  a
szü lő vá ro som ban,  Haj dú bö ször -
mény ben is ta nul tam ze nét, ez ké zen -
fek vő vá lasz tás nak lát szott. A szak -
dol go za to mat An to nio Vi val di fa gott -
ver se nye i ről ír tam, és a vé gén „le ve -
let vál tot tam” a mes ter rel.

– Te hát ott is „ki bu kott be lő led”
az író…
– Az tán per sze ké sőbb is. El kezd -

tem ze nét ta ní ta ni, na gyon sze ret tem
is, de úgy érez tem, va la mi még hi ány -
zik, még kel le ne csi nál nom va la mit.
Ezért irat koz tam be szü lő vá ro som -
ban a Bé nyei Jó zsef ve zet te új ság író-
is ko lá ba. Itt ha mar ki de rült, hogy bár

a po li ti kai új ság írás nem fel tét le nül
az én te re pem, a tár ca el len ben – ahol
tör té ne tek ben  gon dol kod ha tom  –
an nál in kább… 

– Hol je len tek meg elő ször az írá -
sa id?

–  Haj dú bö ször mény
he ti lap já ban,  a  Sza bad -
haj dú ban. Egy ide ig még

gyűj töt tem is a ki nyom ta tott írá sa i mat
(ne vet).Az tán 1995-ben meg is mer ked -
tem ké sőb bi fér jem mel, Fül ler Mi hály
evan gé li kus lel késszel, aki ak kor már
Ten ge li cen szol gált. Ami kor há zas ság -
kö té sünk után én is ide ke rül tem, gyü -
le ke ze ti új sá got in dí tot tam. 
Az Evan gé li kus Élet gyer mek ro va -

ta volt a kö vet ke ző ál lo más – még
Tóth-Szöl lős Mi hály fő szer kesz tő -
sé ge ide jén –, na gyon él vez tem azt a
mun kát. Az tán egy szer az ubor ka sze -
zon ide jén a fér jem ol vas gat ta az író -
asz tal fi ók ban  őr zött  írá sa i mat,  és
ame lyek tet szet tek ne ki, azo kat el -
küld te a lap – ak kor új – fő szer kesz -
tő jé nek, T. Pin tér Ká roly nak. El ső,
már nem gyer mek ro va tos írá sa im így
je len tek meg az EvÉ let ha sáb ja in.

– Lá zár Er vint is a fér jed ke res te meg?
– Ó, nem, ne ki én ír tam. Csa lá dom -

mal együtt is mer jük és na gyon sze ret -
jük az írá sa it, ezért ve tet tem pa pír ra pár
sort, és küld tem el ne ki, két no vel lá mat
is be té ve még mel lé a bo rí ték ba. Nem
gon dol tam  vol na,  hogy  vá la szol,  de
meg tet te,  rá adá sul  ar ra  buz dí tott,
hogy ír jak… Hi he tet len él mény volt ez
szá mom ra,  na gyon  so kat  je len tett.
Saj ná lom, hogy bár Rác eg res pusz ta itt
van a szom széd ban, sze mé lye sen vé -
gül so ha nem ta lál koz tunk… De a le -
ve le it, a biz ta tá sát őr zöm.

– És meg fo gad tad a ta ná csát, hi -
szen va ló ban rend sze re sen írsz, az ol -
va sók nagy örö mé re.
– Ezt vol ta képp „mu száj” meg ten -

nem,  hi szen  az  írás  egy faj ta  bel ső
kény szer, meg egyéb ként is, „ön ju tal -
ma zó” te vé keny ség… (Ne vet)

– Amint a kö tet ben ol vas ha tó kö szö -
net nyil vá ní tá sod ból ki de rül, Lá zár
Er vin mel lett má sok is se gí tet tek, hogy
ez az „öröm mun kád” ki bon ta koz zék.

– Schäf fer Er zsé bet író, új ság író és

Döb ren tey Il di kó vé le mé nye is so kat
je len tett  ne kem.  A  Tó csa tü kör ben
anya ga it is ne kik, il let ve az EvÉ let ol -
va só szer kesz tő jé nek, Dob so nyi Sán -
dor nak küld tem el vé le mé nye zés re.
Há lás va gyok ér te, hogy mind nyá jan
tud tak időt sza kí ta ni rá, hogy el ol vas -
sák. So kat se gí tet tek hasz nos ta ná csa -
ik kal, kö szö net ne kik ér te.

– A kö tet fe je ze te i nek egyi ke – a
Kulcs lyu kon át cí mű – egé szen sze mé -
lyes re si ke re dett, az ol va só szin te úgy
ér zi, be le lát a Fül ler csa lád éle té be,
min den nap ja i ba. Mennyi re volt ne -
héz „meg en ged ni” ezt?
– Ahogy a fe je zet cím is mu tat ja, ez

va ló ban csu pán ku kucs ká lás, né hány
dol got lát ni en ged, de ter mé sze te sen
nem  min dent  mu tat  meg  az  ol va -

sók nak. Van, amit „meg sza -
bad  les ni” – hogy pon to san
mit és mennyit, ab ban nagy
se gít sé get je len te nek a nagy -
lá nyok, a ti zen hat és fél éves
No é mi, a ti zen öt éves Ka mil -
lameg a ti zen két éves, na gyon
őszin te, kri ti kus An na.

– Meg rá zó volt ol vas nom
az Ötös ke és a Száz ból egy
cí mű írást a leg ki sebb ről, az
egy szem fi ú ról, a négy és fél
esz ten dős Mi su ról.
– Ő au tiz mus sal szü le tett.

Ne héz  volt  szem be néz nem
ez zel.  Ami kor  úgy  dön töt -
tem, hogy ki csit utá na né zek a
dol gok nak, hu szon két köny -
vet ol vas tam el er ről a té má -
ról… Idő kel lett, amíg ke vés -
bé gör csö sen, ter mé sze te seb -
ben tud tam ke zel ni, el tud tam
en ged ni  ezt.  Amint  lát hat -
tad, Mi su nak kü lön szo bá ja

van, azért is, mert az ilyen gye re kek -
nek mind össze na pi né hány óra az al -
vás igé nyük – ne künk per sze több –,
más részt te le van a szo ba csu pa szí -
nes,  ér de kes  do log gal,  ami  mind-
mind a fej lesz té sét szol gál ja. 
Há lás  va gyok  a  lá nya i mért,  akik

egész sé ge sen szü let tek, de kö szö ne tet
mon dok Is ten nek Mi su ért is. Ha ő nem
len ne, nem tud hat nám, hogy egy „be -
teg” gye re ket is mennyi re le het sze ret -
ni… Hogy – Bó dás Já nost idéz ve – „a
mély ség fö lött van csak ma gas ság”…

– Csa lád, hit ok ta tás, írás. Ne kem –
őszin te mo so lyo dat el néz ve és érez ve a
be lő led ára dó de rűt és har mó ni át – úgy
tű nik, va ló ban tel jes és bol dog éle ted
van. A kö tet ben meg je lent írá sa id ál -
tal ma gam is bol do gab bá, meg aján dé -
ko zot tá vál hat tam. Biz tos va gyok ben -
ne, hogy így érez nek majd azok az ol -
va sók is, akik kéz be ve szik a kö te tet.
– Ezt őszin tén re mé lem, bár egyet -

ér tek  Lá zár  Er vin nel  ab ban,  hogy
egy-egy írás meg szü le té se nem csu -
pán az író erő fe szí té se i nek ered mé -
nye. Ne ki és az ol va só nak együt te sen
kell „ki hor da ni uk” és „vi lág ra hoz ni -
uk” a tör té ne te ket, a gon do la to kat,
épp úgy, mint egy gyer me ket. Ha az
ol va só lel ké ben vissz han got kel te nek
a so ra im, ak kor eb ből szü let het va -
la mi jó. Ez volt a szán dé kom.

g Gaz dag Zsu zsan na

Fül ler Tí mea: Tó csa tü kör ben. 224 ol -
dal, 120 × 182 mm, ke mény táb lás, vé -
dő bo rí tó val. Ára 1790 fo rint. A Lu ther
Ki adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.) de cem ber 23-áig
ked vez mé nyes áron, 1611 fo rin tért kap -
ha tó, il let ve ren del he tő meg a ki -
ado@lu the ran.hu e-mail cí men. A
ked vez mény ér vé nyes az ad ven ti ke resz -
tyén könyv vá sá ron is (de cem ber 6–7.,
Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um,
1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.).

„amélységfölöttvancsakmagasság…”
Ta lál ko zás Fül ler Tí me á val, 

a Tó csa tü kör ben cí mű, fris sen meg je lent kö tet szer ző jé vel

b Van nak köny vek, ame lye ken sem mi képp sem sza bad „egy ül tünk ben”
túl es ni. Hagy ni kell, hogy ol va sás köz ben el-el tű nőd hes sünk egy-egy
mon da ton, egy-egy szón, en ged ni, hogy han gu la to kat, ér zé se ket éb -
ressze nek ben nünk a tör té ne tek. Van nak írá sok, ame lye ket íz lel get -
ni kell. Bát ran ál lít ha tom, hogy az EvangélikusÉlet „há zi szer ző jé nek”,
FüllerTímeának az el ső ön ál ló kö te te is ilyen. A Lu ther Ki adó gon -
do zá sá ban most meg je lent, Tócsatükörben cí met vi se lő könyv höz csend
kell és idő. Örül tem, hogy ne kem most mind ket tő meg ada tott, és az
ol va sás mel lett mó dom volt ar ra is, hogy ott ho ná ban ke res sem fel a
szer zőt, ré gi ked ves is me rő sö met, az öt gyer me kes édes anyát. 
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Cre do-est könyv be mu ta tók kal – Há rom fris sen meg je lent kö tet be -
mu ta tó já ra vár juk – Cre do-est ke re té ben – tisz telt ol va só in kat: Fül ler
Tí mea: Tó csa tü kör ben; Ker tész Esz ter: Szal ma és gló ria; Hall grím ur Péturs -
son: Pas sió éne kek (Or dass La jos for dí tá sa). Hely szín: Fe hér Pá va ét te rem,
1091 Bu da pest, Ül lői út 7. Idő pont: de cem ber 16., hét fő, 17.30.

Lázár Ervin egyik levele Füller Tímeának
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Fe rencz Éva em lé ké re

Élt kö zöt tünk egy szép, tisz ta ar cú nő.
Ha éne kel ni kez dett, ki ta va szo dott
kö röt te, fe led tünk gon dot és vesz te -
sé get. Be fe jez te, a vé gén meg ha jolt
mé lyen, és úgy lát tuk, egy bol dog em -
ber tá vo zott kö zü lünk.
Pe dig nem így volt. Seb zet ten élt,

küsz köd ve,  ful do kol va  a  ma gány
csil lag ta lan  éj sza ká i ban.  Hány szor
ka pasz ko dott tört szal ma szál ba, de
a kö zöny mind un ta lan el ta szí tot ta.
Ősi gon do lat, hogy a mű vész élet nek
ak kor van ér tel me, ha az em ber va -
la mi be be le hal. S mi vel szel le mi lény,
fel kell ál doz za ma gát va la mi ért.

Fe rencz Éva éget te ma gát ré gi imák,
zsol tá rok, bal la dák tü zé ben. Ada ko -
zott szün te le nül mint hű ke nyér osz -
tó, de va la hogy ne ki a mor zsák ból se
ju tott. Aki hal lot ta temp lo mok gyer -
tya fé nyé ben  éne kel ni  Er dé lyi Zsu -
zsan na nép rajz tu dós  ven dé ge ként,
föl me le ge dett a né pi imád sá gok tól, és
kint a tél is ab ba hagy ta hó fú vá sát.
Mély hi te, hogy sok szor éne kel het

Is ten nek, át se gí tet te a meg pró bál ta -
tá so kon. Su gár zó vá tet te és ál do za -
tos sá. Csak a társ el vesz té sét, a ma -
gány  ki ál tó  csend jét  nem  bír ta  ki.
Gyó gyí tó em ber ként élt, ve le len ni,
őt  hall gat ni  min dig  nagy  aján dék
volt. És ezt ez rek meg ez rek mond -
hat ják  el.  Ki vé te les,  nagy  mű vész
volt! Fi a ta lok és idő sek érez ték, hogy
Éva (Évi ke) a ba rát juk, mert hoz zá -
sze gőd ni azt is je len tet te, hogy meg -
fü röd het tünk fi nom és tá gas éne ké -
ben, egy más ra ta lál tunk szét szó ra tott
ma gya rok a Te rem tő ke gyel mé ből.
No vem ber  vé gén  a  Kle bels berg

Kul túr kú ria eme le ti ter mé ben ba rá -
tok, tisz te lők em lé kez tek az éle té nek
62. évé ben, ok tó ber 17-én  tra gi kus
hir te len ség gel  tá vo zott  mű vész re.
Szál gyer tya, pi ros-fe hér-zöld zász -
ló, a szé kely lo bo gó vi lá golt a fél ho -
má lyos szín pa don. És egy ré gi kép:
Fe rencz Éva mo so lyos, bú csú zó ar -
ca. Az után ki gyúl tak a fé nyek.
El ső ként Hol lai Kál mán szín mű -

vész idéz te ked ves osz tály tár sát, majd
Fa ra gó La u ra ének mű vész  ad ven ti
da lok ból vá lo ga tott. Fe ke te Györgybel -
ső épí tész  fi nom  pró za ver sét  hoz ta
el;  Er dé lyi  Zsu zsan na  nép rajz tu dós
üze ne tét – be teg sé ge mi att – lá nya,
Do bozy Bor bá la csem ba ló mű vész ol -
vas ta föl. Bu dai Ilo na és Pet rás Má -
ria a fá jó-szép éne ke ket sze mé lyes val -
lo má sok kal egé szí tet ték ki. Je lencz ki
Ist ván ren de ző, az est meg ál mo dó ja a
kö zös film ké szí té sek ről be szélt. Kob -
zos Kiss Ta más meg ze né sí tett Ba las -
si-ver sé vel, Tolcs vay Bé la or szág fél tő
da lá val tisz tel gett. Pa jor And rás plé -
bá nos  a  kö zös,  temp lo mi  es té ket
idéz te, ahol Fe renc Éva té koz ló sze re -
te té vel aján dé koz ta meg a hall ga tó it.
A két mű sor ve ze tő – Ju hász Ju dit

és Ta kács Ben ce – a hát tér ben ma -
rad va ka la u zol ta vé gig a kö zön sé get
a küz del mes, fel röp pe nő és ki lob ba -
nó élet úton.

g FEny vE si Fé lix La jos

Bri git ta négy gye re ké vel ta lált me ne -
dé ket  az  Ol ta lom  Sze re tet szol gá lat
Csa lá dok  Át me ne ti  Ott ho ná ban  a
gye re kek iszá kos, erő sza kos ap ja elől.
Egy  éve  él nek  a  nyír egy há zi  in téz -
mény ben,  las san meg nyug sza nak…
– A gye rek azt csi nál ja majd fel -

nőtt ként is, amit a szü le i től lát – és
ne kem há rom fi am is van. Ki kel lett
men te nem őket az ap juk ke zei kö zül,
re mé lem, még nem túl ké sőn – me -
sé li az okok ról a mo soly ta lan fi a tal -
asszony. – Ele in te még itt is na gyon
fél tek, fő leg, ha azt hal lot ták egy-egy
is me rős től, hogy az ap juk a vá ros ban
van. Én se sze re tek ta lál koz ni ve le,
ele gem van a fo gad ko zá sa i ból, hogy
meg vál to zott, tisz tá ban va gyok már
min den nel,  nem  elő ször  hagy tuk
ott… Nem so ká ra vég zek a park gon -
do zói tan fo lya mon, re mény ke dem,
hogy lesz mun kám, és ak kor új éle -
tet kezd he tünk egy al bér let ben.
Az anya óvó ban most tíz anya él

hu szon hat gye rek kel. Mind föl dön -
fu tók let tek vagy egy ag resszív férfi
vagy a re mény te len sze gény ség mi -
att. Tör té ne te ik, sor suk sze ren csét -
len sé ge sok fé le vál to za tot mu tat, de
a ve lük dol go zó szak em be rek évek -
kel ez előtt le szűr ték azo kat a ta nul -
sá go kat, ame lyek mind nyá juk ra ér -
vé nye sek. Az így rend sze re zett is me -
re tek alap ján al kot ták meg a Ba tyu
pro jek tet, hogy út ra va lót ad has sa nak
kli en se ik szá má ra a si ke res tár sa dal -
mi be il lesz ke dés hez.
– A ná lunk élő hát rá nyos hely ze tű

gyer me kek  több sé ge  ro ma,  ed di gi

éle tük a de vi an cia és kri mi na li zá ció ár -
nyé ká ban telt. Saj nos a ci vil tár sa da -
lom haj la mos az apák bű nét a gyer me -
kek nek is fel ró ni, így ne héz sor suk ban
nem csak a sze re te tet és a hét köz na -
pi  ja va kat  nél kü lö zik.  Sok szor  ag -
resszió ál do za tai, de még azt is el szen -
ve dik, hogy so kan po ten ci á lis bű nö -
ző ként te kin te nek rá juk – ma gya ráz -
ta az anya óvó ve ze tő je, Dask óné Sós
Ani ta, hogy mi el len vet ték fel a küz -
del met az el múlt két év ben.
A komp lex szo ci a li zá ci ós prog ram

– me lyet az Eu ró pai Unió tá mo ga tá -
sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ -
fi nan szí ro zá sá val mint egy har minc -
mil lió fo rint ból va ló sí tot tak meg –
azt tűz te cé lul, hogy min tá kat, ér té -
ke ket köz ve tít, le he tő sé get nyújt va a
há nya tott sor sú gyer me kek nek esély -
egyen lő sé gük  meg te rem té sé re,  az
anyák nak pe dig a szü lői sze re pük ben
va ló meg erő sö dé s re. Mi vel eh hez a
szak em be rek ava tott se gít sé ge nél kü -

löz he tet len,  a  pro jekt  ré sze  volt  a
gyer mek vé de lem ben te vé keny ke dő
nyír egy há zi in téz mé nyek és szer ve -
ze tek  mun ka tár sa i nak  to vább kép -
zé se, így az együtt mű kö dés és a bi -
za lom fej lesz té se. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház Ol ta lom Sze re tet szol gá la tá nak
anya óvó ott ho na part ner re  ta lált a
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön -
kor mány zat  Te rü le ti  Gyer mek vé -
del mi  Köz pont ja,  a  Nyír egy há zi
Gyer mek jó lé ti  Köz pont  Csa lá dok
Át me ne ti Ott ho na, va la mint a Ma -
gyar  Vö rös ke reszt  Sza bolcs-Szat -
már-Be reg  Me gyei  Szer ve ze té nek
Anya-Gyer mek  Se gí tő ott ho na  és
Krí zis köz pont ja  mun ka tár sa i ban.
Pó tol ha tat lan  se gít sé get  nyúj tott  a
Nyír egy há zi Rend őr ka pi tány ság az
úgy ne ve zett  DA DA  prog ram mal,
vagy is a drog, AIDS, do hány zás, al -
ko hol ve szé lyei el len fel vér te ző fel vi -
lá go sí tó te vé keny ség gel.
A Ba tyu ban fel so rol ha tat la nul sok

prog ram sze re pelt, Dask óné Sós Ani -
ta, az in téz mény ve ze tő je a pro jekt zá -
rón se vál lal ko zott a tel jes fel so ro lás -
ra, in kább csak utalt a gye re kek szá má -
ra szer ve zett sze mé lyi ség fej lesz tő, te -
het ség gon do zó vagy épp fel zár kóz ta -
tó fog lal ko zá sok so ka sá gá ra, a drá ma -
pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai, já té kos il lem -
tan- és tánc órák ra, va la mint az anyák -
nak szánt gyer mek ne ve lé si vagy épp

mun ka erő-pi a ci re in teg rá ci ós fog lal -
ko zá sok ra. 
Töb bet mond tak és ér zé kel tet tek az

el múlt két esz ten dő fo tói a csa lá di na -
pok ról, a tá bo ro zá sok ról, a kö zös ki -
rán du lá sok ról, szín ház lá to ga tá sok ról.
Azok ról az él mé nyek ről, ame lyek fe -
led tet ni és el len sú lyoz ni igye kez tek a
ko ráb ban meg élt ta pasz ta la to kat, csa -
lád dá, össze tar to zó egy ség gé for raszt -
va az anya óvó la kó it.
A pro jekt ben dol go zók ar ra tet tek

kí sér le tet,  hogy  a  nél kü lö zé sek kel,
nincs te len ség gel ter helt min den na -
pok kal  fo lya ma to san  küz dő  gyer -
me kek és szü le ik ön ma guk ban va ló
hi tét  meg erő sít sék,  mert  enél kül
nem  si ke rül het  talp ra  áll ni uk.  Ha
nincs re mény, nem lel het nek rá ön -
ma guk ban azok ra az erő for rá sok ra,
ame lyek kel szép pé te he tik az éle tet.
A  pro jekt zá rón  azt  tu da kol tuk

Dask óné Sós Ani tá tól, mit tud nak át -
men te ni a fi nan szí ro zás meg szűn te
utá ni idők re: 
– Egy részt a te le cent rum meg ma -

rad: a szá mí tó gé pek fon to sak az anyák -
nak,  le gyen szó akár ál lás ke re sés ről,
akár az al bér let fel ku ta tá sá ról. És ter -
mé sze te sen a gye re kek nek is – el len -
őr zött ke re tek kö zött – nél kü löz he tet -
len esz köz ta nu lás hoz, sza bad idő höz
egy aránt. Más részt a há zi könyv tá run -
kat is a pro jekt nek kö szön het jük. Igye -
kez tünk úgy ki ala kí ta ni, hogy a gye re -
kek kö te le ző iro dal ma kéz nél le gyen,
de az anyák ra gon dol va ér té kes gyer -
mek ne ve lé si ké zi köny ve ink is van nak.
A  pro jekt ben  köz re mű kö dők

mun ká ját em lék lap pal kö szön te meg
La borczi Gé za, az Ol ta lom Sze re tet -
szol gá lat igaz ga tó lel ké sze, hang sú -
lyoz va, hogy nem szok vá nyos pá lyá -
zat nak ér tek a vé gé re: aki eb be be le -
ke ve re dett, el kö te le zett se gí tő vé vált.
Az  ese mény  zá rá sa ként  azt  kér te,
min den ki ke res se az új pá lyá za ti ki -
írást, hogy foly tat has sák a mun kát,
mert út ra va lót kell ad ni.

g VE szpémi ErzsébEt

Útravalóaszabaduláshozésabeilleszkedéshez
b Batyu,avagyútravalóasikerestársadalmibeilleszkedéshez cím mel

fu tott a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ol ta lom Sze re tet szol gá -
la tá nak Csa lá dok Át me ne ti Ott ho ná ban az a pro jekt, me lyet az Eu -
ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi nan szí ro -
zá sá val kö zel har minc mil lió fo rint ból va ló sí tottak meg. A szük ség -
le tek elő ze tes fel mé ré se alap ján ki dol go zott prog ram nak az volt a cél -
ja, hogy szol gál ta tá sa i val, ren dez vé nye i vel hoz zá se gít se a krí zist
meg élt gyer me ke ket és asszo nyo kat a tár sa dal mi be il lesz ke dés hez. 

Evan gé li kus lel kész a mind két szer -
ve zet el nö ki tisz tét be töl tő Ro szík Gá -
bor is, aki em lé kez te tett ar ra, hogy a
2012. évi köz gyű lés ke re té ben a Par -
la ment ben ün ne pel het ték a Ma gyar
Test vé ri Bör tön tár sa ság meg ala ku lá -
sá nak hu sza dik év for du ló ját. 
„Az idei év az elő ző ek hez ké pest

ne he zebb idő szak volt, ugyan is szá -
mos  olyan  tá mo ga tást  nél kü löz ve
kel lett  a  szol gá la tot  vé gez nünk,
ame lyek  ko ráb ban  gör dü lé kennyé
tet ték a mű kö dést. Pá lyá za tok hi á -
nyá ban a szer ve zet a Ma gyar or szá -
gi  Evan gé li kus  Egy ház,  az  Ős ke -
resz tény Apos to li Egy ház és a Tes -
se dik Sá mu el Ala pít vány tá mo ga tá -
sá ból tart ja fenn ma gát” – mu ta tott
rá az el nök. 
Ro szík Gá bor ugyan ak kor öröm -

mel szá molt be ar ról, hogy – kül föl -

di  bör tön misszi ós  szer ve ze tek kel
össze fog va – két eu ró pai uni ós pá lyá -
za tot  is  el nyer tek,  így  jö vő re  két
fon tos prog ram ju kat (Apac kör let, il -
let ve Zá ke us prog ram) is ma ga sabb
szin ten foly tat hat ják.
Ma gya ri Már ton a Vá ci Bün te tés-

vég re haj tá si In té zet ben mű kö dő, ke -
resz tény szel le mi sé gű Apac kör let ről
szólt, to váb bá ké pe ket ve tí tett a fog -
va tartott szü lők gyer me kei szá má ra
szer ve zett  gyer mek tá bo ruk ról.  Az
ügy ve ze tő igaz ga tó elő adá sá ban ki -
tért  ar ra,  hogy  a  Ma gyar  Test vé ri
Bör tön tár sa ság ke re te in be lül je len -
leg kö zel há rom száz ön kén tes tud az
or szág va la me lyik bün te tés-vég re haj -
tá si in té ze té ben misszi ós szol gá la tot
vé gez ni.

Mé szá ros Lász ló dan dár tá bor nok,
fő ta ná csos a misszi ók kal kap cso la tos

biz ton sá gi kér dé sek ről és a he lyes el -
já rá sok ról tar tott elő adást. Be szé dé -
ben fő ként a bör tönök sze mély ze té -
vel va ló együtt mű kö dés re hív ta fel a
fi gyel met. A dan dár tá bor nok a bűn,
bűn hő dés és bün te tés vi szo nyá ból in -
dult ki, majd a  fog va tar tott,  a  sze -
mély zet  és  a misszi ó sok  vi szo nyát
tag lal ta. Az elő adó em lé kez te tett rá,
hogy a misszi ó sok kal va ló együtt mű -
kö dés 1989-ben in dult, a bör tö nök -
ben vég zett lel ké szi szol gá lat nak pe -
dig 2010-ben ün ne pel ték a ti ze dik év -
for du ló ját.
Az elő adás után ad ták át a Charles

W.  Col son-dí jat.  A  ki tün te tést,
amely  a  bör tön isszió  el in dí tó já ról
kap ta a ne vét, a bör tön tár sa ság ta -
valy ala pí tot ta, és 2013-ban Ta másy
Lász ló né nak és Lu ká csi Gá bor nak
ítél te oda.
A kon fe ren cia dr. Sá rik Esz ter Ka -

ta lin kri mi no ló gus elő adá sá val foly -
ta tó dott. A fi a tal ko rú bűn el kö ve tők
meg íté lé sé vel és hely ze té vel kap cso -
la to san a kri mi no ló gus meg ál la pí tot -
ta: „Bár a fi a tal ko rúak ke ze lé sé ben az
igaz ság szol gál ta tás mun ká ja ja vult,
még is kér dés ma radt, hogy mennyi -
re ve szik fi gye lem be a fi a tal ko rúak
lel ki ál la po tát.” 
Sá rik Esz ter meg lá tá sa sze rint a fi -

a tal ko rú el kö ve tők ese té ben kü lö nö -
sen is ká ros az ügyek ki vizs gá lá sá nak
akár éve kig tör té nő el hú zó dá sa ál tal
kel tett pszi chés bi zony ta lan ság. „A

gyer mek ba rát  igaz ság szol gál ta tás
vo nat ko zá sá ban  a  nyel vi  meg ér tés
mel lett  nagy  igény  van  ar ra,  hogy
mind ez em pa ti kus ma ga tar tás sal le -
gyen öt vöz ve. Azt sem sza bad azon -
ban el fe lej te ni, hogy az igaz ság szol -
gál ta tás min dig egy tör té net vé gét je -
len ti” – fo gal ma zott az elő adó. 
Fi a tal ko rú  bűn el kö ve tők  kö zött

vég zett ku ta tá sá nak ered mé nye i ről
szól va  ki tért  ar ra,  hogy  a  ko mo -
lyabb bűn cse lek ményt el kö ve tők ese -
té ben na gyon nagy szá za lék ban meg -
fi gyel he tő az apa hi á nya. Ezen kí vül az
is ko lai  rend szer ből  va ló  ki ke rü lés
hor doz ha son ló ve szélyt. „A tár sa da -
lom az al ko hol és drog össze füg gé sé -
re gon dol, ami kor kis ko rú ál tal el kö -
ve tett  bűn cse lek mény ről  hall.  Az
em lí tett pszi cho ak tív sze rek azon ban
az em ber ölést el kö ve tő kis ko rú ak nak
csak a har minc szá za lé ká nál mu tat -
ha tók ki. Sok kal job ban meg ha tá roz -
za ezt a kor osz tályt az a kö zeg, amely
kö rül ve szi őket” – fo gal ma zott Sá rik
Esz ter.
A kri mi no ló gus után Fran kó Ju dit

pro jekt me ne dzser  a  Ma gyar  Bűn -
meg elő zé si és Bör tön misszi ós Ala pít -
vány te vé keny sé gét is mer tet te, majd
a  kér dé sek meg vá la szo lá sa  zár ta  a
Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság és a
Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer -
ve ze te kö zös kon fe ren ci á ját.

g Ga lam bos Ádám
Evan gé li kus.hu

Börtönmissziósszervezetek
közgyűléseéskonferenciája

b A ma gyar or szá gi bör tö nök ben im má ron több mint húsz éve zaj ló bör -
tön misszi ós szol gá lat idei ered mé nye i ről tar tott be szá mo lót és a misszi -
ós szol gá la tot vég zők szá má ra kon fe ren ci át no vem ber 28-án a Ma gyar
Test vé ri Bör tön tár sa ság és a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer ve -
ze te. A kö zös köz gyű lés sel egy be kö tött ren dez vé nyen meg je len te ket
– há zi gaz da ként – dr.FischlVilmosevan gé li kus lel kész, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) fő tit ká ra kö szön -
töt te a lágy má nyo si szék ház ká pol ná já ban. Nyi tó áhí ta tá ban Magya-
riMárton, a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság ügy ve ze tő igaz ga tó ja
hang sú lyoz ta: „Is ten ön ma gát ad ta ér tünk, ez ál tal mi is szol gá ló test -
vé rek le he tünk. Ne künk kell bör tö nön be lül és azon kí vül is bi zony -
sá got ten nünk ar ról, hogy az Atya el küld te Fi át.”
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találkoztak

b A Szent írás ol va sá sá val és kö zös
imád ság gal kezd ték ad vent előt -
ti ta nács ko zá su kat múlt szer dán
a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia Ál lan dó Bi zott sá -
gá nak tag jai, a re for má tus és az
evan gé li kus egy ház püs pö kei. A
ta nács ko zás na pi rend jén az
egy há zak szol gá la tá nak idő sze -
rű kér dé sei sze re pel tek, il let ve
egyez tet tek a püs pö kök a kö te -
le ző en vá laszt ha tó hit- és er -
kölcs tan ok ta tás be ve ze té sé vel
kap cso la tos ta pasz ta la tok ról is. 

Az egy há zi ve ze tők meg em lí tet ték a
hit- és er kölcs tan ok ta tás ál la mi fi nan -
szí ro zá sá hoz  kö tő dő,  meg nö ve ke -
dett ad mi niszt rá ci ós ter he ket. Er re
min den  egy ház  más-más  mó don
igye ke zett meg ol dást  ta lál ni. Mint
meg ál la pí tot ták,  szük sé ges  meg te -
rem te ni  a  hit ok ta tás ban  ré sze sü lő
gyer me kek szá má ra az adott, he lyi
egy há zi kö zös ség hez va ló kap cso ló -
dás le he tő sé gét.
A ka to li kus egy ház kép vi se lői in -

for málták a test vér egy há za kat a Va -
ti kán és a ma gyar ál lam ál tal meg -
kö tött meg ál la po dás rész le te i ről és
vár ha tó  jö vő be li  ki ha tá sa i ról,  az
evan gé li kus  és  re for má tus  egy ház
ve ze tői  pe dig  tá jé koz ta tást  ad tak
az  el múlt  hó nap ban  az  ál lam mal
meg kö tött meg ál la po dá sok ról és az
ezek alap ján meg va ló su ló be ru há zá -
sok ról.
A  ho lo kauszt- em lék év  jö vő  évi

prog ram jai kap csán az egy há zi ve ze -
tők ta nács koz tak a ter ve zett ál la mi
ese mé nyek be  és  pro jek tek be  va ló
be kap cso ló dás ról. 
Meg ál la pod tak  ab ban,  hogy  jö -

vő re is foly tat ják a fi a ta lok ál tal szer -
ve zett Kö zös Pont és 72 óra komp ro -
misszum nél kül el ne ve zé sű prog ra -
mo kat. 
Az egy há zi mű em lé kek hely ze tét

át te kint ve a püs pö kök – ta pasz ta la -
ta ik alap ján – egyet ér tet tek ab ban,
hogy  to váb bi  vál toz ta tá sok ra  van
szük ség a mű em lék vé de lem te rü le -
tén, kü lö nö sen a hasz ná lat ban lé vő
egy há zi épü le tek fel újí tá sa te kin te -
té ben. Meg ál la pod tak, hogy kö zös
ja vas la tot dol goz nak ki a kor mány -
zat szá má ra az egy há zi tu laj don ban
és  hasz ná lat ban  lé vő  mű em lé kek
vé del me  és  meg óvá sa  ér de ké ben,
hogy ha tá ro zot tab ban ér vé nye sül je -
nek  a  na pi  hasz ná lat  szem pont jai.
A ta nács ko zás vé gén egyez tet tek

a jö vő esz ten dő egyes egy há zi ese -
mé nye i ről is. Re for má tus rész ről a
má jus 24-én Deb re cen ben meg ren -
de zen dő, a VII. ma gyar re for má tus
vi lág ta lál ko zó hoz  kap cso ló dó  re -
for má tus  egy ség ün ne pet  emel ték
ki, míg  ka to li kus  rész ről  a Nost ra
aeta te dek la rá ci ó ról  szó ló  kon fe -
ren ci át, me lyet má jus 26-án a Páz -
mány  Pé ter  Ka to li kus  Egye te men
tar ta nak.  Az  evan gé li kus  egy ház
pe dig jö vő nyá ron jú li us 16–20. kö -
zött Solt vad ker ten szer ve zi meg a
Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zót.
A tör té nel mi egy há zak ve ze tői re -

mé nyü ket  fe jez ték  ki,  hogy  a  ke -
resz tény egy há zak ad ven ti és ka rá -
cso nyi  szol gá la ta  ál tal  az  Is ten től
ka pott ke gye lem és vi lá gos ság mi nél
több  em ber  szá má ra  va ló sá gos  tá -
masszá vá lik a min den na pi élet ben. 
g MRE Kom mu ni ká ci ós Szol gá lat

Az in téz mény komp le xum fő épü le te az
inf ra struk tu rá lis fej lesz tést le he tő vé te -
vő ÉM OP-3.3.1-11-2011-0027 azo no -
sí tó szá mú  pro jekt  ke re té ben  újult
meg, mely for rás le he tő vé te szi egy út -
tal a te le pü lés mun ka nél kü li la ko sa i -
nak mun ka erő-pi a ci kom pe ten cia- és
kész ség fej lesz té sét is. Az épü let ben ka -
pott he lyet az Ede lé nyi Kis tér ség Több -
cé lú Tár su lá sa az Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet tel kon zor ci um ban meg va ló -
sí tott TÁM OP-5.2.3.A-12/1-2012-0012-
0012 azo no sí tó szá mú, Komp lex prog -
ram meg va ló sí tá sa a gyer mek sze gény -
ség el len az Ede lé nyi kis tér ség ben cí mű
pro jekt ke re té ben lét re ho zott Biz tos
Kez det Gye rek ház is. 
Az  épü let komp le xum nak  egye -

dül ál ló mó don ré sze egy ár ví zi lo gisz -
ti kai köz pont is, me lyet a se gély szer -
ve zet a 2010-es ár ví zi ta pasz ta la tok
alap ján a Pro vi dent Pénz ügyi Zrt. tá -
mo ga tá sá val épí tett fel. A be ru há zás -
nak  kö szön he tő en  a  köz pont  egy
eset le ges jö vő be li ár víz vagy bel víz
ese tén  al kal mas  lesz  ar ra,  hogy  a
szük sé ges fel sze re lé sek tá ro ló- és el -
osz tó he lye le gyen.
A no vem ber 27-ei ün ne pé lyes át -

adón,  az  in téz mény  meg nyi tó ján
részt vett Solt ész Mik lós szo ci á lis és
csa lád ügyért fe le lős ál lam tit kár, Le -
hel Lász ló evan gé li kus  lel kész,  az
Öku me ni kus Se gély szer ve zet el nök-
igaz ga tó ja, Mol nár Osz kár, az Ede lé -
nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lás el -
nö ke, To mor sz ki Ist ván, Szend rő pol -
gár mes te re, Su lyok Lász ló, a Pro vi -

dent Pénz ügyi Zrt. di ví zió ve ze tő je,
Rá csok Ba lázs, az Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet szo ci á lis és fej lesz té si
igaz ga tó ja és Nagy Ákos pro jekt me -
ne dzser, az Öku me ni kus Se gély szer -
ve zet  hu ma ni tá ri us  és  nem zet kö zi
fej lesz té si igaz ga tó ja.
Az  in téz mény komp le xum ra  a

meg nyi tás  ün ne pi  ce re mó ni á já nak
ré sze ként, a sza lag át vá gás után a je -
len lé vő lel ké szek kér tek ál dást, il let -
ve ők szen tel ték föl.

Felzárkózásésesélyteremtés–
aszegénységből
valókitöréskulcsa
Az Ede lé nyi Kis tér ség Több cé lú Tár -
su lá sa az Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet tel  kon zor ci um ban  meg va ló sí -
tott TÁM OP-5.2.3.A-12/1-2012-0012-
0012 azo no sí tó szá mú, Komp lex prog -
ram meg va ló sí tá sa a gyer mek sze -
gény ség el len az Ede lé nyi kis tér ség ben
cí mű pro jekt ke re té ben lét re hoz ta és
mű köd te ti a Biz tos Kez det Gye rek -
há zat Szend rőn. A pro jekt 2013 má -
ju sá tól 2015 ta va szá ig tart. A komp -
lex fej lesz tés át fo gó cél ja az óvo dá ra,
is ko lá ra va ló fel ké szí tés, a be is ko lá -
zá si mu ta tók ja ví tá sa, az is ko lai le -
mor zso ló dás csök ken té se, va la mint
a kö zös sé gi élet ben va ló rész vé tel ösz -
tön zé se. Összes sé gé ben a prog ram
cél ja a gye re kek fej lesz té sén ke resz -
tül  a  hát rá nyos  hely ze tű  csa lá dok
dep ri vá ci ós  cik lu sá nak  meg tö ré se. 
Az  in téz mény  a  „Le gyen jobb a

gyer me kek nek” nem ze ti stra té gi á val

össz hang ban ki tű zött cél ja az el té rő
élet hely zet ből in du ló gyer me kek szá -
má ra a ké pes sé ge ik ki bon ta koz ta tá sa,
az eset le ges prob lé mák le he tő leg ko -
ráb ban tör té nő fel is me ré se, a ko rai,
cél zott  ké pes ség fej lesz tés,  a  hát rá -
nyos hely zet ből fa ka dó fej lő dés be li el -
ma ra dás el ke rü lé se, a hát rá nyok mér -
sék lé se, a ki re kesz tő dés meg elő zé se.
Az inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa után

az in téz mény mű köd te té sé hez szük -
sé ges hát tér mun ka már szep tem ber -
ben meg kez dő dött, no vem ber től pe -
dig tel jes gyer mek lét szám mal mű kö -
dik a ház. A Biz tos Kez det Gye rek ház
most in dí tott rend sze res szol gál ta tá -
sai az el ső ada tok alap ján ha té ko nyan
biz to sít ják a hát rá nyos hely ze tű csa -
lá dok ban élő gyer mekek fej lesz té sét.
Szem lé let for má ló ha tá suk is van, to -
váb bá a gyer me kek kel kap cso lat ba ke -
rü lő szak em be rek fo lya ma tos kom pe -
ten cia fej lesz té sét is elő se gí tik.
Az  in téz mény be  já ró  gye re kek

szü lei  le he tő sé get kap nak  rá, hogy
meg pá lyáz zák  az  ÉM OP-3.3.1  pá -
lyá zat ke re té ben biz to sí tott mun ka -
erő-pi a ci  tré nin gen  va ló  rész vé tel
le he tő sé gét. 

segélyhelyettesély
Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet az
ÉM OP-3.3.1-11-2011-0027 azo no sí tó -
szá mú pro jekt ke re té ben a ré gi té esz -
köz pon tot komp lex cé lo kat szol gá ló
szo ci á lis és fej lesz tő köz pont tá ala kí -
tot ta át. A pro jekt 2012. ok tó ber 1-jé -
től ez év vé gé ig tart. A fej lesz tő köz -
pont ban a szük sé ges inf ra struk tú ra
ki ala kí tá sa után a ter vek nek meg fe -
le lő en  zaj lik  a  mikro tér ség  hát rá -
nyos hely ze tű, mun ka nél kü li la ko sa -
i nak mun ka erő-pi a ci kom pe ten cia-
és kész ség fej lesz té se. 
Két  hát rá nyos  hely ze tű,  mun ka

nél kü li he lyi  la kost vá lasz tot tak ki,
aki ket szak ér tők ké szí tet tek fel mun -
ka erő-pi a ci men to ri fel ada tok el lá tá -

sá ra. Az így fel ké szí tett mun ka tár sak
az Öku me ni kus Se gély szer ve zet al -
kal ma zá sá ban, kül ső szak ér tők be vo -
ná sá val komp lex mun ka erő-pi a ci ta -
nács adást nyúj ta nak cél cso port tár -
sa ik nak. Az el ső kör ben ti zen öt fő ré -
sze sül het kor sze rű mun ka erő-pi a ci
ta nács adás ban. A komp lex szol gál ta -
tás ele mei: a cél cso port igé nye i hez il -
lesz ke dő, hat van órás sze mé lyi ség- és
kész ség fej lesz tő tré ning, he ti rend sze -
res ség gel  meg tar tott  egyé ni  ál lás -
ke re sé si és pá lya mó do sí tá si ta nács -
adás, va la mint kül ső ta nács adó be vo -
ná sá val zaj ló men to rá lás.

árvíziéshumanitárius
logisztikaiközpont
Lo gisz ti kai bá zis ként és hu ma ni tá ri -
us se gé lye zé si, va la mint ár víz vé del mi
kép ző hely ként mű kö dik majd az az
össze sen 16 mil lió fo rint ból meg va ló -
su ló  lo gisz ti kai  köz pont,  mely nek
alap kö vét a 2010. évi ta va szi ár víz után
rak ták le a sú lyos ká ro kat szen ve dett
Szend rő vá ro sá ban. Az Öku me ni kus
Se gély szer ve zet köz re mű kö dé sé nek és
a Pro vi dent Pénz ügyi Zrt. 8 mil lió fo -
rin tos tá mo ga tá sá nak kö szön he tő en
meg va ló su ló be ru há zás le he tő vé te -
szi, hogy a köz pont hoz zá já rul jon a te -
rü let  la kos sá gá nak  fel ké szü lé sé hez
egy eset le ge sen új ra be kö vet ke ző ter -
mé sze ti ka taszt ró fá ra. 
Az Ár ví zi és Hu ma ni tá ri us Lo gisz -

ti kai  Köz pont  ka taszt ró fa hely zet -
ben lo gisz ti kai bá zis ként üze mel, a
szer ve zet in nen oszt ja majd a vé de -
ke zés hez szük sé ges esz kö zö ket, il let -
ve se gé lye ket, de hu ma ni tá ri us se gé -
lye zé si és ár víz vé del mi kép zé sek nek
is ott hont ad majd. A lo gisz ti kai bá -
zis le he tő vé te szi, hogy a ré gió la ko -
sai ha té kony esz kö zök kel és fel sze re -
lés sel ké szül je nek fel egy eset le ge sen
be kö vet ke ző újabb ár víz re, meg előz -
ve, il let ve eny hít ve a ká ro kat.

g Kis Bo áz saj tó re fe rens

Újabb„esélytadottát”asegélyszervezet
Ár ví zi lo gisz ti kai köz pon tot is ma gá ban fog lal a szend rői szo ci á lis komp le xum

b Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet a 2010. évi ár ví zi se gé lye zés kor ke -
rült kap cso lat ba Szend rő vel és von zás kör ze té vel. A se gély szer ve zet
a ka taszt ró fa utá ni új já épí té sen túl olyan több lép csős, fel zár kó zást elő -
se gí tő prog ram meg va ló sí tá sán dol go zik a tér ség ben, mely va lós esélyt
je lent het a le sza ka dó tár sa dal mi ré te gek nek a sze gény ség ből va ló ki -
tö rés re. E fel zár kó zá si prog ram ré sze ként va ló sult meg a most át adott
szo ci á lis és fej lesz tő köz pont. 

A  ha gyo má nyo san  ad vent
el ső va sár nap já tól de cem ber
31-ig tar tó gyűj tés re idén is
kö zös sé gi  és  se gély ak ci ók -
kal, il let ve komp lex kom mu -
ni ká ci ós  kam pánnyal  hív ja
fel a tár sa da lom fi gyel mét az
1991-ben – töb bek kö zött a
Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház ál tal – ala pí tott Öku -
me ni kus  Se gély szer ve zet,
amely so ha ennyi hely szí nen
és  for má ban  nem  gyűj tött
még ad vent kor. A „sok ki csi
sok ra megy” igaz sá gá ban bíz -
va az ado mány gyűj tés szer ve -
zői azt re mé lik, hogy a so kak
szá má ra  ne héz  gaz da sá gi
hely zet ben is lét re jö het a szé les kö rű
össze fo gás a rá szo ru ló csa lá do kért.

hogyanlehetcsatlakozni?
– A 1353-as ado mány vo na lon hí -

vá son ként, il let ve sms-en ként 250 fo -
rint tal le het csat la koz ni az össze fo -
gás hoz.
– Aki nek van bank kár tyá ja, az a

meg újult www.se gely szer ve zet.hu ol -
da lon egy sze rű en és biz ton sá go san
ada koz hat, de ter mé sze te sen to vább -
ra  is  le het  se gí te ni  át uta lás sal  és
csek ken a 11705008-20464565 bank -
szám la szá mon is. 
–  A  se gély szer ve zet  ado mány -

gyűj tő pon tot ál lí tott föl a Szent Ist -

ván-ba zi li ka előt ti ka rá cso nyi vá sár
te rü le tén,  ahol  ön kén te sek  fo gad -
ják a pénz ado mányt a vá sár ba ér ke -
zők től. A hely szí nen le he tő ség nyí lik
meg is mer ked ni  a  se gély szer ve zet
mun ká já val, az ado má nyo zók pe dig
a  szer ve zet  rá szo ru ló gyer me ke ket
se gí tő  in téz mé nye i nek  egyi ké ben
ké szült  mé zes ka lács  ívet  kap nak
aján dék ba. Az ado mány pont nál idén
elő ször  sze re tet.éh ség. aján dék tár -
gyak vá sár lá sá val is le het se gí te ni!
– Az or szág bár me lyik Tes co áru -

há zá nak ve vői 250 fo rin tos ado mány -
ku po nok vá sár lá sá val tá mo gat hat ják
a szer ve ze ten ke resz tül a rá szo ru ló kat.
A no vem ber 19-én in dult gyűj tés ar -

ca idén is Ko vács Ko kó Ist ván, a se gély -
szer ve zet jó szol gá la ti nagy kö ve te.
– A na gyobb pos tá kon ki he lye zett

gyűj tő do bo zok ba do bott ado mánnyal
vagy sze re tet.éh ség. ké pes la pok meg -
vá sár lá sá val.
–  Az  And rássy  úton  sé tá lók  az

Ope ra ál tal szer ve zett Dió tö rő fesz -
ti vál ke re té ben áru sí tott for ralt bor
és más fi nom sá gok árá val tá mo gat -
hat ják a ki tű zött cé lo kat. 
– Idén elő ször csat la ko zik a gyűj tés -

hez a Star bucks is: a ká vé zók ban kap -
ha tó sze re tet.éh ség.mé zes ka lá csos hű -
tő mág ne sek  be vé te lé ből  szár ma zó
be vé te le ket a ká vé zó lánc át utal ja a se -
gély szer ve zet nek. 

– Ön kén tes ként: a se gély -
szer ve zet idén is vár ja mind -
azok je lent ke zé sét, akik szí ve -
sen se gí tik ön kén tes ként az
ado mány gyűj tést.  Je lent ke -
zés:  on ken tes@on ken tes.hu

Miregyűjt
asegélyszervezet?
A  gyűj tést  idén  is  hár mas
cél lal in dít ja el a se gély szer -
ve zet:  Ételt az éhe zők nek,
ott hont az ott hon ta la nok -
nak, esélyt az esély te le nek -
nek! A szer ve zet éven te csa -
lá dok tíz ez re i nek nyújt kéz -
zel fog ha tó  se gít sé get  élel -
mi szer,  ru ha  vagy  ép pen

tan sze rek for má já ban, át me ne ti ott -
ho na i ban csa lá dok szá za i nak biz to -
sít lak ha tást és át fo gó tá mo ga tást a
to vább lé pés hez. 
És ami ta lán a leg e lő re mu ta tóbb: az

esély te rem tés, a sze gény ség ből va ló ki -
tö ré si pon tok meg ta lá lá sá nak se gí té -
se. Hogy az ál lá su kat el vesz tett csa lád -
fenn tar tó kat se gít sék a mun ka ke re sés -
ben, hogy a gyer me kek nek se gít se nek
sze gény ség okoz ta hát rá nya ik le küz -
dé sé ben. Egy-egy csa lád dal akár éve -
ken át fog lal koz nak a se gély szer ve zet
mun ka tár sai an nak ér de ké ben, hogy
mi előbb ön ál ló an, kül ső se gít ség nél -
kül bol do gul has sa nak. 

d For rás: MÖSZ

étEltAzéhEzőknEk ,otthontAzotthontAlAnoknAk ,EsélytAzEsélytElEnEknEk!

szeretet.éhség.
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Ko vács Ist ván Vil mos, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem Pe da gó gi ai
és  Pszi cho ló gi ai  Kar  Fel ső ok ta tás-
me nedzs ment In té ze ti Köz pont já nak
ve ze tő he lyet te se  Egy más tük ré ben
– Ha gyo mány és vál to zás az evan gé -
li kus köz ne ve lé si rend szer ben cím mel
tar tott elő adást, mely az ál ta la vég -
zett ku ta tá son és a be lő le ké szült ta -
nul má nyon  ala pult.  Az  elő adó  az
idei tan év ben az evan gé li kus köz ne -
ve lé si in téz mé nye ket mér te fel, hogy
pon to sabb ké pet tud jon ad ni ar ról,
mi től  mi nő sé gi  és  evan gé li kus  az
evan gé li kus köz ne ve lés, s hogy fel tár -
ja a rend szer ben rej lő tar ta lé ko kat. 
Ki emel te,  hogy  az  evan gé li kus

köz ne ve lé si  rend szer  gaz dag,  szí -
nes, sok ér té ket hor doz, és elég erős
ah hoz, hogy el in dul jon a mi nő sé gi
vál la lá sok út ján mind szak mai te rü -
le te ken, mind a lel ki ség te kin te té ben.
Az or szá gos pe da gó gi ai mé ré se ket és
ku ta tá so kat ele mez ve, il let ve ki te kint -
ve a nem zet kö zi evan gé li kus in téz -
mény fenn tar tói  gya kor la tok ra,  ja -
vas la to kat fo gal ma zott meg a stra té -
gi ai né ző pont ki ala kí tá sá val és fej lesz -
té sé vel kap cso lat ban. 
Az elő adást a ma ga sa já tos ta pasz -

ta la ta i val és szem pont ja i val gaz da gí -
tot ta dr. Fa bi ny Ta más püs pök, dr.
Fáb ri György észa ki egy ház ke rü leti fel -
ügye lő, Ra dos né Len gyel An na déli
egy ház ke rü le ti  fel ügye lő,  Töl li Ba -
lázs, egy há zunk ne ve lé si és ok ta tá si bi -
zott sá gá nak el nö ke, Óno di Sza bolcs, a
bi zott ság ko ráb bi el nö ke, Ko czor Ta -
más  lel kész,  dr. Roncz Bé la in téz -
mény ve ze tő, va la mint Var ga Már ta, a
ne ve lé si és ok ta tá si osz tály ve ze tő je.
Az  el ső  na pot  Fa bi ny  Ta más  és

Gryl lus Dá ni el Weö res Sán dor-est -
je zár ta, me lyen vissza em lé ke zé se ket,
meg ze né sí tett ver se ket, a köl tő és író
mű ve i ből  sze mez ge tett  rész le te ket
hall hat tak a je len lé vők.
A kon fe ren cia má so dik nap ja Rozs-

Nagy Szil via lel kész nek, a ne ve lé si és
ok ta tá si osz tály hit tan re fe ren sé nek

áhí ta tá val kez dő dött. A lel ki fel töl tő -
dés  után  az  in téz mény ve ze tők  öt
szek ci ó ban tá jé ko zód hat tak – töb bek
kö zött  –  a  mun ka idő-be osz tás  és 
-nyil ván tar tás új rend jé ről, a port fó -
lió sze re pé ről a pe da gó gu sok mi nő -
sí té si rend sze ré ben, a pa nasz ke ze lés -
ről az is ko lá ban, a tan fel ügye let ről és
szak ta nács adás ról az egy há zi fenn tar -
tá sú in téz mé nyek ben, vagy tár gyal -
hat ták meg az is ko la lel ké szek hely ze -
tét.  A  mű hely mun kák  vé gez té vel
min den szek ció rö vi den be szá molt az
el hang zot tak ról.
Az is ko la lel ké szek a So li Deo Glo -

ria re for má tus kon fe ren cia-köz pont -
ban tar tot ták meg szek ció ülé sü ket. Dr.
Joób Má té nak, a Sem mel weis Egye tem
Men tál hi gi é né In té ze te do cen sé nek
ve ze té sé vel az  is ko lai  lel ki gon do zás
kér dé se it vi tat ták meg, majd No votny
Dá ni el aszó di is ko la lel kész Há bo rú -
vágy ver sus bé ke vágy cí mű elő adá sát
hall gat ták meg a részt ve vők.
2013-ban az or szá gos pres bi té ri um

a ne ve lé si és ok ta tá si bi zott ság ja vas -
la tá ra Ré vész Jó zsef né nek ítél te oda a
Pé ter fy-dí jat. A ki tün te tett 1995-től
2008-ig dol go zott az oros há zi Haj nal
Evan gé li kus Óvo da, majd 2011 őszé -
től 2013 nya rá ig a me ző be ré nyi Ka -
ti ca bo gár Evan gé li kus Né met Nem -
ze ti sé gi Óvo da ve ze tő je ként. Óvo da -
ve ze tői mun ká ja mel lett szak ér tő ként
is te vé keny ke dett, va la mint szá mos
or szá gos to vább kép zést ve ze tett, és
óvo dai prog ra mok meg írá sá ban is se -
géd ke zett. A kon fe ren cia ke re té ben
szá má ra át nyúj tott díj jal a rend szer -
vál tás  óta  az  evan gé li kus  egy ház
óvo dá i ért  vég zett  ál do za tos  mun -
ká ját kö szön ték meg.
A  ta nács ko zás úr va cso rás  is ten -

tisz te let tel zá rult, mely nek ke re té ben
Gáncs Pé ter el nök-püs pök meg ál dot -
ta az új, il let ve új ra meg vá lasz tott in -
téz mény ve ze tő ket, il let ve Var ga Már -
ta  osz tály ve ze tő  egy-egy  igé vel  is
kö szön töt te őket.

g (NOO)

színes,gazdag
köznevelésirendszer

b Egy há zunk köz ne ve lé si in téz mé nye i nek ve ze tői és is ko la lel ké szei őszi
kon fe ren ci á juk ra gyűl tek össze no vem ber 25-én a ba la ton szár szói Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban. A Tükröződések cí mű,
két na pos együtt lét KoczorTamás lel kész nek, az is ko la lel ké szi mun -
ka kö zös ség el nö ké nek nyi tó áhí ta tá val kez dő dött, mely nek kö zép pont -
já ban Pál apos tol sze re tet him nu sza állt. Ez után vet te kez de tét a szak -
mai prog ram. 

A Tük rö ző dé sek cím mel ren de zett két -
na pos szak mai együtt lét vé gén ke rült
sor a Pé ter fy-díj át adá sá ra, me lyet idén
– a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) Ne ve lé si és Ok ta tá si Bi zott sá -

gá nak  ja vas la tá ra  –  Ré vész Jó zsef né
óvo dai szak ta nács adó, nyu gal ma zott
in téz mény ve ze tő szá má ra ítélt oda az
MEE Or szá gos Pres bi té ri u ma. A díj azt
a sok év nyi ál do za tos mun kát hi va tott

meg kö szön ni, ame lyet Bö be né ni egy -
há zunk óvo dá i ért tett. (Az aláb bi ak ban
az MEE Or szá gos Iro dá já nak ne ve lési
és ok ta tási osz tá lyá tól ka pott lau dá ció
szö ve gét oszt juk meg ol va só ink kal.)

Áldozatoséletpályát„tükröző”
kitüntetés–óvodapedagógusnak

Ré vész Jó zsef né (szü le tett Tóth Er -
zsé bet Klá ra)  1945.  jú ni us  3-án
szü le tett Bé kés csa bán. Fér je zett,
há rom fel nőtt lány édes any ja. Az
ál ta lá nos és a kö zép is ko lát Bé kés -
csa bán vé gez te. 1963-ban érett sé -
gi zett a Ró zsa Fe renc Gim ná zi um -
ban,  majd  a  Bé kés csa bai  Kon -
zerv gyár ban dol go zott anyag köny -
ve lő ként 1971-ig. 1971-ben Oros -
há zá ra köl tö zött, ahol a Me ző gép
vál la lat nál he lyez ke dett el ad mi -
niszt rá tor ként. 1978. szep tem ber
1-jé től kez dett el dol goz ni az oros -
há zi Haj nal ut cai óvo dá ban. Mun -
ka mel lett, 1979 és 1981 kö zött sze -
rez te meg óvo da pe da gó gu si ké pe -
sí té sét  a  Szar va si  Óvónő kép ző
In té zet ben. 
A  dip lo ma  meg szer zé se  után

cso port ve ze tő  óvó nő ként,  majd
1985-től ve ze tő he lyet tes ként dol go -
zott. 
1989-ben  lett  a  hat cso por tos

óvo da füg get le ní tett  ve ze tő je. Az
óvo da ve ze tői meg bí za tást meg elő -
ző en  már  kap cso lat ban  állt  az
oros há zi evan gé li kus gyü le ke zet -
tel s a gyer mek- és if jú sá gi mun -
ká ért fe le lős lel késszel, Győ ri Gá -
bor ral. A  rend szer vál tás
évei ben le he tő sé get lát tak
ar ra, hogy meg in dul jon az
evan gé li kus egy há zi óvo dai
ne ve lés Oros há zán.
A kö zös ter ve zés nek há -

la, 1990-től le he tő ség nyílt
ar ra,  hogy  fel me nő  rend -
szer ben egy há zi cso por to -
kat in dít son az in téz mény.
Val lás pe da gó gi ai  szak mai
mun ká ját se gí ten dő Ré vész
Jó zsef né  1992-ben be irat -
ko zott az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai  Aka dé mia  le ve le ző
hit tan ta ná ri sza ká ra, ahol
1996-ban  újabb  fő is ko lai
vég zett sé get szer zett. Ké -
pe sí té sét fel hasz nál va nem -
csak in téz mé nyé ben, de a
vá ros ön kor mány za ti óvo -
dá i ban és is ko lá i ban is tar -
tott hit tan fog lal ko zá so kat,
il let ve -órá kat. 
Meg ír ta  az  óvo da  egy -

há zi prog ram ját, me lyet a Mű ve lő -
dé si Mi nisz té ri um ban, il let ve 1992-
ben az evan gé li kus óvó nők or szá -
gos kon fe ren ci á ján is be mu ta tott.
A ma gyar or szá gi evan gé li kus óvo -
dák mun ká ját et től kezd ve szak mai
anya gok kal,  ok ta tá si  se géd anya -
gok kal,  ok ta tó  vi deo fil mek kel,
éven kén ti to vább kép zé sek kel se gí -
tet te, igény sze rint több al ka lom -
mal. Ál la mi te rü le ten is hoz zá já rult
az evan gé li kus ke resz tyén ne ve lés
be mu ta tá sá hoz: 1992-ben és 1993-
ban  a  szar va si  Brunsz vik  Te réz
Óvó kép ző Fő is ko lán or szá gos to -
vább kép zés  ke re té ben  gya kor la ti
be mu ta tó val tar tott tá jé koz ta tót az
óvo da prog ram já ról.
Szű kebb  pát ri á já ban,  Bé kés

megyé ben  a  me gyei  pe da gó gi ai
to vább kép zést szer ve ző Ip szi lon
Ki adó  és  Pe da gó gi ai  Kft.  kér te 

fel több al ka lom mal me gyei óvo -
dai to vább kép zé si al kal mak ve ze -
té sé re.
Ré vész Jó zsef né az óvo dai ne ve -

lést a fel ső ok ta tás ban is nép sze rű -
sí tet te:  1993-tól  az  Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mi án a nyá ri hit -
ok ta tó kép zé se ken, il let ve a teo ló -
gus hall ga tók nak tar tott rend sze -
re sen to vább kép zé se ket, elő adá -
so kat.
1999-ben el ké szí tet te az óvo da

he lyi ne ve lé si prog ram ját, mely a
ba jor óvo dai mo dell ha zai al kal ma -
zá sá val az in téz ményt mo dell óvo -
dá vá tet te. Az ezt kö ve tő évek ben
Ba jor or szág ban több ször tar tot tak
to vább kép zé se ket a ma gyar or szá -
gi evan gé li kus óvo dák óvó női szá -
má ra, il let ve a ba jor óvo dai együtt -
mű kö dés ke re té ben a ba jor óvo da -
pe da gó gu sok szá má ra. 
1999-től a ma gyar or szá gi evan -

gé li kus óvo dák kö zül tíznek a he -
lyi prog ram ját szak ér tő ként vé le -
mé nyez te.  Eb ben  a  mi nő ség ben
rend sze re sen  tar tott  elő adá so kat
or szá gos to vább kép zé se ken a pe -
da gó gi ai köz pont fel ké ré sé re, il le -
tő leg más fe le ke ze tű óvo dák ban is.

2008.  au gusz tus  31-én  ment
nyug díj ba az oros há zi Haj nal Evan -
gé li kus  Óvo dá ból.  Et től  az  idő -
pont tól kezd ve óvo dai szak ta nács -
adó ként te vé keny ke dett a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá -
gos Iro dá já nak Ok ta tá si Osz tá lya
meg bí zá si  szer ző dé sei,  il let ve  az
evan gé li kus  óvo dák  ve ze tő i nek
meg bí zá sai alap ján.
He lyi óvo dai prog ra mot ké szí tett

a  hód me ző vá sár he lyi  Ég ből -
pottyant  Evan gé li kus  Óvo da,  a
Tót kom ló si  Evan gé li kus  Óvo da,
leg utóbb a 2011  szep tem be ré ben
in du ló  me ző be ré nyi  evan gé li kus
óvo da ré szé re.
Szak má já ban to vább ra  is ak tív

ma radt: 2010-ben a Ma gyar or szá -
gi  Evan gé li kus  Egy ház  Or szá gos
Iro dá ja Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz -
tá lyá nak meg bí zá sa alap ján je lent

meg az ál ta la össze ál lí tott óvo dai
mód szer ta ni se géd könyv, mely az
evan gé li kus óvo dák ban hit tanfog -
lal ko zá so kat ve ze tő óvó nők nek és
lel ké szek nek nyújt szak mai se gít -
sé get. A Min den nap Jé zus sal… cí -
mű kö tet foly ta tá sa ként 2011-ben
meg je lent  az  ál ta la  szer kesz tett
gyűj te mé nyes  ki adás  is,  il let ve  a
könyv höz kap cso ló dó bib li ai ki fes -
tő fü zet. A mű hi ány pót ló volt, el -
ső ként je lent meg ki fe je zet ten az
evan gé li kus óvo dai ne ve lés sel fog -
lal ko zó ma gyar pe da gó gi ai szak iro -
da lom.
2009-től hit tan ta nár ként is szol -

gált a he lyi gyü le ke zet ben. Meg bí -
zá si szer ző dés sel a vá ros hét ön kor -
mány za ti óvo dá já ban ve ze tett he -
ten ként  fog lal ko zá so kat,  il let ve
egy  ál ta lá nos  is ko lá ban  öt  cso -
port ban hit tan órá kat, va la mint a
vá ros Tán csics Mi hály Gim ná zi u -
má ban két hit tan cso port ban tar -
tott szin tén he ti rend sze res ség gel
bib lia órá kat.
2011. szep tem ber 1-jé től a Ma -

gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
Or szá gos  Pres bi té ri u má nak  ha -
tá ro za ta  alap ján  ka pott  meg bí -

zást az in du ló me ző be ré nyi
Ka ti ca bo gár  Evan gé li kus
Né met Nem ze ti sé gi Óvo da
ve ze té sé re. 2013. jú li us 31-
ig volt az in téz mény ve ze -
tő je.
2013. ok tó ber 1-jé től az

óvo dai  ne ve lés  „tan tárgy -
gon do zó ja ként”  nyújt  se -
gít sé get az evan gé li kus óvo -
dák szá má ra. 
Ré vész  Jó zsef né  ak tív

gyü le ke ze ti hit ok ta tói szol -
gá la ta mel lett 1994-től fo -
lya ma to san pres bi te ri tiszt -
sé get  is  vi sel  az  oros há zi
gyü le ke zet ben. 
Egész éle tét a leg ki seb bek

kö zöt ti szol gá lat töl töt te és
töl ti ki mind a mai na pig. Is -
ten előt ti fe le lős ség gel, az ő
ke zé be le tett élet tel, evan gé -
li kus egy há zá hoz va ló hű -
ség gel igyek szik kö zel hoz -
ni min den ki hez im már több

mint húsz éve az evan gé li kus óvo -
dai ne ve lés ügyét.
Ki tün te té sei: 1998-ban szak mai

mun ká ját el is me rő Mi nisz te ri Di -
csé ret ben  ré sze sült.  2001-ben  a
ma gyar kul tú ra nap ján mun ká ját
Brunsz vik Te réz-díj jal is mer te el
az Ok ta tá si Mi nisz té ri um. 
Az évek so rán vég zett ered mé -

nyes mun ká ja gyü möl cse ként si ke -
rült kol lé gái, a szü lők, gyer me kek
tisz te le tét,  sze re te tét  el nyer nie.
Szak mai tu dá sát messze me nő en el -
is me rik, el fo gad ják. Sze mé lyes pél -
da mu ta tá sa, éle te tisz te le tet éb reszt
nem csak a köz vet len kör nye ze té -
ben, ha nem az or szág evan gé li kus
in téz mé nye i ben dol go zó kol lé gák
kö ré ben is. 
Ki tün te té sé hez gra tu lá lunk, Is -

ten gaz dag ál dá sát kí ván juk éle té -
re, csa lád já ra, mun ká já ra!

laudációrévészJózsefnétiszteletéreapéterfy-díj-átadón

petrőcziévaversesköteténekbemutatója
A Rá day Könyv tár sze re tet tel vár ja a lí ra ba rá ta it Pet rő czi Éva köl tő, iro -
da lom tör té nész, mű for dí tó Mint a gye rek kor cí mű, ti zen har ma dik ver -
ses kö te té nek be mu ta tó já ra. Idő pont: de cem ber 12., 17 óra. Hely szín: 1092
Bu da pest, Rá day u. 28., föld szint, az ud var ban bal ra. A ver ses-ze nés es -
tet kö tet len be szél ge tés, sze re tet ven dég ség, il let ve de di ká lás zár ja.

zuglóizenésesték
A zug lói ze nés es ték de cem ber 12-ei, 18 óra kor kez dő dő al kal mán a Gyü -
le ke ze ti li tur gi kus könyv alap ján éne kelt ad ven ti ve spe rán ve he tünk részt
a zug lói evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XIV. ker., Lő csei út 32.). Köz -
re mű kö dik az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) ének ka ra dr.
Kincz ler Zsu zsan na, va la mint az EHE li tur gi kusének-sze mi ná ri u ma dr.
Fin ta Ger gely ve zény le té vel.  Az  egye te mes  ke resz tyén  gyö ke rek re
vissza ve zet he tő li tur gi kus for ma, a ve spe ra ge rin cét a kö zös zsol tá ro zás
al kot ja, amely se gít Is ten re fi gyel nünk, ki emel min ket gon do la ta ink ból,
és egyé ni ér zé se in ket össze han gol ja a meg vál tott gyü le ke zet imád sá gá -
val. A kö zös ének lés be – le gyen akár jól is mert gyü le ke ze ti ének vagy li -
tur gi kus té tel – mind annyi an be kap cso lód ha tunk.
Igét hir det dr. Bé res Ta más teo ló gi ai ta nár.
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„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá -
so tok.” (Lk 21,28)

Ad vent 2. he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li s he ti igéi az Úr Jé zus két el jö ve -
te le kö zöt ti idő ben élő ke resz tyé ne -
ket er re fi gyel mez te tik: íté let előtt, ke -
gye lem alatt élünk, és a vi lág íté let bár mi kor el kez dőd het, mi kor „az Em ber -
fia el jön az ő Aty já nak di cső sé gé ben, és meg fi zet min den ki nek az ő cse le -
ke de tei sze rint”. (Mt 16,27; LK) Ad dig ti, ch ris ti a nu sok „Hir des sé tek a né pek -
nek, és mond já tok: íme, az Is ten, a mi Üd vö zí tőnk el jő. – Igaz sá gát hir des -
se az ég, mert íté le tet tart az Is ten.” (GyLK 709 + 3) „És ak kor meg lát ják az
Em ber fi át el jön ni a fel hő ben nagy ha ta lom mal és di cső ség gel.” Az Atya az íté -
le tet a Fi ú nak ad ta át, ő így fi gyel mez tet: „…tud já tok meg: kö zel van az Is -
ten or szá ga. (…) Az ég és a föld el mú lik, de az én be szé de im nem múl nak el.”
(Lk 21,27.31.33) „Az ir gal mas Is ten nem akar ta, hogy az íté let nap hir te len -
ség gel lep jen meg ben nün ket, ezért ke gyel mé vel meg tisz tel ve hí ven fi gyel -
mez tet. Hir det te ti igé jét, meg té rés re hív. Jé zus ban min den bű nünk bo csá -
na tát kí nál ja.” (Dr. Lu ther) „Le gye tek te hát tü re lem mel, test vé re im, az Úr el -
jö ve te lé ig. …és erő sít sé tek meg a szí ve te ket, mert az Úr el jö ve te le kö zel van.”
(Jak 5,7.8) S amíg re mény sé günk egé szen be nem tel je se dik, kö ves sük „azo -
kat, akik hit és tü re lem ál tal örök lik az ígé re te ket” (Zsid 6,12). A meg di cső -
ült Krisz tus Já nos ál tal le ve lek ben üzen föl dön élő gyü le ke ze té nek, és ké ri
övé it: tér je nek meg a po gány bál vány imá dás ból s a tév ta ní tá sok ból, il let ve
tér je nek vissza az el ső sze re tet hez. A sza vát meg hal lók nak ígé ri: „Aki győz,
an nak adok az el rej tett man ná ból, adok ne ki fe hér kö vecs két is, és a kö vecs -
ké re ír va új ne vet…” (Jel 2,17) „Aki győz, an nak en ni adok az élet fá já ról, amely
az Is ten pa ra di cso má ban van.” (Jel 2,7) Mi csak ve le győz he tünk. Ő a bí ró,
de mi előtt ítél ne, el jött meg hal ni ér tünk. „Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle -
te van…” (Jn 3,36) Ezt ő így erő sí ti meg: „…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) S akik örök élet re „ítél tet tek”, ju tal mat
kap hat nak (lásd 1Kor 3,14). Pál ír ja: „Mert mind nyá junk nak lep le zet le nül kell
oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé, hogy min den ki meg kap ja, amit meg ér -
de mel, asze rint, amit e test ben cse le ke dett: akár jót, akár go no szat.” (2Kor 5,10)
A nagy ta nács előtt sza ba dí tó, meg vál tó Urunk ki je len tet te ma gá ról: ő a Krisz -
tus, a Fel kent, a Mes si ás. „…mos tan tól fog va ott ül majd az Em ber fia Is ten
ha tal ma jobb ján.” És az Em ber fia az Is ten Fia! „Ti mond já tok, hogy én va gyok.”
(Lk 22,69.70) Pál sze rint ez lesz a fel tá ma dás rend je: a má so dik el jö ve te le -
kor „…ma ga az Úr fog alá száll ni a menny ből, és elő ször fel tá mad nak a Krisz -
tus ban el huny tak, az után mi, akik élünk, és meg ma ra dunk, ve lük együtt el -
ra gad ta tunk fel hő kön az Úr fo ga dá sá ra a le ve gő be, és így min den kor az Úr -
ral le szünk.” (1Thessz 4,16–17) Mar a na tha! – Urunk, jöjj! „Ál dott Jé zus, se -
gíts min ket er re, / Jöjj, és vígy át az örök élet re, / Ahol öröm ben / Üd vö zül -
tek kel élünk a menny ben!” (EÉ 509,4) 

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!” 

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

sEMpEr  rE ForMAnDA

A ka rá cso nyi han gu la tot idé ző kom -
po zí ci ót lát va ta lán ép pen ar ra a bé -
ké re, még in kább bé -
kes ség re vá gyó dunk,
ame lyet a mű vész se -
ma ti kus  alak ja i val,
alak za ta i val elénk tár.
Új ra meg áll ni sze ret -
te ink kö ré ben a fel dí -
szí tett  ka rá csony fa
kö rül, és együtt len ni
meg hitt ség ben,  sze -
re tet ben.  Ép pen  ez
az in kar ná ció, az el ső
ka rá csony  egyik  fő
üze ne te  is!  Csend -
ben, egy fél re e ső he -
lyen, tá vol a vi lág za -
já tól, egy ide gen is tál -
ló ban vi lág ra jött, tes -
tet öl tött az em be ri -
ség Meg vál tó ja.
A  szent  csa lád tól

kis sé hát rébb egy ka -
put  lá tunk. Egy nyi -
tott,  nagy  ka put,  a
menny  ka pu ját  (?),
ame lyen ke resz tül be pil lant ha tunk a
foly ta tás ba, a jö vő be. A nagy pi ros
szív – a Lu ther-ró zsa szí vé re is em -
lé kez tet ve – az éle tet, ta lán az ér tünk
ma gát fel ál do zó Jé zus Krisz tus éle tét,
fél tő sze re te tét jel ké pe zi. Ez a szív ak -

ko ra,  hogy  be  se  fér  a  ka pun,  a
menny ka pu ján, azt üzen ve a szem -

lé lő nek: eb ben a szív ben min den ki -
nek, még ne ked és ne kem is van hely!
A szív mö gött égő gyer tya, mely -

nek mint ha ki tárt-szét tárt kar jai len -
né nek. Gyer tya, mely mi köz ben fényt
áraszt, ön ma gát emész ti fel. Szét tárt

ka rok, me lyek kit-kit ma gá hoz sze -
ret né nek ölel ni. Ez a ke reszt túl fű tött
szim bó lu ma, nagy pén te ké, a meg vál -
tá sé, ami ért ka rá csony cso dá ja tör -
tént. A Min den ha tó ér tünk el jö vő,
elénk be jö vő, ésszel fel fog ha tat lan és
meg ma gya ráz ha tat lan sze re te té nek
szim bó lu ma.
És vé gül: kik azok ott, a kép rész let

jobb al só szeg le té ben? A há rom ki rá -
lyok?  Jé zus  a meg di cső ü lés  he gyén
Mó zes és Il lés tár sa sá gá ban? Vagy ép -

pen a Szent há rom -
ság egy  igaz Is ten?
Nem  tu dom,  de
nem  is  szán dé ko -
zom meg fej te ni, mi -
vel az el kép ze lé sek -
nek  egyen ként  is
ko moly  és  fon tos
üze ne tük van ka rá -
csony kor… 
Ho gyan is ol vas -

suk Pál apos tol nak
Ti tusz hoz  in té zett
pász tor le ve lé ben?
„Mert meg je lent az
Is ten üd vö zí tő ke -
gyel me min den em -
ber nek, és ar ra ne -
vel min ket, hogy
meg ta gad va a hi -
tet len sé get és a vi lá -
gi kí ván sá go kat, jó -
za nul, igaz sá go san
és ke gye sen él jünk a
vi lág ban…” (Tit

2,11)  Így  le gyen  –  mind annyi unk
éle té ben. 
Ezek kel a gon do la tok kal kí vá nok

ál dott és meg hitt ka rá cso nyi ké szü -
lő dést min den ked ves Ol va só nak!

g Dr. Blázy Ár pád

megjelentazistenüdvözítőkegyelme
Ad ven ti-ka rá cso nyi gon do la tok egy ka ma ra ki ál lí tá son

b Ad vent el ső va sár nap já ig volt lát ha tó a ke len föl di evangélikus gyü le ke zet
ta nács ter mé ben OlescherTamáskép ző mű vész Parabolák,tekercsképekés
oltárok cí mű – ok tó ber kö ze pén nyílt – ki ál lí tá sa. Lel ki leg meg fü röd ve a
fes tő mű ve i ben, a ké pek szin te gyer mek ded egy sze rű sé ge, tisz ta sá ga, élénk
szí nei, nyu gal mat és bé kes sé get árasz tó at mo szfé rá ja ra gad ta meg a lá -
to ga tót. Ezt iga zo lan dó – ka rá csony kö ze led tén – irá nyít suk most te kin -
te tün ket Azörökműképei:Hiszekegy… cí mű fest mény egyik rész le té re.

Ami ről sze ret nék ír ni, az egy részt na -
gyon sze mé lyes, sőt a sze mé lyes sé -
gé ben na iv és egy ügyű, más részt vi -
szont  szen ti men tá li san  ál ta lá nos.
Há rom vá laszt kap tam az Úr tól há -
rom nap alatt, há rom cso dá val! 
Az őszi szü net el ső nap ja it a Ba -

kony ban  töl töt tük.  Té sen  vet tünk
szál lást,  az  evan gé li kus  temp lom
mel let ti pa ró ki án. 
El in du lás előtt ad tam a fi ó ká im nak

egy-egy lis tát ar ról, hogy mit pa kol -
ja nak be a cso mag ja ik ba (ki nek írás -
ban, ki nek raj zos je lek kel). Négy óri -
á si  pak kot  rak tak  össze! Ami kor  a
szál lá sun kon  elő ke rül tek  az  al vós
ál lat kák, kis pár nák, fo ci lab da, dob -
ütő, köny vek, var ró kész let, mű anyag
gyü möl csök, üres sajt do bo zok a le -
en dő kin csek nek…, nem ér tet tem,
ho vá fér tek el a ru hák. 
Az én cso ma gom lett még is a leg -

ne he zebb. Én nem mü tyü rö ket, ked -
ves  ha szon ta lan sá go kat  pa kol tam
be, ha nem gon do kat. A na pi ru tin ban
fel őrölt spon ta ne i tás és jó kedv sa lak -
ját, amely a „nem tu dom, ho vá tar -
to zom” te her ré sú lyo so dott. Meg kér -
tem a kis lá nyo mat, hogy há rom ha -
tal mas pu szi val cup pant sa ki a fe jem -
ből a rossz gon do la to kat. Nem raj ta
mú lott, min dent meg tett, de nem lett
jobb – csak ki csit. (A me se be li hár -
mas szá mot kí ván tam!) 
Az el ső reg ge len, ami kor a csa lád

még aludt, fel men tem a temp lom hoz,
és  reg ge li  imád sá gom ban  el mond -
tam  min dent  az  Úr nak.  Azt  súg ta
vissza, hogy ne ve gyem na gyon zo kon,
de olyan va gyok, mint Jó nás hú gocs -
ká ja, aki azt hi szi, el me ne kül het a ki -
hí vá sok elől, mert – mond juk ki őszin -
tén – gyá va, nincs hoz zá ked ve, és tel -
je sen  al kal mat lan nak  tart ja  ma gát

vál lalt fel ada ta i ra. És hamm, be ka pott
a cet hal gon do lat bu bo rék for má já ban,
amely ben már csak böj töl ni és imád -
koz ni  le he tett.  Eb ben úsz tam egész
nap, és nem vol tam büsz ke ma gam ra.

El ső cso da, el ső vá lasz. Ban du kol -
tam kéz a kéz ben a hét éves leg ki seb -
bem mel, és be szél get tünk er ről-ar ról,
el ső sor ban az ábé cé be tű i ről. Hir te -
len meg állt, és azt kér dez te, el mon -
da nám-e ne ki an nak az em ber nek a
tör té ne tét, aki egy nagy hal gyom rá -
ban volt, a Jó ná sét. 
Meg döb ben tem.  Hon nan  tud ja? 
Nem vár ta meg a vá la szom, mert

oda fu tott egy nagy fá hoz, és meg ölel -
te: ez a csa lád fám! Össze ka pasz kod -
tunk, és át ölel tük a fát és egy mást. 
Ágas-bo gas fa va gyunk mi is, akik

egy más nak let tünk ren del ve ezen a
föl di za rán dok úton, és egy más gon -
do la ta it is ol vas suk sok szor a sze re -
tet ben, amely fö lül ről árad ránk. A
csa lá dom hoz tar to zom! 

Má so dik cso da, má so dik vá lasz.
Meg ér kez tünk a ró mai für dő ha tal -
mas szik lá i hoz, meg pi hen tünk, igét
ol vas tunk. Pont azon a he lyen, pont
azok ban a per cek ben ta lál koz tunk a
té si evan gé li kus test vé rek kel. Hi he -
tet len volt! Jót ne vet tünk, és örül tünk
egy más nak. 
Más nap egy má sik vá ros ban még

két szer ta lál koz tunk. Ne vet tünk, és
fel fe lé mu to gat tunk. Krisz tus tes té -
nek,  az  egy há zá nak  tag ja  va gyok!
Hoz zá juk tar to zom, az egy ház hoz, a
test vé re im hez!
Har mad nap, a tú ránk ele jén ta lál tam

egy ván dor bot nak al kal mas ágat, és az -
zal men tem, men de gél tem hegy nek föl,
völgy nek  le.  Azon  gon dol kod tam,
hogy ta nít vá nya va gyok-e az Úr nak.
Lesz nek-e sza va im, lesz nek-e tet te im,

lesz-e imád sá gom? Néz tem a bo tot, és
ar ra gon dol tam, olyan le he tet len az,
hogy en gem az Is ten hasz nál ni tud jon,
mint hogy ez a bot ki vi rá goz zék. Ilyen
csu pasz, ha lott ág va gyok. 
El ér kez tünk  egy  fe szü let hez,  és

le ül tünk  együtt,  az  egész  csa lád
imád koz ni  az  ott ho ni a kért.  Jan ka
lá nyom olyan ügyet le nül ült le, hogy
ne kem esett. Ke zé ben volt egy nagy
cso kor  pity pang,  és  azt mind  rám
ken te, de szó sze rint. Ki vi rá goz tam
te tő től tal pig. 
A hi ú sá gom nak biz to san jól esett

vol na,  ha  mond juk  ró zsa szir mok,
vad vi rá gok bo rí ta nak el, de a gyom -
nö vény ke kó cos bó bi tá ja is üze net -
té vált. Nem kell bot, nem kell sem -
mi va rázs-se géd esz köz, amely meg -
mu tat ja az Úr ha tal mát, mert ne künk
kell jel lé vál nunk min den ki szá má ra.
Ne künk kell su gá roz ni, hogy az Úr
sze ret. Jé zus Krisz tus óta nem vi rá -
goz nak ki a vesszők, ha nem az em -
be ri éle tek, de azok is csak ak kor, ha
Jé zus hoz tar to zunk. Jé zus hoz sze ret -
nék tar toz ni! 

A har ma dik cso da gyúj tó pont is
volt, mert az Is ten öle lé sé ben ve lem
volt a csa lá dom, és a gyü le ke ze tem -
ből az egyik test vé rem üze ne tet kül -
dött ép pen ab ban a perc ben, hogy
gon dol ránk. Csend volt és bé kes ség.
Össze tar to zunk.

„És ami kor el vo nult az Úr, nagy és
erős szél szag gat ta a he gye ket, és
tör del te a szik lá kat az Úr előtt; de az
Úr nem volt ott a szél ben. A szél után
föld ren gés kö vet ke zett; de az Úr nem
volt ott a föld ren gés ben. A föld ren gés
után tűz tá madt; de az Úr nem volt
ott a tűz ben. A tűz után halk és sze -
líd hang hal lat szott.” (1Kir 19,11–12)

g Papp And rEa

Hovatartozásaim

időszerűszeretet–könyvbemutató
A Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány és a Lu ther Ki adó kö zös ki adá sá ban je -
lent meg a kö zel múlt ban Tú róczy Zol tán evan gé li kus püs pök (1893–1971)
ige hir de té se i nek leg újabb kö te te, me lyet de cem ber 8-án, va sár nap 17 óra -
kor mu tat nak be a győ ri evan gé li kus Öreg temp lom ban. Az al ka lom elő -
adói az ala pít vány ku ra tó ri u má nak tag jai.
Tú róczy Zol tán kü lön le ges alak ja a 20. szá za di ma gyar tör té ne lem -

nek és egy ház tör té net nek: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban há -
rom szor vá lasz tot ták püs pök ké, és erő sza kos ál la mi be avat ko zás sal há -
rom szor ál lí tot ták fél re. A püs pök szü le té sé nek 120. év for du ló já ra ki adott
Idő sze rű sze re tet a má so dik fél re ál lí tá sa ide jén, 1953/54-ben írt pré di ká -
ci ó it tar tal maz za. 
A könyv és a Lu ther Ki adó egyéb ki ad vá nyai a be mu ta tó al kal má val

ked vez mé nye sen meg vá sá rol ha tók.

EvangélikustemplomokaMagyartelevízióban
De cem ber 8-án, va sár nap az M1-en 10.52-kor Evan gé li kus temp lo mok cím -
mel a kő vá gó ör si és a vár pa lo tai temp lo mot lát hat ják né ző ink. Szer kesz -
tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Ne mes Takách Ág nes.
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amikulás
hozta…

Bi zony ta la nul  lép ke dett a sa ras,  la tya kos úton.
Mer re is men jen most? Nem így ter vez te ezt a dél -
utánt. A szo ron ga tó fe szült ség mi att a cso ki mi -
ku lást kezd te egy re erő seb ben mar kol ni a zse bé -
ben. De jó, hogy ezt nem ad ta oda a lány nak… Már
nem volt rá szük ség. De most mit csi nál jon ve le? 
Csu pa cso ki lett tő le, ide ge sen pró bál ta le tö -

röl ni hi deg ke zé ről. Per sze csak ne he zen akart le -
jön ni ró la, úgy, mint ré gen, ki csi ko rá ban, ami kor
fü lig ma sza tos lett az ilyen aján dé kok tól. De ez a
mos ta ni rossz ér zés is on nan messzi ről volt is me -
rős – a ma gány, a ki ta szí tott ság, az ér ték te len ség. 
Ezt így ta lán még so se tud ta meg fo gal maz ni.

Szü le i vel egyéb ként is igen kri ti kus sá vált az utób -
bi idő ben, ak ko ri ban még nem ta lál ta vol na meg
a meg fe le lő sza va kat, csak na gyon vá gyott va la -
mi meg ér tés fél é re, sze re tet re. Most lát ta ma ga
előtt any ját, aki től olyan jól esett vol na egy kis me -
leg ség, oda fi gye lés – de nem le he tett, mert „si -
et”, és kü lön ben is „fut a ház tar tás”. Eszé be ju tott
ap ja is, aki annyi ra meg csö mör lött sa ját si ker te -
len sé gé től, hogy so sem bá to rí tot ta, di csér te.

***

Szent Mik lós le gen dá já ban – ha le bont juk ró la
a ked ves, „édes kés má zat” – a fel nőtt, érett em -
ber szá má ra is gyó gyí tó apai és anyai sze re tet tel
ta lál koz ha tunk.

Mik lós el sze gé nye dett szom széd ja ne héz dön -
tést hoz: bor dély ba ad ja lá nya it. Az édes apa 
sa ját lá nya it kény sze rül fel ál doz ni, de Mik lós köz -
be lép, és az ab la kuk ba do bott, arannyal teli zacs -
kók kal el há rít ja a ve szélyt. A lá nyok im már a 
sa ját éle tü ket él he tik. Lesz ho zo má nyuk, le het sa -
ját csa lád juk, ap juk sze ren csét len sé ge nem ta szít -
ja őket a szé gyen be.

Egy má sik le gen da ar ról szól, hogy egy asszony
a temp lom ba si e tett meg bi zo nyo sod ni a hír ről,
hogy Mik lóst püs pök ké vá lasz tot ták. Sa ját vá gyá -
nak en ged ve őri zet le nül hagy ta gyer me két, akit
ha za tér ve meg ég ve ta lált, mert túl kö zel ment a
tűz höz. Őt is Mik lós men ti meg, ami kor meg áld -
ja a gyer me ket. Ké pes olyan anyai, óvó lég kört te -
rem te ni – szem ben a kí ván csi, ön ző anyá val –,
amely gyó gyu lást hoz.

***

Még sem dob ta ki a cso kit, a ku ka már úgy is te -
le volt. Egy ked vű en meg kós tol ta. Jó ér zés töl töt -
te el, utol já ra ta lán a nagy ma mi tól ka pott ilyet.
Már rég a hón al já ig ért nagy ma ma, de még min -
dig hoz ta ne ki ilyen tájt a Mi ku lás-cso ma got. Min -
dig mo soly gott, min dig biz tat ta, erő sí tet te. 
Hir te len jobb ked ve lett. Eszé be ju tot tak a ked -

ves mon da tok, hogy ilyen kor ad vent ben mennyi
cso dá ról  me sélt  ne ki  az  idős  asszony,  ka rá -
csony iga zi ér tel mé ről. És ne ki el hit te… El in dult
vég re az ad ven ti dísz ben úszó ut cák fe lé, és bé -
ke volt a szí vé ben.

***

Haj la mo sak va gyunk azt hin ni, hogy a múlt ból ho -
zott se bek vég le ge sen meg ha tá roz nak, bör tön be zár -
nak. Nagy fáj dal mak és vesz te sé gek kö zött kü lö -
nö sen is érez zük: nincs le he tő sé günk ki tör ni az „ör -
dö gi kör ből”. Pe dig van nak kö rü löt tünk gyó gyí tó,
„szent em be rek” is. Akik vi gasz tal nak, meg bé kél -
tet nek a vi lág gal, Szent Mik lós ként be töl tik a hi -
á nyo kat.

Ad vent kor, ka rá csony kö ze led té vel új ra fon to sabb
lesz az ott hon ke re sés, az el vá gyó dás va la mi tel je -
sebb élet fe lé. Nem csu pán ro man ti kus nosz tal gia
ez: kö zel kell, hogy en ged jük ezt az ér zést, mert szük -
sé günk van az új ra kez dés re, a gyó gyu lás ra. Mert
a kis gyer mek ként kö zénk jö vő Jé zus az ün nep pel a
vá gyott új kez det le he tő sé gét hoz za egé szen kö zel.

g Szán tó Eni kő

névjegy:szántóEnikő
Lel kész, lel ki gon do zó, 2013
szep tem be ré től a Bu da pes ti
Evan gé li kus Egye te mi Gyü -
le ke zet lel ké sze fél ál lás ban.
Két  kis lá nya  édes any ja;
Bor bá la öt-, Jo han na két és
fél éves.

b „Négy ke ré ken gu ru ló or vo si rej tély va -
gyok” – így jel lem zi ma gát fé lig ko mo lyan,
fé lig vic ce sen BánhegyiOrsolya. A ma ga
har minc há rom évé vel ugyan is már túl él -
te a ge rinc ve lői izom sor va dás ban érin tet -
tek vár ha tó ma xi má lis élet ko rát; sors tár -
sai éle te ti pi ku san négy-öt éves ko ruk ban,
ka masz kor ban vagy fi a tal fel nőtt ként ér
vé get. A Bu da pes ten élő fi a tal lány előbb
mér nök-in for ma ti kus nak ta nult, majd
el vé gez te a pszi cho pe da gó gia sza kot. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö -
vet ség (Me visz) tit ká ri tisz tét is be töl tő Or -
so lyát a reformációéstolerancia te ma ti -
kus év je gyé ben kér dez tük.

– Négy vég tag ra bé nult ke re kes szé kes va -
gyok. Az ál la po to mat bi zo nyos faj ta ge ne ti kai
mu tá ció okoz za,  amely nek or vo si  rö vi dí té se
SMA. En nek lé nye ge, hogy a moz ga tó ide -
gek ott, ahol ki lép nek a ge rinc osz lop ból,
nem tud nak re ge ne rá lód ni, így szép las san
el hal nak. Eb ből kö vet ke zik, hogy az izom -
za tom fo ko za to san le épül. Száz szá za lék ban
el lá tás ra szo ru lok min den té ren, az evés től
egé szen az éj sza kai for ga tá sig. Olyan sze -
ren csés  va gyok,  hogy  egész  éle tem ben
édes anyám se gít sé gét él vez tem.

– Az in ter ne ten, írás ban vá la szo lod meg
a kér dé se i met. Évek kel ez előtt né hány szor ta -
lál koz tunk sze mé lye sen is, ezért me rem ki -
je len te ni, hogy szó ban is tel je sen ter mé sze -
tes, nyu godt han gon mon da nád mind eze -
ket, a ke ser gés leg ki sebb je le nél kül.
–  Már  egy éves  ko rom  előtt  ki de rült,

hogy moz gás kor lá to zott va gyok, mert a for -
gás nál to vább nem ju tot tam a hely vál toz -
ta tás ban; jár ni so ha nem ta nul tam meg. Ta -
lán emi att van az, hogy ne kem iga zá ból nem
oko zott nagy prob lé mát vagy tö rést a hely ze -
tem el fo ga dá sa.
A be teg ség szót nem vé let le nül nem hasz ná -

lom. So ha nem tar tot tam be teg ség nek azt, hogy
ke re kes szék ben ülök. Ez csak egy fi zi kai ál la -
pot, amely nem vál toz tat ha tó, és na gyon re mé -
lem, hogy nem ez ad ja a leg főbb jel lem vo ná -
sa im alap ját.
A be teg ség min dig be teg ség tu dat tal jár, ami

ne kem nincs. Per sze ez nem je len ti azt, hogy
ne len nék tisz tá ban a fi zi kai kor lá ta im mal, il -
let ve az zal, hogy a jö vő ben mi lyen prob lé mák -
kal fo gok majd szem be sül ni.
– Ke re kes szék ben ül ve mit ta pasz talsz a tár -

sa da lom ré szé ről? Szán dé ko san sar ko san fo gal -
ma zok: el for dít ják a fe jü ket az em be rek, ha meg -
lát nak az ut cán, vagy úgy tesz nek, mint ha adott
eset ben egy ál ta lán nem szo rul nál se gít ség re?
– A sze mé lyes él mé nye im nem rosszak. Vé -

le mé nyem sze rint az, hogy mi lyen egy ide gen
re a gá lá sa a fo gya té kos em ber re, at tól is függ,
hogy mi lyen a fo gya té kos re ak ci ó ja az ide gen -
re. Alap ból mo soly gós és po zi tív em ber va gyok,
ami ki fe lé is lát sz hat, va ló szí nű leg ezért nincs
hosszú lis tá ra va ló sé rel mem.
Két dol gon szok tam fenn akad ni: az egyik,

ami kor lát vá nyo san saj nál nak. A má sik, ami -
kor egy kis gye rek meg kér de zi a szü le i től, hogy
mi ért ülök elekt ro mos ko csi ban, és a fel nőt tek
vá lasz he lyett el rán gat ják a gye re ket a kö ze lem -
ből, mint ha rosszat tett vol na. De ezt a tu dat -
lan ság szám lá já ra írom. Sze ren csé re mind két
hely zet tel egy re rit káb ban ta lál ko zom.

– És az zal a vé le ke dés sel, hogy ha ke re kes
szék ben ülsz, ak kor biz to san men tá li san, szel -
le mi leg is sé rült vagy?
– Ez tel je sen ál ta lá nos hoz zá ál lás… Szok tak

is fu rán néz ni az em be rek, ami kor azt lát ják,
hogy el kez dek be szél get ni az zal, aki vel va gyok.
De a leg job ban ak kor szok tak el cso dál koz ni,
ami kor nyil ván va ló vá vá lik szá muk ra, hogy aki -
vel együtt lát nak, az a ba rá tom, aki tel je sen ön -
szán tá ból töl ti ve lem az ide jét.

– Em lí tet tük már, hogy több dip lo mád van. Ho -
gyan vi szo nyul tak an no hoz zád az is ko la tár sa id,
il let ve viszonyulnak je len leg a mun ka tár sa id?
– Ál ta lá nos is ko lás ként ma gán ta nu ló vol tam,

gim ná zi um ba  egy  moz gás kor lá to zot tak nak
fenn tar tott osz tály ba jár tam. A Gá bor Dé nes

Fő is ko lán több szá zan vol tunk, és ke vés időt töl -
töt tünk az in téz mé nyen be lül ah hoz, hogy ba -
rát sá gok épül je nek, de per sze a lép cső zés ben
min dig  kap tam  se gít sé get.  Az  EL TE  Bár czi
Gusz táv  Gyógy pe da gó gi ai  Ka rán  könnyeb -
ben ala kí tot tam ki kap cso la to kat, bár nem tu -
dom,  mennyi re  te kint het jük  rep re zen ta tív -
nak az ott szer zett ta pasz ta la ta i mat, hi szen ott
min den ki gyógy pe da gó gus nak ké szült.
Je len leg szem lé ző ként, táv mun ká ban dol go -

zom itt hon ról négy órá ban, úgy hogy a mun ka -
tár sa im mal nem is  ta lál ko zom. Ugyan egyik
dip lo má mat sem hasz ná lom, még is szí ve sen
csi ná lom, mert iga zán ké nyel mes mun ka an -
nak el le né re, hogy reg gel öt kor kell kez de nem,
no ha iga zi éj je li ba goly va gyok. Hosszú tá von
a  gyógy pe da gó gi á val  sze ret nék  fog lal koz ni,
igaz,  ed dig  még  nem  si ke rült  el he lyez ked -
nem ezen a szak te rü le ten, de re mé lem, egy szer
lesz rá le he tő sé gem, hogy a se gí tő szak má ban
meg ta lál jam a he lyem.

– Mennyi re jel lem ző vagy rit ka, hogy egy
moz gás sé rült gyógy pe da gó gus nak megy? Nem
fur csál lot ták, fur csáll ják? Mi az, ami ben ép pen
a hely ze ted mi att tudsz se gí te ni, mond juk, a
sors tár sa id nak?
– A ka ron so ká ig én vol tam az egyet len moz -

gás kor lá to zott; hal lás-, il let ve lá tás sé rült hall -
ga tók  már  töb ben  meg for dul tak  az  in téz -
mény ben. Na gyon so kat kö szön het tem a spe -
ci á lis szük ség le tű hall ga tó kat se gí tő tes tü let nek;
sok  se géd esz közt  biz to sí tot tak  szá mom ra,
hogy meg könnyít sék a ta nu lást és a köz le ke dést
az épü let ben.
A pszi cho pe da gó gia fel ada ta az ér zel mi, vi -

sel ke dés- és tel je sít mény za va rok fel is me ré se és
ke ze lé se. A gyógy pe da gó gi á nak ez a  te rü le te
nem fo gya té kos em be rek kel fog lal ko zik, ezért
nem tu dom, mennyi ben vál toz tat a hoz zá ál lá -
so mon a sa ját hely ze tem. Ta lán csak annyi ban,
hogy az egyén prob lé má ját ke vés bé te kin tem az
ő el sőd le ges sze mé lyi ség vo ná sá nak, sok kal in -
kább az ál ta lá nos meg nyil vá nu lá sai a mérv adók
szá mom ra.  Konk ré tan  moz gás kor lá to zot tak
se gí té sé vel so ha nem fog lal koz tam.

– Már ki de rült, hogy a leg ap róbb dol gok ban
is el lá tás ra szo rulsz. A hét köz na pok ban mi lyen
aka dá lyok kal kell meg küz de ned? Ho gyan éled
meg pél dá ul a tö meg köz le ke dést, csak hogy egy
ti pi kus pél dát hoz zak?
– Az egy do log, ha va la mi nincs aka dály men -

te sít ve, mert ak kor az én fel ada tom meg szer -
vez ni, hogy el jus sak vagy be jus sak va la ho vá. Az
azon ban na gyon fel há bo rít, ami kor va la mi re azt
mond ják, hogy aka dály men tes, pe dig egy ál ta -
lán nem az! Gon do lok itt egy túl sá go san me -
re dek rám pá ra, egy fix aj tó ra, osz lop ra a rám -
pa te te jén vagy ami kor pél dá ul a BKV-nál né -
hány tíz ezer fo rin tot spó rol nak egy fém la pon,
amely nek  hi á nya  mi att  elekt ro mos  ke re kes
szék kel hasz nál ha tat lan ná vá lik egy-egy já rat.

– És ab ban, hogy még nem si ke rült el he lyez -
ked ned pszi cho pe da gó gus ként, szá mí tott, je len -
tett konk rét hát rányt a hely ze ted? Egy ál ta lán:
ho gyan vi szo nyul tak hoz zád, ha meg pá lyáz tál
egy ál lást?
– A mun ka ke re sés ben a leg na gyobb aka dály

a kis hi tű sé gem. Az ön élet raj zom el ső rá né zés -
re sem mu tat túl jól – an nak el le né re, hogy nem
fe dem fel, hogy ke re kes szé kes va gyok –, hi szen

a ta nul má nya i mon kí vül nincs túl sok min den
ben ne, ami ma már egy friss dip lo más nál is hát -
rány, nem hogy az én ko rom ban. Konk rét ál lás -
in ter jú, ami kor a kva li tá sa im meg fe le lő ek vol tak
az  ál lás  be töl té sé hez,  ak kor  si ke rült  is;  ed dig
össze sen két szer volt ilyen. Mi re el ju tot tunk a
sze mé lyes ta lál ko zó ig, már tud ták, hogy ke re kes
szé kes va gyok – meg kel lett tud nom, hogy aka -
dály men tes-e az épü let, aho va men tem –, és nem
érez tem, hogy ez prob lé mát je len tett vol na.

– Tér jünk rá a me vi szes kö tő dé sed re. Ho gyan
is mer ked tél meg a Me visszel?
– Ka to li kus nak ke resz tel tek, de kis ko rom -

ban a nagy ma má i mon kí vül sen ki sem gya ko -
rol ta a val lá sát a kör nye ze tem ben. Kis ka masz -
ko rom ban el kezd tem ér dek lőd ni a val lás iránt,
de ez ki me rült ab ban, hogy a nagy ün ne pe ken
el men tem édes anyám mal egy-egy mi sé re.
Az tán lett egy na gyon ked ves ba rát nőm, aki

egé szen ki csi ko ra óta járt a Me visz Bár ka szak -
cso port já nak tá bo ra i ba. Na gyon lel ke sen me -

sélt  a  tá bo rok ról,  hogy  mi lyen  sok  él -
ménnyel, mennyi új ba rát tal gaz da go dott.
Vé gül ti zen nyolc éves ko rom ban ne kem is
si ke rült el jut nom egy ke me nes mi hály fai tá -
bor ba, ahol gon dol ko dá suk ban, élet szem -
lé le tük ben hoz zám ha son ló fi a ta lok kal is -
mer ked tem meg. Be bi zo nyo so dott, amit ko -
ráb ban is gon dol tam, hogy az ál la po tom el -
le né re én is tu dok má sok se gít sé gé re len -
ni, akár csak az zal, hogy mon dok va la ki nek
va la mi vic ce set, ami kor fá radt, vagy oda fi -
gyel ve  meg hall ga tom  a  prob lé má ját.  És
per sze na gyon so kat szá mí tott az is, hogy
éle tem ben elő ször vol tam hosszabb ide ig tá -
vol édes anyám nél kül.
Az óta min den év ben vol tam tá bor ban és

tá bor ta lál ko zón. Az összes kö ze li ba rá to mat
eze ken az al kal ma kon is mer tem meg. Több -
ször ak tív ré sze se vol tam a pas sió-elő adá sok -
nak is. 2010 óta a Me visz el nök sé gé nek a tag -

ja va gyok, je len leg pe dig a tit ká ri tiszt sé get töl -
töm be. Ta valy el in dí tot tuk – vagy in kább új ra -
in dí tot tuk, bár tel je sen új rend szer ben – egy ba -
rá tom mal a Me visz gyer mek ott hon-misszi ó ját.
Két he ten te szom ba ton fog la ko zá so kat tar tunk
az Aga gyer mek ott hon ban; itt ki csit gya ko rol -
ha tom a gyógy pe da gó gi án ta nul ta kat is. 
A Me visz per sze nem csak a „tár sa dal mi” éle -

tem re volt ha tás sal, mert hi va ta lo san ugyan
még nem va gyok evan gé li kus, de ha va la ki kér -
de zi, hogy mi lyen fe le ke ze tű va gyok, ak kor „leg -
in kább  evan gé li kus nak”  ne ve zem  ma gam.
Nincs  ál lan dó  gyü le ke zet,  aho va  já rok,  de
ami kor te he tem, el me gyek is ten tisz te let re. A
tá bo rok ide je alatt, vagy ami kor meg lá to ga tom
a ba rát nő i met – akik lel kész fe le sé gek–, min -
dig ki hasz ná lom a le he tő sé get.

– Mi ként él ted meg, ami kor elő ször vol tál, ne -
vez zük így, ki szol gál ta tott hely zet ben édes -
anyá don kí vül más nak?
– Az el ső tá bor ba ér ve iga zá ból csak at tól fél -

tem ki csit, hogy mi lyen lesz ide ge nek től se gít -
sé get kér ni, de a fé lel mem úgy fél órán be lül el -
múlt, mert annyi ra ter mé sze te sen és szí ve sen
se gí tet tek, hogy nem volt za var ba ej tő. Pe dig
elég ér zé keny va gyok a sze mé lyes zó nám ra, de
rá jöt tem, hogy ha se gí tő cél lal kö ze led nek fe -
lém, ak kor az egy ál ta lán nem kel le met len.

– Mi lyen ta ná cso kat, öt le te ket ad nál a fi a -
ta lok nak: mi re fi gyel je nek, ami kor moz gás -
kor lá to zott vagy más fo gya ték kal élő em ber rel
ta lál koz nak, be szél get nek?
– El ső sor ban azt ja va sol nám, hogy vi sel ked -

je nek tel je sen ter mé sze te sen, aho gyan ál ta lá ban
szok tak. Ha moz gás sé rült tel be szél get nek, ak -
kor le he tő ség sze rint ők is ül je nek le; ez több
szem pont ból is meg könnyí ti mind két fél hely -
ze tét a kom mu ni ká ci ó ban. A moz gás sé rült nek
nem kell ké nyel met len póz ban fel fe lé néz nie, az
ép fél pe dig már is ki egyen lí tett hely zet be ke rül.
Már a be szél ge tés ele jén nyu god tan meg le het
kér dez ni a fo gya ték kal élőt, hogy sza bad-e ér -
dek lőd ni  a  fo gya té kos sá ga  oka  vagy  tí pu sa
iránt. Ál ta lá ban a fo gya té kos nak nem okoz gon -
dot, hogy er ről be szél jen, és így a leg kí no sabb
kér dé se ken már az ele jén túl es het nek. Ta buk
nél kül és la zán a leg könnyebb a tár sas együtt -
lét mind két fél szá má ra.

g V. J.
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Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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Jó nás Ist ván, a Ma gyar Rá dió Zrt. ve -
zér igaz ga tó ja aján lá sá ban azt ír ja: a kö -
tet „a vi lág leg könnyeb ben hasz nál ha -
tó lel ki út vo nal ter ve ző prog ram ja”. A rá -
dió  ve ze tő je  meg em lí ti:  Fa bi ny  Ta -
más ké pes az adó be val lás kö zel gő ha -
tár ide jét, az Eu ró pai Unió so ros el nök -
sé gét, a fagy ha lál ról ké szült sta tisz ti kát,
a Du na víz szint jé nek év szá za dos re -
kord ját és az eu ró pai fo ci baj nok ság friss
ered mé nye it ki in du ló pont -
ként ke zel ni a hit kér dé se -
i re adott vá la sza i ban. Úgy
fo gal maz:  „Időn ként  za -
var ba hoz az a ter mé sze -
tes ség,  az  a  böl cses ség,
amellyel egy-egy élet sor sot
egy bib li ai idé zet mel lé he -
lyez,  le gyen  az  a  Lu ther
Ott hon egy ko ri la kó ja, ké -
sőbb az 1956-os Nagy Im -
re-kor mány  hon vé del mi
mi nisz te re, Ma lé ter Pál, a
gyil kos ság ál do za ta ként el -
ve szí tett An dor ka Esz ter evan gé li kus
lel kész, il let ve a két száz mé te res mell -
úszás ban vi lág csúccsal olim pi ai ara nyat
nyert Gyur ta Dá ni el.”
Fa bi ny Ta más 2008 ja nu ár já tól a Va -

sár na pi új ság cí mű  rá dió mű sor ban
Kiss-Ri gó Lász ló ró mai  ka to li kus  és
Sza bó Ist ván re for má tus püs pök kel, va -
la mint Ró na Ta más rab bi val az óta is
rend sze re sen ad val lá si, a min den na -
pok ban al kal maz ha tó ta ná cso kat. A Lé -
lek től lé le kig ro vat ban  há rom-négy
perc ben oszt ják meg gon do la ta i kat a
hall ga tók kal. A könyv ben össze gyűj tött
áhí ta tok mind itt hang zot tak el.
„Mun kám so rán min dig köz ve tí -

te ni igyek szem kü lön fé le em be rek,
irány za tok és szak te rü le tek kö zött. Ez
a szán dé kom ez zel a kö tet tel is” – jel -
le mez te Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök a mű sort és az eb ből ké szült
köny vet.  „A  buz gó  hí vők ben  –  az
egy ház ban ta lán még új sze rű nyel ve -
zet tel – mun kál ni sze ret ném a vi lág
és a min den na pok prob lé mái iránti
ér zé keny sé get. Az egy ház tól tá vo labb

ál lók kal pe dig sze ret ném meg is mer -
tet ni  Is ten  cso dá la tos  üze ne tét,  a
mai nyel ven meg szó lal tat ha tó Bib li -
át” – val lott hi va tá sá ról.
A szer ző meg győ ző dé se: „Tel je sen

mind egy, hogy fa lu si temp lom ban,
kö zép is ko lás fi a ta lok kö ré ben, kór há -
zi ágy mel lett vagy ép pen a leg szé le -
sebb  nyil vá nos ság  előtt  szó la lunk
meg”, hi szen a cél az, hogy a lel kész
köz ve tít sen kü lön bö ző em be rek és
irány za tok kö zött, és „a ma ga tö ké -
let len esz kö ze i vel szó lal tas sa meg a
Bib lia üze ne tét” ab ban az adott kor -
ban és kö zeg ben,  amely ben élünk.

g MTI

megjelent
fabinytamás
újkönyve

b Keresztfogantyúnélkül cím mel je lent meg FabinyTamás evan gé li -
kus püs pök új köny ve. A kö tet a Ma gyar Rá di ó ban el hang zott rö vid
lel ki út mu ta tá so kat fog lal ja össze te ma ti kus cso por to sí tás ban. A Lu -
ther Kia dó gon do zá sá ban nap vi lá got lá tott ki ad vány CD-mel lék let -
tel ke rül az ol va sók ke zé be, DreschMihály Liszt Fe renc-dí jas dzsessz -
ze nész hang sze res kí sé re té vel. 

1. Ho gyan kezd jük a gyü le ke zet épí tés -
ben va ló rész vé te lün ket? Nyi tó áhí ta -
tá ban D. Sze bik Im re meg ad ta a vá -
laszt Má ria és Már ta tör té ne té vel. Jé -
zus most hoz zánk ér ke zik ad ven ti lá -
to ga tás ra. Nincs ke resz tyén élet az Is -
ten sze re te te s a Jé zus sal va ló sze mé -
lyes kap cso lat nél kül! Ő ha tá ro zot tan
ki je len ti: „Má ria a jó részt vá lasz tot -
ta, ame lyet nem ve het nek el tő le.” Az
Úr Jé zus mel lől el in dul va kezd he tünk
ne ki a gyü le ke zet lá to ga tá sá nak. 

2. Ér vé nye sül az egyen jo gú ság a
gyü le ke ze ti szol gá la tok ban? Dr. Joób
Má té evan gé li kus lel kész, a Sem mel -
weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze -
té nek egye te mi do cen se a meg vál to -
zott fér fi- és női sze re pek re hív ta fel
a fi gyel met, ép pen a gyü le ke ze ti lá -
to ga tás ra  va ló  te kin tet tel.  Utalt  a
te rem tés tör té net re, mely sze rint Is -
ten  fér fi vá  és  nő vé  te rem tet te  az
em bert, hogy egy mást ki egé szít sék.
Spe ci á lis ne mi tu laj don sá ga ink nem
gát jai, ha nem esz kö zei le het nek an -
nak, hogy el ér jünk em be re ket. In ter -
ak tív  elő adá sá ban vá laszt kap tak  a
hall ga tók  sok  úgy ne ve zett  ké nyes
kér dés re is, de vég ső so ron a gyü le -
ke ze ti mun ka társ fe le lős sé ge an nak
el dön té se, hogy az adott hely zet ben
ő al kal mas-e a lá to ga tás ra.

3. Kik nek sza bad szol gál ni uk a gyü -
le ke zet épí té sé ben? Jé zus  nem  bot -
rán koz tat ta  meg  a  zsi dó  kö zös ség
tag ja it; no ha ő, a Fiú sza bad volt min -
den föl di kö tött ség től, még is meg fi zet -
te a temp lom adót. Kézdy Pé ter he lyi
lel kész es ti áhí ta tá ban fel tet te a kér dést:
mi sza bad nak te kint jük-e ma gun kat?
S ezt le het el mon da nunk a le en dő gyü -
le ke ze ti ta gok nak is: Jé zus ál tal sza ba -
dok le het nek a fé le lem től is. 

4. Mi ért jó ke resz tyén nek len ni? A
sze mé lyes pél da mu ta tás el en ged he -
tet len azok nál, akik má so kat akar nak
a gyü le ke zet be hív ni; de Is ten nem
hagy ma gunk ra, s ő cse lek szik ben -
nünk és ál ta lunk. A püs pök reg ge li
áhí ta tá ban ket tős vá laszt adott er re a
kér dés re: Is ten aján dé koz el rej tett sé -
get, va la mint er köl csi ren det és erőt
gyer me ke i nek; így a kö zös ség ké pes
lesz a rá szo ru lók gond ja i nak a hor do -
zá sá ra s a meg ol dás ban va ló köz re -
mű kö dés re is. A zsi dók szá má ra a tör -
vény volt az Úr leg na gyobb aján dé ka,
s ne künk is aján dé koz za Lel két, hogy
az egye te mes pap ság el ve alap ján a
gyü le ke ze ti mun ka tár sak is be tölt hes -
sék tő le nyert kül de té sü ket. 

5. Mi től le het von zó, ütő ké pes a
gyü le ke zet? Az  ős gyü le ke zet ben  a
ke reszt je gyé ben volt kö zös ség, s Is -
ten nö vel te a kö zös sé get. Ma sincs ez
más képp.  Elő adá sá ban  a  püs pök
konk rét, mai prob lé má kat is meg em -

lí tett, pél dá ul a ci gány ság ará nyá nak
nö ve ke dé sét  ok ta tá si  in téz mé nye -
ink ben, gyü le ke ze te ink ben. Ne ide -
gen ked jünk tő lük, fo gad juk be őket
mint test véreket! De le gyünk re a lis -
ták: ha olyan kö zös sé gek kel ta lál ko -
zunk, ame lyek más ról, nem Krisz tus -
ról „ta nús kod nak”, ne hagy juk ma -
gun kat meg té vesz te ni!

6. De ho gyan tör tén jék a gyü le ke zet -
be va ló be il lesz ke dés se gí té se, a sze mé -
lyes kap cso la tok ke re sé se? Dr. Frenkl
Syl via pszi cho ló gus  hasz nos  ta ná -
cso kat  adott  elő adá sá ban.  Az  te szi
von zó vá a gyü le ke ze tet – mond ta –,
ha  el hí va tott  egy ház ta gok  van nak
ben ne, s nyi tott a kö zös ség, aho vá a
kí vül ál lók nak sza bad be lép ni ük. Hit -
be li éh ség vi het a gyü le ke zet be, amely
át lát ha tó. Fel ada tot kell ad ni az új tag -
nak,  s  bi zal mat  kell  ne ki  sza vaz ni,
hogy si ker él mé nye le gyen. Le gyen, aki
se gí ti a be il lesz ke dés ben. Ám a vissza -
té rő ket is ta pin ta to san kell fo gad ni,
sze mé lyes, ne kik szó ló ér dek lő dést kell
ta nú sí ta nunk. Fo gad juk el egy mást a
kü lön bö ző sé gek el le né re. Az a kö zös -
ség erős, ame lyik a leg gyen gébb tag -
ját is bent tud ja tar ta ni ak kor is, ha
nincs kü lön le ges lel ki aján dé ka. 

7. Tu dunk-e ered mé nyes gyü le ke zet -
épí té si kor sza kok ról egy há zunk tör té -
ne té ben, me lyek ben nün ket is bá to rít -
hat nak és ta nít hat nak?D. Sze bik Im -
re elő adá sa a ma gyar ke resz tyén egy -
ház csil lag órá i ról lel ke sí tő vá laszt adott
a fél év ez re des evan gé li kus ság tör té ne -
té ből ki emelt há rom pél dá val. A re for -
má ció haj na lán el kez dő dött az új hit
ter je dé se; úgy mond ták, Lu ther be le -
éne kel te az evan gé li u mot a nép szí vé -
be, és a könyv nyom ta tás el ter je dé se is
ezt se gí tet te. A gá lya rab pré di ká to rok -
nak az el len re for má ció ide jén ta nú sí -
tott helyt ál lá sa ma is pél da ér té kű. 1930
kö rül éb re dés kez dő dött, az evan gé li -
zá ció idő sza ka, mely nek ál dá sai má ig
ha tó ak egy há zunk ban. 

8. Mi ként vé le ke dünk az egy ház jö -
vő jé ről szó ló 96 új té tel ről?Gya kor lati
fog lal ko zás ke re té ben, hat cso port ban
vi tat ták meg a la punk ban is – no vem -
ber 24-i és de cem ber 1-jei szá munk -
ban  –  meg je lent,  Klaus Doug lass
né met  evan gé li kus  lel kész  tol lá ból
szár ma zó té te lek el ső hat ál lí tás á t a je -
len lé vők, s mi nő sí tet ték is azo kat: me -
lyek kel ér te nek egyet és mi ért, mi az
iga zán fon tos, s mi nem, ezek ből. Itt
csak a szá má ra is leg fon to sab bat em -
lí ti a tu dó sí tó: „Jé zus Krisz tus a vá lasz
ko runk spi ri tu á lis éh sé gé re.” (11. té tel)

9. Mi a kö zös a zsi dó ság és a ke resz -
tyén ség ta ní tá sá ban, és mik a kü lönb -
sé gek? Mi u tán  a  jö vő  nem  lé te zik
múlt  nél kül,  is mer nünk  kell  kö zös
gyö ke re in ket. Ép pen ezért a tan fo -

lyam ve ze tő elő adá sá ban fel so rol ta a
leg fon to sabb azo nos sá go kat, il let ve
kü lönb sé ge ket.  A  zsi dók  vár ják  a
Mes si ást – mi vissza vár juk. A zsi dók
is hi szik a fel tá ma dást és az örök éle -
tet, de az övék a tör vény val lá sa, a mi -
énk a ke gye le mé. A zsi dók vall ják ki -
vá lasz tott sá gu kat, mi nem zá runk ki
sen kit  be lő le.  S  a  zsi dó ság  nem
misszi o nál, szá munk ra vi szont má -
ig ér vé nyes Urunk misszi ói pa ran csa.
Meg is mer het ték a gyü le ke ze ti mun -
ka tár sak a zsi dó ság hét ün ne pé nek lé -
nye gét, bib li ai alap ját is.

10. Mi től nö vek szik egy gyü le ke zet?
Jö vő és múlt után a je len be ér kez ve
Hor váth-He gyi Oli vér szent end rei pa -
ró kus lel kész től ar ról kap tak a részt -
ve vők  rész le tes  tá jé koz ta tást,  mi  a
cso da lát ha tó tit ka, ho gyan él ez a ma
is ál lan dó an nö vek vő gyü le ke zet. Ve -
tí tett ké pes elő adá sá ban a lel kész a kez -
de te kig tért vissza. A gyü le ke zet ben –
mely be az új temp lom új em be re ket
hí vott – ma már az evan gé li kus ke -
reszt sé gű  ta gok  van nak  a  leg ke ve -
seb ben, s már bő ví te ni is kell a kar za -
tot, hogy be fér je nek. Fon tos a nyi tott -
ság, de a leg fon to sabb az evan gé li um
hir de té se. Hor váth-He gyi Oli vér el kö -
te le zett sé gét a nyír egy há zi gyü le ke zet -
ből hoz ta, s amit ott ta pasz talt fi a tal -
ko rá ban, azt sze ret né – mint Szent -
end re el ső hely ben la kó evan gé li kus
pász to ra – a vá ros ban meg va ló sí ta ni. 
Kö zös sé gük ben ti zen há rom cso -

port mű kö dik. Há zak nál tart ják az al -
kal ma kat, me lyek re „egy ház ta la nok”
és „temp lom ta la nok” is jön nek. Hor -
váth-He gyi Oli vér fon tos nak tar ja a
lel ki gon do zást,  a  csa lád lá to ga tást,
de a pres bi té ri um mal is el vo nul nak
hét vé gi lel ki gya kor lat ra. Üze net ér té -
kű, hogy a gyü le ke zet nek nincs ke -
rí té se. A lel kész es ti áhí ta tá ban is hir -
det te: Is ten or szá ga kö zöt te tek, ben -
ne tek van! Az em be rek éhez nek ar -
ra,  hogy  oda fi gyel je nek  rá juk.  Jaj
an nak a gyü le ke zet nek, amely nem
tud ja Is ten öle lé sé vel át ölel ni tag ja it
– mond ta a szent end rei lel ki pász tor.

11. Mi től si ke res egy lel ki gon do zói be -
szél ge tés? Kézdy Pé ter egy csa lád lá to -
ga tá si ese tet is mer te tett írás ban, és a
mun ka tár sak kö zö sen be szél ték meg
a ta nul sá got: a lá to ga tás sal meg előz -
het jük a na gyobb bajt: ha a gyü le ke zeti
ta gok ki be szé lik a prob lé má i kat, s a lel -
kész kö zös sé gi el fog lalt sá got tud aján -
la ni az el ma gá nyo so dott ke resz tyé nek -
nek, akik nek nincs em be rük…

12. Ki a bölcs gyü le ke ze ti mun ka -
társ?Ad vent el ső va sár na pi ige hir de -
té sé ben  a  püs pök  hár mas  vá laszt
adott er re a kér dés re: az, aki szá mol
Is ten  lé té vel  és  je len lé té vel;  az,  aki
szá mol  a  sa ját  cse le ke de te  kö vet -
kez mé nye i vel; s az, aki szá mol Is ten
ígé re te i vel. A böl cses ség kez de te az
is ten fé le lem. Idéz te Bon hoef fert: Is -
ten nem min den kí ván sá gun kat tel -
je sí ti, de min den ígé re tét be tart ja! Ér -
ke zik a Mes si ás! Csak ve le épít het jük
a gyü le ke ze tet!
E kon zul tá ci ón nyert lel ki ál dá sok

bir to ká ban gyü le ke ze ti mun ka tár sa -
i nak is ezt kí ván ja a tu dó sí tó: „Ezért
ti is ar ra igye kez ze tek, hogy gaz da go -
dá so tok a gyü le ke zet épí té sét szol gál -
ja.” (1Kor 14,12)

g Ga rai And rás

gyülekezetépítés
Gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zőt vég zet tek kon zul tá ci ó ja

b A pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban ez év ben az egy -
há zi esz ten dő for du ló ján ren dez ték meg a szo ká sos őszi to vább kép -
ző kon zul tá ci ót a gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan fo lya mot vég zett
egy ház ta gok szá má ra. A har minc fős, ak tív gyü le ke ze ti szol gá la tot vég -
ző lel kes csa pat lá tó kö ré be most – D.SzebikImre nyu gal ma zott püs -
pök ve ze té sé vel – a gyülekezetépítés kulcs sza va ke rült mint Jé zus ta -
nít vá nya i nak egyik leg fon to sabb esz kö ze a ta nít vánnyá té tel misszi -
ós mun ká já ban. Hi szen a „Ro bin son-ke resz tyén ség” nem élet ké pes
for má ja Is ten gyer me kei föl di szol gá la tá nak. Az aláb bi ak ban egy részt -
ve vő sze mé lyes gon do la ta i ol vas ha tók az ál ta la meg fo gal ma zott egy
tu cat kér dés ben s a há rom nap alatt meg ka pott vá la szok ban. 

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és
a Bu da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség ál tal kö zö sen ren -
de zett őszi elő adás-so ro zat té má ja: A Je le né sek köny -
ve mai ak tu a li tá sa. Elő adó: dr. Dér Ka ta lin egye te mi
do cens, klasszi ka-fi lo ló gus, teo ló gus, az iro da lom tu -
do má nyok dok to ra (EL TE). A kö vet ke ző al ka lom de -

cem ber  12-én,  csü tör tö kön  17  óra kor  kez dő dik  az
egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu da pest I. ker.,
Tán csics M. u. 28.) A két fe ne vad: az an ti krisz tus és a
ha mis pró fé ta – Mit je lent az, hogy a fe ne vad szá ma
666? cím mel. Áhí ta tot tart Ben cé né Sza bó Már ta bu -
da vá ri lel kész.

AJelenésekkönyvemaiaktualitásárólbudavárban

A ta valy szep tem ber ben in dult Bu da -
vá ri Evan gé li kus Sza bad egye tem idei
utol só al kal mát de cem ber 2-án tar tot -
ták. A ven dég dr. Cser mely Pé ter volt.
A bio ké mi kus aka dé mi kus ku -
ta tá si te rü le te a stressz fe hér jék
mű kö dé se, az öre ge dés és a há -
ló za tok. 

Is ten há ló za tai – a sa ját
épü lé sünk há ló za tos út jai cí mű
elő adá sa nem csak ér dek fe szí tő
volt, ha nem a lai ku sok szá má -
ra  is  köz ért he tő.  Így  az  elő -
adást kö ve tő fó rum ke re té ben
sor ra  ér kez tek  a  kér dé sek  és
hoz zá szó lá sok a té ma min den -
na pi vo nat ko zá sa i val kap cso lat -
ban.  Cser mely  Pé ter  min de -
nek előtt meg ál la pí tot ta: „Ide ha -
za a rend szer szin tű gon dol ko -
dás  cse kély:  ez  vál ság  ide jén
élet ve szé lyes…”  Majd  hoz zá -
tet te:  „Te het sé ge seb bek  va -
gyunk, mint ahogy mu tat juk.” 
A pro fesszor bio ló gi ai pél -

dák  se gít sé gé vel  fej tet te  ki,
mi ben va gyunk mi, ma gya rok
jók,  és mi  az,  ami vel  ezt  az
erős sé gün ket saj nos gyen gít jük. Bár
a  négy  leg in di vi du a lis tább  nem zet
kö zé tar to zunk – rá adá sul még kre -
a tí vak is va gyunk –, rej tett ké pes sé -
ge ink még is kár ba vesz nek. Hogy hol
a hi ba? Egy részt mind ez nem pá ro -

sul egész sé ges ön ér té ke lés sel, más -
részt a ver sen gés he lyett sok kal több
együtt mű kö dés re len ne szük sé günk.
Eköz ben cél sze rű len ne több koc ká -

za tot is vál lal nunk, il let ve meg kel le -
ne ta nul nunk a má sik tól ta nul ni. A
ru gal mas gon dol ko dás ban és ta nu -
lá si  kész ség ben  ren ge teg po ten ci ál
rej lik  – mon dot ta Cser mely  Pé ter.
g Hor váth-HE gyi Áron fel vé te le
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A december 2-i könyvbemutatón Jó nás Ist ván mél -
tat ja a szerzőt és kötetét



 e 2013. december 8.  Evangélikus Életkrónika

H i r d e T é sistentiszteletirend•2013.december8.
Advent második vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Lk 21,25–36; Róm 15,4–13. Textus: Mal 3,13–19. Énekek: 142/804., 133.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10.; Sa repta,
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.
de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; du. 5. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csil lag hegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Soly -
már Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Gáncs Péter; du. 6. (asztali beszélgetések) dr. Joób Máté; Fasor, VII., Városligeti fasor
17. de. fél 10. (angol, úrv.) dr. Béres Tamás; de. 11. (úrv.) Győri Gábor; Pelikán And rás
ik ta tá sa; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rá -
kó czi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Ka -
rácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2.
(ka to li kus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lő -
rinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocs kai
út 10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Gáncs
Tamás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Gáncs Tamás; XI., Egyetemi és főiskolai gyü -
le ke zet, Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (úrv., Tamás-mise); Bu da gyön gye, XII., Szi -
lá gyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Go -
lyó u. 17. de. 10. (úrv., szuplikáció) Németh Gábor V. éves teológushall ga tó; An gyal -
föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Ta más né;
Pest új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Rá kos pa lo -
ta, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá kos szent mi hály, XVI.,
Hő sök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de.
fél 11. Vető István; du. 5. (ifjúsági) Bátovszky Gábor; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (re formátus temp lom) du. 3.
Ve tő István; Rákoshegy, XVII., Tessedik térde. 9. Kovács Áron; Rá kos ke reszt úr, XVII.,
Pes ti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné
Sze ker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3.de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pest szent im re, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi And rás; Kispest, XIX., Templom tér
1. de. 10. Széll Éva; du. 5. Kapi Zoltán; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pest er -
zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sá muel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; du.
5. (gyermek-istentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Sza bad ság út 75.de. 10. Endreffy
Gé za; Pilisvörösvár (ref. templom) du. 2. Összeállította: Balla Mária

Az ün nep lés múlt  szom ba ton  es te
hat órá tól vet te kez de tét a lu the rá nus
temp lom ban, ahol Ke rék gyár tó Zsolt
re for má tus lel ki pász tor tar tott áhí ta -
tot.  A  lel ki pász tor  hang sú lyoz ta,
hogy az ad vent nem öl be tett kéz zel
tör té nő vá ra ko zás, ha nem cse lek vő:
az Is ten től ka pott ke gyel mi aján dé -
ko kat ki kell cso ma gol nunk. Ha ki -
cso ma go lat la nul hagy juk őket, ak kor
már nem aján dé kok. Az evan gé li kus -
ság hoz  tar to zó  Bar ta lis Já nos és
Weö res Sán dor élt ezek kel az aján dé -
kok kal, mű vé sze tük  ta nú bi zony ság
hit ről és sze re tet ről.
Mind két köl tő nek ke rek szü le té si

év for du ló ját ün ne pel jük idén: Bar ta -
lis Já nos, aki nek em lé két a ko lozs vá -
ri  evan gé li kus  püs pök ség  ud va rán
táb la  őr zi,  száz húsz  év vel  ez előtt,
Weö res Sán dor pe dig száz év vel ez -
előtt szü le tett. 

Ba lázs Im re Jó zsef iro da lom tör té -
nész né hány anek do tá val pró bál ta fel -
kel te ni a kí ván csi sá got a két köl tő írá -
sai iránt. Az egy be gyűl tek meg tud -
hat ták, ho gyan válha tott Ma gyar or -
szá gon is be fu tott köl tő vé az er dé lyi
po é ta. Mi kor ver se i ből össze gyűlt egy
kis  fü zet re  va ló,  be tet te  őket  egy
bo rí ték ba, mely re csu pán annyit írt:
„Kosz to lá nyi De zső köl tő, Bu da pest”.  
Az el kül dött le vél re két nap múl -

va már vá lasz is ér ke zett. „Ez az ak -
ko ri pos tá ról na gyon po zi tív ké pet
fest, de Kosz to lá nyi ról is, aki azon -
nal vá la szolt egy pá lya kez dő le ve lé -
re” – mond ta az egye te mi ad junk tus.
Kosz to lá nyi nak  tet szet tek  Bar ta lis

írá sai, me lyek ből több meg is je lent
a Nyu gat ban.

Lacz kó Vass Ró bert szín mű vész
dal ván dor lás sal  tet te  még  fesz te le -
neb bé a han gu la tot a fel újí tott, vi lá gos
temp lom ban.  Meg ze né sí tett  Ady-,
Jó zsef At ti la-ver sek kel, san zo -
nok kal vil lan tot ta fel a sze re tet
sok szí nű sé gét. A ze nés össze -
ál lí tás vé gén egé szen könnyed,
majd nem pi káns da lok kal csalt
mo solyt az ar cok ra.
Az ad ven ti ün nep ség va sár -

nap is ten tisz te let tel foly ta tó -
dott, ame lyen Krá mer György
püs pök he lyet tes, a ko lozs vá -
ri  egy ház köz ség  ma gyar or -
szá gi,  pi li si  test vér gyü le ke ze té nek
lel ké sze hir det te Is ten igé jét, a li tur -
gi ai szol gá la tot pe dig Ador já ni De zső
Zol tán püs pök és Do mo kos Je nő, a
tür kö si gyü le ke zet lel ké sze vé gez te.
Az ige hir de tés ben el hang zott az ad -
vent leg fon to sabb kér dé se: a vá ra ko -
zás alatt meg szü le tik-e éle tünk ben Is -
ten, be tu dunk-e lép ni a hoz zá ve ze -
tő  aj tón? Az  is ten tisz te let  vé gén  a
kéz fo gá sok lát tán egy va la mi ben biz -
to sak le he tünk: a je len lé vők, ha csak
egy pil lan tás vagy kéz fo gás ere jé ig is,
de ta lál koz tak egy más sal.
A  temp lom  ud va rán  meg tar tott

ün ne pi  so ka da lom ban  pe dig  egy -
más ra is mo so lyog hat tak, meg kós tol -
hat ták egy más sü te mé nye it, örül het -
tek az er re az al ka lom ra ké szült kéz -
mű ves  aján dé kok nak.  Az  egy ház -
köz ség val lás órás gye re kei, a kon fir -
man du sok, a Col le gi um Lu the ra ni -

cum egye te mis ta if jú sá gi cso port, az
egy ház köz ség Pet rő czy Ka ta Szi dó nia
nő szö vet sé ge,  kis is ko lá sok,  óvo dá -
sok, a Bá t ho ri Ist ván Gim ná zi um ki -
se gí tő osz tá lyos ta nu lói, cser ké szek
árul ták  jel ké pes össze ge kért  a  sa ját
ma guk ké szí tet te sü te mé nye ket, ka -
rá cso nyi aján dé ka i kat, hogy az össze -
gyűlt pénzt jó té kony sá gi cé lok ra for -
dít sák. Még Bras só me gyé ből is ér ke -
ze tett két lány, hogy gyü le ke ze ti ad -
ven ti ko szo rúk kal fo koz zák az ott ho -
nok ban az ün ne pi han gu la tot. 
Aki fá zott, for ralt bor ral és me leg

te á val  ol dód ha tott,  aki  éhes  volt,
sült kol básszal, bog rá csos sal. A vá sá -
ri zsi bon gás ban ga lam bot röp tet tek

a gyer me kek  leg na gyobb örö mé re,
tom bo lán pe dig meg szám lál ha tat lan
aján dé kot nyer het tek a fel nőt tek is. 
A két na pos ese mény vé gén ta lán

töb bek ben meg fo gal ma zó dott, hogy
a  ke resz tény ség  le het  na gyon  is
öröm te li. „Krisz tus ban sza ba dok va -
gyunk,  ez minden nek  az  alap ja”  –
mond ta a so ka da lom ban a püs pök.
És va ló ban.
Az ad ven ti ün nep sé get – már he -

te dik al ka lom mal – a Ro má ni ai Evan -
gé li kus-Lu the rá nus Egy ház és a Ko -
lozs vá ri  Lu the rá nus  Egy ház köz ség
szer vez te, köz re mű kö dött a Pet rő czy
Ka ta Szi dó nia Evan gé li kus Nő szö vet -
ség, a Csa lád fa Élet se gí tő Egye sü let,
a ko lozs vá ri 3. szá mú Apá czai Cse -
re Já nos cser kész csa pat és a Ro má -
ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség
Nő szer ve ze te.

g Obo ro cEa Mó ni

Haadvent,akkorörömtelivárakozás
Lu the rá nus so ka da lom Ko lozs vá rott

b „Az ad vent fő cél ja, hogy kö ze lebb vi gyen gon do lat ban és hit ben a meg -
szü le tés, a meg tes te sü lés cso dá já hoz. A vá ra ko zás, majd a be tel je sü -
lés te hát öröm ün nep. Ezt az élet örö möt, vi dám sá got sze ret tük vol na
ki fe jez ni az ün nep kör rel és so ka da lom mal” – össze gez te a Ro má ni -
ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház ad ven ti nyi tá nyát AdorjániDezső
Zoltán püs pök. A két nap ba sű rí tett adventiünnepségéssokadalom
Ko lozs vá rott ma ra dék ta la nul tel je sí tet te fel ada tát – fel nőtt és kis gye -
rek, hí vő és nem hí vő fel sza ba dul tan érez het te: a cso da el kez dő dött. 
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sikeresparókusivizsgák
Az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta -
la ál tal meg hir de tett 2013. őszi pa ró ku si al -
kal mas sá gi vizs gá lat ra két be osz tott lel kész
je lent ke zett:  Ko vács Vik tor (balra), az
Evan gé li kus  Teo ló gus ott hon,  va la mint
Csadó Ba lázs, az Irs ai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség be osz tott lel ké sze. A szó beli meg -
hall ga tás ra no vem ber 26-án ke rült sor. 
Az egy órás vizs gák az öt írás beli mun ka

meg be szé lé sé vel  kez dőd tek.  A  gyü le ke -
zet/in téz mény SWOT ana lí zi se – vagy is az
erős sé gek, gyen ge sé gek, a le he tő sé gek és a
ve szé lyek fel tá rá sa –, a böj ti és es ke tési ige -
hir de té sek, a kon fir má ci ói óra váz lat és a Re for má ció és kul tú ra té ma kör ben meg -
írt elő adás gór cső alá vé te le szá mos le he tő sé get kí nált a négy fős bi zott ság nak,
hogy a je löl tek gya kor la ti teo ló gi ai tu dá sát fel tér ké pez ze. Mind ezek után szó beli
kér dé sek re kel lett vá la szol ni uk a vizs gázóknak.
A vizs ga ered mé nye kép pen dr. Fa bi ny Ta más püs pök mind két be osz tott

lel kész nek át ad hat ta a pa ró kus lel ké szi ok le ve let, amely bi zo nyít ja, hogy be -
ke rül tek a pa ró ku si jog kör rel fel ru ház ha tó lel ké szek so rá ba. 

g Horváth-HEgyi Áron fel vé te le

A be osz tott lel kész ként je len leg a jó zsef -
vá ro si  evan gé li kus  gyü le ke zet ben  szol -
gá ló  Ro mán né Bol ba Már ta (középen)
no vem ber 28-án ered mé nye sen le tet te a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház il le té -
kes bi zott sá ga ál tal – az 1997. évi II. tör -
vény  10/A  §  (2)  be kez dé se,  va la mint  a
3/2003. (V. 23.) or szá gos sza bály ren de let
ren del ke zé se sze rint – le foly ta tott pa ró ku -
si al kal mas sá gi vizs gát. Esze rint Ro mán -

né Bol ba Már ta ön ál ló gyü le ke ze ti szol gá lat vég zé sé re al kal mas, er re a szol -
gá lat ra meg vá laszt ha tó vagy meg hív ha tó.

g Kiss Ta más fel vé te le

nyugdíjaslelkészekadventitalálkozója
„Ami kor pe dig ezek el kez dőd nek, egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a fe -
je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá so tok.” (Lk 21,28)
Tisz te let tel és sze re tet tel meg hív juk nyug dí jas lel kész test vé re in ket há -

zas tár suk kal együtt és a lel kész öz ve gye ket ha gyo má nyos ad ven ti ta lál -
ko zónk ra, me lyet de cem ber 13-án, pén te ken 10 órai kez det tel ren de zünk
a Ró zsák te rei evan gé li kus kol lé gi um ban (1077 Bu da pest, Ró zsák te re 1.). 
Kér jük test vé re in ket, hogy rész vé te li szán dé ku kat de cem ber 8-áig je -

lez zék vissza az aláb bi cí men: Ben ce Im re, 1014 Bu da pest, Tán csics M.
u. 28. vagy te le fo non: 1/356-9736 vagy 20/824-4037.
Erős vár a mi Is te nünk! Szol ga tár si kö szön tés sel:

BEn cE Im rE es pe res, Fa bi ny Ta más püs pök
Gáncs Pé tEr püs pök, Győ ri Gá bor es pe res
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b Pá pán ren dez ték meg a du nán -
tú li re for má tus gaz dál ko dók el -
ső ta lál ko zó ját. A vá ros re for má -
tus teo ló gi ai aka dé mi á ján no -
vem ber 9-én zaj lott ren dez vé -
nyen mint egy nyolc va nan vet tek
részt. Az aláb bi ak ban az el hang -
zott elő adá sok ból eme lünk ki
né hány gon do la tot.

Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let püs pö ke nyi tó -
áhí ta tá ban így fo gal ma zott: „Va jon az,
hogy hal dok lik a vi dék, szét hul la nak
a  kö zös sé gek,  egy re  sze ku la ri zál -
tabb vi lág ban élünk, nincs-e kap cso -
lat ban  az zal,  hogy  az  em be rek nek
nincs az örök élet be ve tett hi tük? Ha
van örök élet be ve tett hit, le het las -
sab ban, ér tel me seb ben, na gyobb sze -
re tet tel él ni a vi lág ban: ez a vi dék és
a  va lós  kö zös sé gek  lét re jöt té nek,
meg úju lá sá nak va ló di igei alap ja.”

Kön tös Lász ló, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let fő jegy ző je kö -
szön tő jé ben ar ra vi lá gí tott rá, hogy „a
re for má tus egy ház vi dé ki egy ház, aki
ben ne él a fa lu si gyü le ke ze tek ben, az
ér ti meg iga zán a re for má tus egy ház
bel ső lel kü le tét. Re mél jük, hogy ez a
ma gyar  gaz da tár sa da lom  új ra  fog
éled ni, és ahogy szö vet sé ges volt ré -
gen a pa rasz ti vi lág és az egy ház, úgy
a jö vő ben is szö vet sé ge sek le het nek,
és  az  ige  fé nyé ben  meg ért het jük,
hogy mi a dol gunk eb ben a vi lág ban.”

Dr. Vla dár Gá bor, a ta lál ko zó hely -
szí né ül szol gá ló in téz mény rek to ra a
teo ló gia és a ter mé szet tu do má nyok
kap cso la tá ról be szélt: „A teo ló gia és

a ter mé szet tu do má nyok több év szá -
za dos há zas sá ga a 19. szá zad ban vég -
ze te sen meg rom lott. (…) A teo ló gia
vissza vo nult  az  ant ro po ló gia  és  a
tör té ne lem te rü le té re, ez ko runk ban
azon ban már nem en ged he tő meg.”
To váb bá ki fej tet te – az Ó- és Új szö -
vet sé gen ke resz tül is pél dáz va –, hogy
a Bib lia mennyi re egy ség ben lát ja az
em bert és ter mé sze tet, a ter mő föl det,
ame lyek nek köl csö nö sen szük sé gük
van egy más ra. Is ten pa ran csa, hogy
az em ber mű vel je és őriz ze a föl det,
fe le lős sé get ró ránk.  
„Mi, gaz dál ko dók a ter mé szet ben

meg is mer het jük Is ten cso dá it és tet te -
it” – Gyi mó thy Gé za, a Ta tai Re for má -
tus Egy ház me gye gond no ka a hí vő gaz -
dál ko dó em ber Is ten nel és a te rem tett
vi lág gal va ló kap cso la tá ról mond ta el
gon do la ta it elő adá sá ban. Nyolc pont -
ban össze fog lal va vi lá gí tott rá a gaz dál -
ko dó em ber, Is ten és ter mé szet szo ros
na pi kap cso la tá nak jel lem ző i re.
„A vi dé ki élet gaz dál ko dás és Is ten

sze re te te  nél kül  el kép zel he tet len.
Nincs erős Ma gyar or szág erős me ző -
gaz da ság nél kül, amely nek fel té te le az
erős vi dék. Erős vi dék pe dig csak hit
ál tal lét re ho zott és össze tar tott erős kö -
zös sé gek ből jö het lét re. A gaz dák egy
hí vő kö zös ség tag jai – mi nél kö ze lebb
va gyunk a ter mé szet hez, an nál kö ze -
lebb érez het jük ma gun kat Is ten hez és
em ber tár sa ink hoz egy aránt. Ezt csak
az ta pasz tal hat ja meg, aki nyi tott a túl -
vi lág ban,  fel tá ma dás ban  va ló  hit re.
Ha több pon ton ta lál juk meg a kö zös
han got, Is ten se gít sé gé vel több re le he -
tünk ké pe sek” – mond ta el Győr ffy Ba -
lázs, a  ne mes gör zsö nyi  re for má tus
gyü le ke zet pres bi te re, aki a Nem ze ti

Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra el nö ke ként a
ka ma ra cél já ról  is szólt a részt ve vő
gaz dál ko dók nak. 

Sza lay Lász ló Pál tel ki bá nyai re for -
má tus lel ki pász tor Egy öko gyü le ke zet
éle te és szol gá la ta cím mel  tar tott
elő adá sá ban be mu tat ta gyü le ke ze tét,
il let ve  azo kat  a  te vé keny sé ge ket,
ame lyek kel a tel ki bá nyai öko gyü le ke -
zet ke re si az Is ten nel va ló szo ro sabb
kap cso lat ter mé szet kö zel ség ben fel -
lel he tő út ja it-mód ja it.
„Kö zös  örök sé günk  meg őr zé se,

Is ten rend je sze rin ti to vább ala kí tá sa,
to vább adá sa  a  fel ada tunk,  mi köz -
ben tud juk, hogy hol van nak a gyö -
ke re ink. Is ten nek tet sző mó don mer -
jünk  egy re  in kább  kon zer va tí vak
len ni, és ezt ha tá ro zott sze líd ség gel
vál lal juk fel. A fi zi kai mun ka, a gaz -
dál ko dás tisz te le te ön ma ga is is ten -
tisz te let té le het” – fo gal ma zott a ta -
lál ko zó  zá rá sa kor Ste in bach  Jó zsef
püs pök.  Mint  mond ta,  a  ren dez -
vény  azt  is  ki fe jez te,  hogy  pél da -
adás sal je len le het len ni a gyü le ke zet -
ben. Ki fe jez te azt a re mé nyét, hogy
a gaz dák rész vé te lé vel erő söd het az
egy ház és a vi dék kap cso la ta, erő söd -
het nek a vi dé ki gyü le ke ze tek is.

g Tóth CsE pEr kE
For rás: ref du nan tul.hu

isten–természet–ember
Du nán tú li re for má tus gaz dál ko dók el ső ta lál ko zó ja
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Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
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Advent–ahogyén(meg)élem
„Vár ván vár tam az Urat, és hoz zám ha jolt, és meg hall gat ta ki ál tá so mat.” (Zsolt 40,2)
„Ad ven tus Do mi ni” – avagy vá ra ko zás, fel ké szü lés az Örök ké va ló el jö ve te -
lé re. Sok szor és so kan, ta lán le egy sze rű sít ve, össze mos sák ezt az idő sza kot
a ka rá csony előt ti né hány hét tel, ame lyet az egy há zon be lül is va ló ban ad -
vent nek hív nak. Ek kor so kan ké szí te nek ad ven ti ko szo rút, ké szü lőd nek a ka -
rá csony ra, és – jobb eset ben – va sár na pon ként rö vid be szél ge tés, kö zös ol -
va sás ke re té ben meg gyúj ta nak egy újabb gyer tyát a ko szo rún. 
Be val lom, én is eb be a kör be tar toz tam so ká ig, de né hány éve szá mom -

ra mást és más hogy is je lent az ad vent, az ad ven ti üze net. A na pok ban lesz
négy éve, hogy édes apám né hány hét le for gá sa alatt élet erős, el pusz tít ha tat -
lan kő szik lá ból majd hogy nem szó sze rint por rá vált, és el tá vo zott, óri á si űrt
hagy va ma ga után. Ta lán mon da nom sem kell, hogy ez után nap ja i mat ép test -
ben épp hogy él tem. Tu laj don kép pen bio ro bot ként tet tem a dol go mat, gé -
pi e sen és pon to san, de nem tud tam mit kez de ni ma gam mal. Na pon ta vál -
toz tak a han gu la ta im. Egyik nap ma gam ba ros kad va néz tem, de nem lát tam
sem mit, má sik nap pe dig fé kez he tet len düh vel ha ra gud tam min den re és min -
den ki re, még az Úr ra is, hogy ezt tet te VE LEM. Igen, csu pa nagy be tű vel! Ma
is azt gon do lom, hogy ezek va la hol a tö ké let len sé günk ből fa ka dó ter mé sze -
tes és ön ző re ak ci ók. Nem is akar tam ezek nek az ér zé sek nek gá tat, kor lá -
tot szab ni, hagy tam, hadd foly jon és árad jon szét ez a sok fé le ér zés ben nem.
Az tán né hány nap múl va jött a hír: is mét apa le szek, út ban van má so dik

gyer me kem, aki szin te na pok kal az előtt fo gan ha tott, hogy édes apám vég -
ze te sen meg be te ge dett. És ak kor ott, a hír hal la tán rá esz mél tem ar ra, ami -
re az em ber nek sa ját élet ta pasz ta la ta alap ján csak rit kán van le he tő sé ge: hogy
az Úr min dig ve lünk van, min dig gon dos ko dik ró lunk, min dig meg mu tat -
ja ma gát ne künk, csak le gyen sze münk hoz zá, ve gyük ész re, lás suk meg! Nem
tu dom ugyan is más kép pen ér té kel ni és ér tel mez ni azt, hogy az egyik leg na -
gyobb em be ri vesz te sé get egy új élet aján dé ká val pró bál ja pó tol ni. 
Fél re ér tés ne es sék, az édes apám el vesz té se mi at ti fáj dal mat sem mi sem

eny hít he ti. Ma sincs olyan nap vagy akár óra, ami kor ne jut na eszem be, ne
gon dol nék ar ra, hogy eb ben vagy ab ban a hely zet ben mit mon da na, ten ne,
vagy mennyi re örül ne si ke re im nek, mennyi re büsz ke len ne fi a i ra, uno ká i -
ra. Lá nyo mat és min den na pot, ame lyet ve le, csa lá dom mal tölt he tek, ezért
is te kin tem – min den ko ráb bi vesz te ség el le né re – az egyik leg na gyobb aján -
dék nak, és ezért tu dom az óta is azt mon da ni őszin tén bár ki nek, aki meg -
kér de zi: „Kö szö nöm, jól va gyok, min den rend ben!”

„Ezért le gye tek ti is ké szen, mert ab ban az órá ban jön el az Em ber fia, ame -
lyik ben nem is gon dol já tok.” (Mt 24,44)
Vá rom az ad ven tet, ahogy az el múlt évek ben min dig. Vá rom az em lé ke ket

– a rossza kat is! Vá rom gyer me ke im reg ge li mo so lyát, es ti szussza ná sát. Vá -
rom a ka rá csonyt, a szent es tét. Lá tom sze mük ben az Örök ké va ló fé nyé nek ra -
gyo gá sát, lé te zé sük ben az Úr el jö ve te lét. Szá mom ra ezt (is) je len ti az ad vent.
Bol dog ad ven tet min den ki nek!

Dr. Nagy Nor bErt (Bu da pest)

GONDOSKODIK ÖN
SZEME EGÉSZSÉGÉRÔL?

A homályos látás 
az öregedés egyik velejárója lehet
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KAPHATÓ A GYÓGYSZERTÁRAKBAN.

H i r d e T é s

Az őszi-té li idő szak ban ki me rül a szer ve ze tünk,
fá ra dé ko nyab bak va gyunk, és fo gé ko nyab bak
a fer tő zé sek re, be teg sé gek re. Az ün ne pi ké szü -
lő dés ben haj la mo sak va gyunk ke vés bé tö rőd -
ni ma gunk kal. Fon tos, hogy ilyen kor is for dít -
sunk fi gyel met a meg elő zés re, és ha bár mi lyen
rend el le nes sé get ész le lünk, azon nal for dul junk
or vos hoz, hogy a prob lé má kat még a kez de ti
sza kasz ban ke zel hes sük.
A hi deg idő se ve gye el ked vün ket, sél junk

so kat a sza bad ban! A hó a nap su ga rak kö zel
nyolc van szá za lé kát vissza ve ri, a fény a hó ról
va ló  vissza ve rő dés  so rán  még  erő tel je sebb
lesz, így sze mün ket té len is vé de ni kell. A meg -

elő zés hez  vi sel jünk  UV-szű rős  vé dő-  vagy
nap szem üve get.
Szin tén fon tos az egész sé ges és ki egyen sú -

lyo zott táp lál ko zás té len is. Tu do má nyos ku -
ta tá sok ki mu tat ták, hogy a lu te in és a ze ax an -
tin fe lel a ma ku la pig ment sű rű sé gé ért, és ez -
zel kulcs fon tos sá gú le het a szem meg óvá sá ban.
Mind két össze te vő „bel ső nap szem üveg ként”
funk ci o nál. 
Ke rül jön az ün ne pi asz tal ra is sok zöld ség és

gyü mölcs, és ilyen kor is tart suk szem előtt az
egész ség és a meg elő zés fon tos sá gát, hi szen így
is  gon dos kod ha tunk  sze ret te ink ről  és  ma -
gunk ról!

ünnepikészülődés
azegészségjegyében

Azt a  jó hírt oszt ha tom meg Önök kel, hogy
2014-ben nem vál to zik az Evan gé li kus Élet ára!
Egy  lap szám  to vább ra  is  275  fo rint ba  ke rül
majd. Az éves elő fi ze té si díj 14 300 Ft, a fél éves
7150 Ft, a ne gyed éves 3575 Ft, az egy ha vi 1195
Ft.  Ki adónk  to vább ra  is  elő fi ze té si  ked vez -
ménnyel, pon to sab ban aján dék hó na pok kal „ju -
tal maz za” azo kat, akik új elő fi ze tőt to bo roz nak
a lap ol va só tá bo rá ba. Tá mo ga tói ak ci ónk új bóli
meg hir de té sé vel pe dig to vább ra is azok nak sze -
ret nénk se gí te ni, akik anya gi okok mi att kény -
sze rül né nek a lap elő fi ze tés le mon dá sá ra. 

Még mi előtt el fe lej te nénk: azon elő fi ze tők kö -
zött, akik 2014. ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne -
pén ér vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés sel ren -
del kez nek, sor so lást tar tunk. A nyer tes má sod -
ma gá val té rí tés men te sen tölt het el egy hét vé -
gét (pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig) a ba -
la ton szár szói  Evan gé li kus  Kon fe ren cia-  és
Misszi ói Ott hon ban egy elő re egyez te tett idő -
pont ban. Elekt ro ni kus le ve le i ket az elofi ze tes -
@eve let.hu e-mail cím re küld he tik el. 

g KEn dEh K. Pé tEr, 
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

TiszteltOlvasóinkésElőfizetőink!
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VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
10.05 / M1
Biblia a magyar költészetben
Pilinszky János
10.50 / M1
Evangélikus templomok
Kővágóörs és Várpalota
11.00 / Duna Tv
Evangélikus istentisztelet
11.30 / M1
Baptista magazin
14.00 / Budaörs Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

HÉTFŐ

8.45 / Duna Tv
Hagyaték
Ember az út szélén – 
a magyar emigráció
9.40 / Duna Tv
Isten kezében
Adventi beszélgetés
10.10 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
13.15 / Duna World
Baptista magazin
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Orbán Tibor pedagógus
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Lamantin dzsesszfesztivál 2013
23.00 / Rádió 17 (Budapest,
Pest megye)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

11.07 / Kossuth rádió
A Hely (riportműsor)
13.25 / M1
Kerékpártúra (biciklismagazin)
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.25 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
21.30 / Duna Tv
Krízispont
(amerikai játékfilm, 2011) (102’)
23.35 / M1
Egy zenész Liszt nyomában
(amerikai zenés
dokumentumfilm, 2010)

SZERDA

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach: 21. kantáta
14.45 / Mezzo Tv
Bach: Karácsonyi kantáták 
és Magnificat
18.15 / Duna World
Duna-anziksz
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A mi Dunánk
19.44 / Kossuth rádió
Téli meseház
A Kaláka együttes
felvételeiből
21.20 / Bartók rádió
A Gallus Singers
hangversenye
Gregorián dallamok
23.25 / M1
Angi jelenti
(dokumentumműsor)
Közérdekű munka

CSÜTÖRTÖK

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
19.30 / Duna World
Hazajáró
Nagykő-havas – 
A hétfalusi csángók bércein
20.25 / Duna World
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Antall József
20.47 / Bartók rádió
A Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarának
Richard Strauss-hangversenye
21.05 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
21.55 / Duna Tv
Sose halunk meg
(magyar játékfilm, 1992) (86’)
22.50 / M1
Nemzeti nagyvizit
A trianoni szerződés

PÉNTEK

12.20 / Duna World
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
14.35 / Kossuth rádió
Regényes történelem
16.30 / Pax Tv
A Deák téri evangélikus
múzeum
(ismeretterjesztő film)
21.40 / Duna Tv
Gyöngyöző cián
(francia tévéfilm, 2013) (94’)
22.00 / Bartók rádió
Útlevél nélkül – 
az igazi crossover
Búcsúzik 
a Verdi–Wagner-év
22.15 / Duna World
Üzenem az otthoni
hegyeknek...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)

SZOMBAT

8.10 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.35 / Duna Tv
Isten kezében
13.30 / Duna World
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
14.40 / M1
Jane Eyre
(angol–amerikai játékfilm,
2011) (115’)
14.55 / Duna Tv
Fügefalevél
(magyar játékfilm, 1966) (82’)
15.30 / Pax Tv
A kis gyufaárus lány
(bábfilm)
20.20 / M1
A nemzet aranya
(amerikai film, 2004) (125’)
21.04 / Kossuth rádió
Varjú nemzetség
Kós Károly művének
rádióváltozata 2/1. rész

VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.04 / Kossuth rádió
Református istentisztelet
közvetítése Csajágról
Igét hirdet 
Dusicza Ferenc lelkipásztor
11.10 / M1
Evangélikus magazin
11.45 / M1
Jónak lenni jó
(jótékonysági műsorfolyam)
14.55 / Duna World
Zegzugos történetek
Sopron, Szent Mihály utca
16.00 / Bartók rádió
Lemezelő – 
nem csak gyűjtőknek
Bach: János-passió (részlet)
22.45 / Duna Tv
Ház a sziklák alatt
(magyar játékfilm, 1958) (93’)

vasárnaptÓlvasárnapig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 8-ától december 15-éig

vasárnap(december8.)
Ha Is te ne te ket, az Urat szol gál já tok, ak kor meg áld ke nyér rel és víz zel. 2Móz
23,25a (Mt 6,31–32; Lk 21,25–33; Jak 5,7–8; 1Sám 2,1–10) A ke nyér kér dés ége -
tő szá munk ra, de az em be ri ség szá má ra min dig is az volt. S már itt a víz kér -
dés is. Fo gyó ban len ne ez a két lét fon tos sá gú táp lé lék? Nem, hisz Is ten nem
olyan sze gény, hogy ki fogy ná nak kész le tei. Vagy el szá mí tot ta vol na ma gát? Is -
ten sze re te té nek tár há za ki fogy ha tat lan! Gaz dag sá ga el apad ha tat lan. „…min -
den na pi ke nye rün ket add meg né künk ma”– ta ní tot ta Jé zus. S meg ad ja, de csak
a min den na pit. De mi, em be rek nem tud juk el osz ta ni. Ezért öt le tes sé gért kell
imád koz ni, hogy le gyen elég sze re te tünk el osz ta ni Is ten gaz dag ál dá sa it.

hétfő(december9.)
És ké rem, hogy a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne, a di cső ség Aty ja ad ja meg
nek tek a böl cses ség és a ki nyi lat koz ta tás Lel két, hogy meg is mer jé tek őt. Ef 1,17
(Jer 8,9b; Zsid 6,9–12; Zak 5,1–11) A tu dás ha ta lom, a böl cses ség nek ér té ke
van. Bár mennyi re de val vá lód tak a szel le mi ér té kek, fel né zünk az okos em -
be rek re. De mi től lesz az em ber okos, bölcs? Csu pán a tu dás nem tesz okos -
sá, az évek szá ma nem ad böl cses sé get. A vá lasz itt van: az Is ten-is me ret, a
Krisz tus sal va ló ta lál ko zás ad böl cses sé get. De ezt a ta lál ko zást min den nap
meg kell újí ta ni. Így ka punk min den nap új is me re tet ön ma gunk ról is, hogy
alá za to sab bak le gyünk az Úr előtt, s így na gyobb táv la tok nyíl ja nak meg előt -
tünk az Is ten-is me ret ben.

kedd(december10.)
Le gyen min den em ber gyors a hal lás ra, ké se del mes a szó lás ra, ké se del mes a
ha rag ra. Jak 1,19b–c (Péld 15,1; Jel 2,12–17; Zak 6,1–8) Az ak ci ók ide jét él -
jük. Ka rá csony előtt kü lö nö sen te le van min den ak ci ó val, ka rá cso nyi ak ci -
ó val. A gyor sa ság, a pör gés el en ged he tet len. A las sú ság, a hosszas meg fon -
to lás nem tren di. Az tán nagy si et sé günk ben át gá zo lunk má so kon, el su ha -
nunk fon tos ese mé nyek mel lett. Szem ben meg csil la nó könnyet, halk só hajt,
vá gya ko zó te kin te tet esé lyünk sincs ész re ven ni. Ja kab er re int. Egy re le gyünk
gyor sak: a hal lás ra. Az em ber társ meg hal lá sá ra s az Is ten sza vá nak meg hal -
lá sá ra. Az Is ten sza vá val szí vünk ben tu dunk vár ni a szó val, mely el ső re sok -
szor üt, de ha vá runk, el ma rad a ha rag. Hagy juk ad vent ben az ak ci ó kat, tud -
junk le las sul ni Is ten zsá mo lyá nál.

szerda(december11.)
Lás sá tok meg, mi lyen nagy sze re te tet ta nú sí tott irán tunk az Atya: Is ten gyer -
me ke i nek ne vez nek min ket, és azok is va gyunk. 1Jn 3,1a (Zsolt 51,20b; Jel 2,1–
7; Zak 6,9–15) A név kö te lez. Szé gyent ne hozz a ne vem re! – mond ja apa a fi -
á nak, ami kor el eresz ti a szü lői ház tól. A ne vünk re büsz kék va gyunk. Hoz zánk
nőtt, sa já tunk ká vált. Szü le té sünk kor szü le ink kós tol gat ták a ne vün ket. S mi -
re meg ta nul juk sa ját ne vün ket, már tel je sen azo no su lunk ve le. A pol gá ri ne -
vün kön túl van más el ne ve zé sünk: Is ten gyer me kei. Ha tal mas tisz tes ség és
fe le lős ség. Mi at tunk áld ják vagy át koz zák az Is tent. Be le gon dolsz eb be né ha,
test vé rem? S nem csak ne ved ez, ha nem az is vagy: Is ten gyer me ke. Hi szen a
ke reszt ség ben az zá let tél. A ne ve det meg vál toz tat ha tod. Is ten-gyer mek sé ge -
den azon ban nem vál toz tat hatsz. Ez aján dék, sen ki sem ve he ti el tő led.

csütörtök(december12.)
Amit Is ten ígér, azt meg is tud ja ten ni. Róm 4,21b (4Móz 11,23; 2Kor 5,1–10;
Zak 7,1–14) „Ígé re tek kel te le a pad lás.” „Nincs olyan sze gény em ber, aki ne tud -
na ígér ni.” A csa ló dá sok mon dat ják eze ket. S min den csa ló dás el le né re új ra és
új ra be le ka pasz ko dunk az ígé re tek be. Ter mé sze te sen kell, hogy bíz zunk em -
be ri ígé re tek ben is. De tud nunk kell, hogy Is ten ígé re tei szi lár dak és iga zak.
Meg ígér te Jé zus Krisz tust, és ígé re tét be tart va el küld te az em ber meg vál tá -
sá ra. S az az Is ten, aki ek ko ra ígé re tet be tar tott, hogy ne tar ta ná be azt az ígé -
re tét, hogy ve lünk lesz min den na pon. Csak mi ne sza lad junk elő le, ne búj -
junk el elő le. Men jünk az ér ke ző Úr elé, aki ezen az ad ven ten jön hoz zánk.

péntek(december13.)
Ke zed al ko tott és meg erő sí tett, tégy ér tel mes sé, hogy meg ta nul jam pa ran cso la -
ta i dat.Zsolt 119,73 (Jn 15,12; Lk 22,66–71; Zak 8,1–3.14–23) Örök kér dé se az em -
ber nek, hogy mit hagy ma ga után. Lé tünk le nyo ma tát sze ret nénk itt hagy ni, 
s ter mé sze te sen itt is hagy juk. En nél fon to sabb, hogy mi va gyunk Is ten le nyo -
ma ta, ke ze mun ká ja. S ez ga ran cia, hogy nem tű nünk el eb ből a vi lág ból nyom -
ta la nul. Sőt egy ál ta lán nem tű nünk el, mert Is ten nek fon tos a ke ze mun ká ja. Nem
egy le he let nyi lé tig al kot ta, ha nem meg erő sí tet te, ér tel mes sé tet te ke ze al ko tá -
sát. Ér tel mes sé tett, hogy meg ta nuld pa ran cso la ta it, vagy is ma gá hoz föl emelt.
Jé zus Krisz tus test vé ré vé tett, örök éle tet adott, mert így sze ret té ged.

szombat(december14.)
Ke res sé tek elő ször az Is ten or szá gát és igaz sá gát, és ezek is mind rá adá sul meg -
adat nak nek tek. Mt 6,33 (Péld 21,21; 1Thessz 4,13–18; Zak 9,9–12) Az em -
ber egész éle te ke re sés. Ke res sük ön ma gun kat. Ke res sük a he lyün ket, a pá -
run kat. Mun kát, pénzt ke re sünk, küz dünk a meg él he té sért. Nem hi ány zik az
igaz ság ke re sés sem az éle tünk ből. Né ha úgy ér zem, egész éle tem egy nagy ke -
re sés, de van-e va la mim? Mar ko lá szok, s a sem mit fo gom. A nul la az sem -
mi. De ha a nul la elé egyest te szek, azon nal ér té ke lesz. Ha az elé, amit sok -
szor ér ték te len nek, hi á ba va ló nak ér zek, oda te szem Is tent, az Egyet, azon nal
ér té kes sé vá lik éle tem.

g BEn cé né Sza bó Már ta
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

Evangélikus élEt. élEd?

HÍREK, HIRDETÉSEK

taizé-imaésénekegyüttlét
A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Budapest, Hő -
sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb decem ber 10-
én, 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige hir de -
tés is. In for má ció: gyer tya feny.lu the ran.hu.

Alutherkiadó
ésazevangélikuskönyvesbolt

ünnepinyitvatartása
De cem ber 2-ától 23-áig, hét fő től pén te kig 9-től 18 órá ig.
De cem ber 14-én és 21-én, szom ba ton 9-től 18 órá ig.
De cem ber 24-étől az ün ne pek és lel tá ro zás mi att zár va tar tunk.
Nyi tás: 2014. ja nu ár 13-án, hét főn.

Kér jük, ve gyék fi gye lem be, hogy a lel tá ro zás ide je alatt ér ke ző meg ren -
de lé se ket a ki adó ja nu ár 13. után tud ja tel je sí te ni.
Kö szön jük a ked ves lel ké szek nek és vá sár ló ink nak, hogy meg ren de -

lé se i ket idejében el jut tat ják hoz zánk.
Min den ki nek bé kés ün ne pi ké szü lő dést kí ván nak a Lu ther Ki adó mun -

ka tár sai.

APRÓHIRDETÉS

Idős gon do zás Bu dán. 88 éves édes -
anyám mel lé ke re sek gya kor lott, sze -
re tet tel jes bu da pes ti hit test vért ha -
von ta  egy  hét re  bent la kás sal.  Tel.:
20/321-0302 vagy 385-3761 es te.


