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„Ké szen aka rom a hi tet. »Itt van Jé zus, 
tes sék!« – de ne kell jen ér te ten nem 
sem mit, fő leg ne kell jen »meg dol goz nom«
ér te. Hull jon az ölem be, le gyen az enyém,
»mert meg ér dem lem«.”

Átugornám az adventet f 11. oldal

„Az egy há zunk zsi na ta ál tal 2013-ban lét re ho zott Ze len ka Pál
Evan gé li kus Szo li da ri tá si Alap a 21. szá zad ban azt a szo ci á lis
há lót biz to sít ja az egy há zi al kal ma zot tak szá má ra, 
ame lyért Ze len ka Pál a 19–20. szá zad for du ló ján gyám in té ze ti
el nök ként és a nyug díj in té zet elő ké szí tő je ként oly so kat tett.”

Egyetemes felelősség f 5. oldal

g Győ ri Já nos Sá mu el

Édes apám, né hai Győ ri Já nos evan gé -
li kus lel kész szü le té sé nek cen te ná ri -
u má ra ké szül ve egy re több ször ta lál -
ko zom az zal, mi ként  szem lél tet te  a
mon dan dó ját. Az egyik pél da er re az
ad ven ti ko szo rú gyer tyá i nak je len té se.
Az óegy há zi pe rikó pa igéi alap ján ta -
ní tot ta a négy ad ven ti va sár nap üze ne -
te it a gyer tyák szim bo li kus szí ne i vel.
I.,  ezüst:  Jé zus  jött  alá za to san  sza -
már há ton (Mt 21,1–9). II., arany: Jé zus
jön  di cső sé ge sen  „fel hő há ton”  (Mt
24,31; 26,64). III., li la: Csüg ge de zés a vá -
ra ko zás ide jén – Ke resz te lő Já nos kér -
dé se:  „Te vagy-e az El jö ven dő, vagy
mást vár junk?” (Lk 7,19) IV., pi ros: Ke -
resz te lő, az utol só, Mes si ást jö ven dö -
lő pró fé ta már tír sá ga (Mt 14,1 kk.). 
A mos ta ni, a III. va sár nap üze ne -

te  a  vá ra ko zás  egyik  leg ne he zebb
pró ba té te lé ről szól. Az el hú zó dó ad -
vent ről, a sok bi zony ta lan ság ról és ar -
ról,  ami ről  éne kes köny vünk  140.
éne ke zeng:  „Várj,  em ber  szí ve ké -
szen, / Várd Is ten Har co sát!” Ez a ké -
szen lét az ad ven ti őr szol gá lat.
Té ve dett-e  Pál  apos tol,  ami kor

1Thessz  4,15  sze rint  ezt  mond ta:
„Mert ezt mond juk nék tek az Úr
sza vá val, hogy mi, akik élünk, akik
meg ma ra dunk az Úr el jö ve te lé ig,
épen nem előz zük meg azo kat, akik el -
alud tak.” (Ká ro li-for dí tás)
Ta nul tunk ar ról, hogy Pál kö zel re

vár ta a pa rú zi át, az az Krisz tus má so -
dik el jö ve te lét. Egy be szél ge tés ben va -
la ki ci ni ku san meg je gyez te, hogy Pál
nem volt a hely zet ma gas la tán, mi kor
ilye ne ket  mon dott.  Azt  gon do lom,
nem kell Pált vé de nem. Mi ért? Mert
Jé zus má so dik el jö ve te lé vel kap cso lat -
ban a szá mít ga tás men tes vá ra ko zás a
he lyes.  Ez  az  őr szol gá lat  lé nye ge.
Ami kor az em ber az őr kö dés fel ada -
tát vég zi, ak kor a hét köz na pi tól tel je -
sen el té rő gon dol ko dás, ma ga tar tás di -
men zi ó já ba ke rül. Eb ben a szol gá lat -
ban ti los a va ló szí nű ség-szá mí tás. 
Jé zus Urunk azt ta nít ja, hogy „az

a nap úgy jön el, mint a tol vaj”.Az őr -
szol gá lat  to tá lis  ku dar cá hoz  ve zet,
ami kor az őr szá mít gat. Ezt a szá mít -
ga tást  ki hasz nál hat ja  a  tol vaj.  Vi -
szont  nem  ku dar ca  az  őr nek,  ha
még sem  jön  sen ki.  Nem  hi szem,
hogy reg gel az őr ká rom kod va és szit -
ko zód va ve ri a föld höz a fegy ve rét,
mond ván:  „De  os to ba  vol tam  ma
éj jel is! Ott áll tam egész éj jel, fe szül -
ten fi gyel tem, és nem tör tént sem mi!”
Nem  szé gye ne  az  őr nek,  ha  ké -

szen lét ben vá ra ko zott anél kül, hogy
bár mi is tör tént vol na. Utó lag sem.
Leg alább olyan té ve dés gú nyo lód ni
az őr ké szen lé tén utó lag, mint elő re
ki szá mí ta ni Krisz tus vissza jö ve te le
nap ját, órá ját. Egyik vég let sem il lik
be le az ad ven ti vá ra ko zá sunk ba.
Ér de kes őr szol gá lat ról szá mol be

Má té evan gé li u ma. Esze rint Krisz tus
ér ke zé sé nek éve i ben ala pos, jól meg -
szer ve zett „csil lag őr ség” mű kö dött a
vá lasz tott  né pen  kí vü li  vi lág ban.
Ezek  az  „aszt ro ló gu sok”  szem mel

tar tot ták a koz mi kus óra mu ta tó it.
Nem ke rül te el a fi gyel mü ket az a bi -
zo nyos  kons tel lá ció,  mely  Jé zus
Krisz tus szü le té sét mu tat ta. 
Egy pe da gó gus kér dez te tő lem a

na pok ban: „Mit kezd jek a bet le he mi
csil lag szto ri já val? Ez a mai di á kok
szá má ra föl fog ha tat lan.”
„Mondj ne kik egy egy sze rű pél dát

– vá la szol tam. – Be szélj az óra mu ta -
tó i nak kons tel lá ci ó já ról. Hívd föl a fi -
gyel mü ket, hogy az órá ra néz ve nem
azt jegy zik meg, hogy mi lyen szö get
zár be a nagy- és a kis mu ta tó, ha nem
azt,  hogy  vé ge  az  órá nak,  vagy  azt,
hogy dél van, itt az ebéd idő, mert a két
mu ta tó fe di egy mást a ti zen ket te sen. 
A két ér tel met len nek tű nő pál ci ka

hely ze te a szám la pon nem csak mér -
ta ni dol go kat üzen a szá muk ra. A koz -
mi kus óra mu ta tói pél dá ul a boly gók,
a csil la gok. Ezek össze ál lá sá ból ol vas -
tak a nap ke le ti böl csek.” A hit ok ta tó
lel ke sen tá vo zott a mu ní ci ó val, de nem
tu dom, si ker rel járt-e.
If jú sá gi órán kon az evan gé li u mok -

ban ta lál ha tó ad venti-ka rá cso nyi tör -
té né sek  sta tisz ta  sze rep lő it  vet tük
elő. Egy ál ta lán ki a sta tisz ta? „Az, aki
csak ép pen hogy meg je le nik a szín pa -
don… aki nem szól sem mit… csak élő
de ko rá ció… az, aki passzív, nem függ
tő le sem mi… aki nem vi szi elő re a da -
rab  cse lek mé nyét”  –  han goz tak  a
meg ha tá ro zá sok. 
Va jon He ró des sta tisz ta-e a szü le tés -

tör té net szín pa dán? Fő sze re pet szánt
ma gá nak, de ma radt lé nyeg te len és ha -
tás ta lan alak az Is ten Fia in kar ná ló dá -
sá nak tör té ne té ben – ál la pí tot tuk meg.
„Mit szól tok a pász to rok hoz, akik éj -

sza ka őr köd tek a nyá juk mel lett?” „Úgy
tű nik,  egy  őr  csak  sta tisz ta sze re pet
játsz hat, hi szen tő le nem függ sem mi”
– vé le ke dett va la ki. „Bár a pász to rok –
mond ta egy má sik fiú – a hír hal la tán
ak ti vi zá lód tak, el men tek a já szo lig, és
ez ál tal részt vet tek az evan gé li um ter -
jesz té sé ben.” Ők nem sta tisz ták. Is ten
a fő sze rep lő, de a pász to rok és a nap -
ke le ti böl csek nem sta tisz ták. 
2013 ad vent jén sem, mi sem le he -

tünk sta tisz ták. Is ten ko moly sze re -
pet szán ne künk a csa lád ban, a gyü -
le ke zet ben és kör nye ze tünk ben. Fog -
lal juk el he lyün ket ad ven ti őr szol gá -
la tunk poszt ján. Mint az Au gus tus-
fé le össze írás an nak ide jén so ka kat ki -
moz dí tott,  úgy  pél dá ul  a  2011-es
nép szám lá lás egy há zunk ra vo nat ko -
zó ada tai min ket kell, hogy ki moz dít -
sa nak a sta tisz ta sze rep kör ből. 
Át kell tér nünk a sta tisz ti ka ada ta -

in va ló töp ren gés ből ak tív őr szol gá lat -
ra, ál lan dó ké szen lét re. Ne ha tá roz za
meg temp lom ba nem já ró, al kal ma -
kat nem lá to ga tó evan gé li kus test vé -
re ink hez  va ló  vi szo nyun kat  a  ka i ni
kér dés:  „Talán őr ző je va gyok én a
test vé rem nek?” (1Móz 4,9)
Vá la szol junk ad ven ti meg győ ző dés -

sel: Igen! Őr ző jé nek kell len nünk! Ak -
tív ké szen lét ben, ad venti őr szol gá lat ban. 

A szer ző a Pest er zsé be ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké sze

Ad ven ti őr szol gá lat

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött he lyez ték
el az új anya óvó alap kö vét a hó nap el -
ső szer dá ján, de cem ber 4-én a bor -
bá nyai Re ze da ut cai tel ken, ahol ko -
ráb ban a haj lék ta lan el lá tás egy má -
sik spe ci á lis in téz mé nye, az úgy ne ve -
zett  „ki lép te tő ház”  mű kö dött.  Az
ön ál ló-ön el lá tó élet re már majd nem
kész fe dél nél kü li ek nek ezt az el lá tá -
sát nem rég jobb fel té te lek kö zé, az
Ol ta lom Sze re tet szol gá lat Rá kó czi ut -
cai köz pont já ba köl töz tet ték. Ez zel
egy idő ben ti zen nyolc ról negy ven re
emel ték  a  kli en sek  szá mát,  tud tuk
meg Dez ano ve Bar to lo meu Iná ci ó tól,
az Ol ta lom szak mai igaz ga tó já tól. 
Így nyílt sza bad tér a Csa lád ba rát

ol ta lom cí mű pro jekt előtt, s egy há -
zunk dia kó ni ai szol gá la ta a si ke res
pá lyá zat tal nem csak az el lá tás kö rül -

mé nye it ja vít ja, de új cél cso por tot is
elér: ed dig nem volt mód az édes -
apák, a gyer me kek hez tar to zó férfi
csa lád ta gok el he lye zé sé re. Őket nem -
rit kán a vá ros má sik vé gé ben mű kö -
dő  haj lék ta lan szál lón  fo gad ták  be
szük ség ese tén. 
A  be ru há zás nak  ala pot  te rem tő

pá lyá zat egyéb ként a gyer me kek jo -
ga i ból  és  szük ség le te i ből  ve ze ti  le
azo kat a szak mai ér ve ket, ame lyek in -
do kol ják, hogy a nél kü lö zők nek se -
gít sé get, me ne dé ket nyúj tó új lé te sít -
mény  el ké szül jön.  A  gyer mek nek
jo ga van mind két  szü lő jé hez  –  a
bán tal ma zás ese te kü lön ügy, ott a
gyer mek min de nek fe lett ál ló ér de két
kell ér vé nye sí te ni. 
A pro jekt elő ké szí tői a gyer me kek

szo ci á lis, szel le mi és er köl csi jó lé té -

nek elő moz dí tá sát, va la mint fi zi kai,
szel le mi és men tá lis egész sé gét tar -
tot ták szem előtt, ami kor a könyv tár -
ral, ta nu ló szo bá val, te le cent rum mal,
te rá pi ás he lyi sé gek kel, kö zös sé gi te -
rek kel, la kó egy sé gen ként kü lön für -
dő szo bá val fel sze relt új épü let meg -
va ló sí tá sát  kez de mé nyez ték.  Mint
Dask óné Sós Ani ta, az anya óvó rész -
leg ve ze tő je  hang sú lyoz ta,  je len tős
mi nő sé gi vál to zást hoz majd a je len -
le gi kö rül mé nyek után a tá gas kert -
vá ro si tel ken ál ló új in téz mény, mely -
nek  ugyan ak kor  egy  ki lo mé te res
kör ze té ben min den szük sé ges köz -
szol gál ta tás – óvo da, is ko la, or vo si
ren de lő, gyógy szer tár – el ér he tő. 

„Gyer me ke im, ne szó val sze res -
sünk, ne is nyelv vel, ha nem cse le ke det -
tel és va ló sá go san” – hir det te az igét
az  ün ne pé lyes  alap kő le té tel  al kal -
má val 1Jn 3,18 alap ján Krá mer György,
az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pök he lyet te se. Az ad vent kor min -
dent  el ön tő  csil lo gás sal,  az  ál mok
va ló ra  vá lá sá nak  ha mis  ígé re té vel
szem ben nap ja ink va ló sá gát idéz te, az
étel osz tás kor kí gyó zó so ro kat, a go -
nosz ság, a sze re tet len ség pél dá it. 
„Ez az alap kő azon ban – mu ta tott

rá a püs pök he lyet tes – a  te vő le ges
sze re tet meg nyil vá nu lá sa. Azt je len -
ti: részt ve szünk ezek nek az em be -
rek nek a va ló sá gá ban.” Az ige ma gya -
rá zat nak a cson tig ha to ló de cem be -
ri hi deg adott nyo ma té kot.
A meg szen telt alap kő ben egyéb -

ként a be ton ba zárt idő kap szu la az
ün ne pi szer tar tás rend jét, a szer dai
he lyi új sá got, va la mint az Evan gé li -
kus Élet leg utób bi szá mát, a pro jekt
le írá sát és a je len lé vők alá írá sát tar -
tal maz za.
Az egy ko ri át me ne ti szál ló por tá -

ján hét főn már mun ká hoz lát nak az
épí tők, vál la lá suk sze rint áp ri lis ra el -
ké szül a csa lá dok át me ne ti ott ho ná -
nak új épü le te Nyír egy há zán. 

g – veszp ré mi –

Megalapozott Oltalom
A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban (is) járt az igazi Mikulás hasonmása Az igazi Mikulás f 5. oldal
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Va la mi kor az el múlt szá zad nyolc va nas
éve i nek  ele jén  Ma gyar or szá gon  járt
Billy Gra ham,a vi lág szer te hí res ige hir -
de tő. Mi vel ab ban az idő ben már ná -
lunk is is mert volt, jö ve te le szen zá ci ót
kel tett. A Nép sta di on – a mai Pus kás
Fe renc Sta di on – meg telt em be rek kel. 
Fi a tal lel kész ként ma gam is a szer -

ve zők egyi ke vol tam. En nek a mun ká -
nak fő vonz ere je az volt, hogy az elő -
ké szü le tek so rán rá le he tett lép ni a sta -
di on gye pé re, ami örök em lék ma radt. 
Az ige hir de tés csa ló dást kel tett ben -

nem.  Ar ra  szá mí tot tam,  hogy most
vég re meg hal lom, hogy is kell ezt csi -
nál ni, hogy mi ként szó lal nak meg azok
a  sza vak,  ame lyek re  a  szí vek  meg -
moz dul nak, hogy mi lye nek a mon da -
tok, me lyek lét re hoz zák a hit cso dá ját.
Az ál ta lam ak kor is mert lel ké szek

kö zül so kan job ban pré di kál tak, mint
Billy Gra ham. A tol má cso lás ja ví tott
a be szé den, hi szen hang sú lyos sá vált
min den szó, még is át la gos ma radt vol -
na, ha nem lett vol na az a vá ra ko zás,
hogy itt majd va la mi na gyot hal lunk,
és per sze a fel haj tás, hogy mind ez sta -
di onnyi gyü le ke zet előtt hang zott el.
Billy Gra ham egy tör té ne te azon -

ban még is meg ma radt az em lé ke ze -
tem ben. Ak kor azt hit tem, ő ta lál ta
ki, az tán ol vas tam más hol is, de ez
nem vál toz ta tott azon, hogy ez egy jó
tör té net. Az em ber, aki ről szólt, szé -
gyent ho zott a csa lád já ra. Ször nyű -
sé ge ket kö ve tett el. Bör tön be is ke -
rült hosszú idő re. Az tán le telt a bün -
te té se, és ha za fe lé in dult. Gyö tör te a
bi zony ta lan ság,  hogy  va jon  szí ve -
sen fo gad ják-e majd a csa lád tag jai,
hogy egy ál ta lán akar ják-e még lát ni. 
A tol má cso lás ban min den mon dat

két szer hang zott el. Gyö tör te a bi -
zony ta lan ság, hogy va jon szí ve sen
fo gad ják-e majd a csa lád tag jai, hogy
egy ál ta lán akar ják-e még lát ni.

* * *

Van-e más hol he lyünk eb ben a vi lág -
ban, mint Ba bi lon ban? Ez a kér dés ve -
tő dik fel igénk né pe szá má ra. Rég óta
tart már a  fog ság, ők meg szok ták a
kör nye ze tet. Há zuk van, üz le tük, is me -
rik a kör nyé ket, és kér dés, hogy va jon
lesz-e ott ho nuk ott, ahon nan ki sza kad -
tak őse ik, a föl dön, mely in kább mí tosz
szá muk ra, mint va ló sá gos ha za.
Köz ben hallani a hí reket, hogy fel -

sza ba dí tó  se reg  ér ke zik. Ta lán  igaz,
hogy lesz tör té nel mi for du lat. Az el -
kép zel he tet len, hogy het ven év után
sors for du ló  le het,  nem  pusz tán  re -
mény, nem vi gasz ta ló ámí tás csu pán.
Va ló ban, Kü rosz per zsa ki rály kö ze leg
hó dí tó ha dai  élén. De mi köz ben  az
álom va ló ság gá vá lik, az öre gek ál tal el -
me sélt föld új ra az övék le het, ott van
a kér dés: kell-e ez ne kik egy ál ta lán? Le -
het-e ott ho nuk az az ide gen föld?

* * *

A  szer ve zés  so rán  fon tos nak  tűnt,
hogy  a  sta di on ba  el me nő  em be rek
ké sőbb csat la koz ni tud ja nak va la me -
lyik gyü le ke zet hez. Így az aré na kö rül
gó co kat ala kí tot tunk ki, aho va azok,
akik úgy érez ték, hogy „az éle tü ket át -
ad ták az Úr nak”, le tud tak men ni, és fel
tud tak irat koz ni egy adat lap ra, ame lyet
ké sőbb a gyü le ke ze tek hez pos táz tak.
A gyor sa ság ked vé ért min den ki kéz hez
ka pott vol na egy tol lat és egy mű anyag
ta sa kot, amely be az adat la pot be he lyez -
het te. Az ige hir de tés alatt iz ga tot tan vá -
ra koz tunk eze ken a ki je lölt he lye ken.
Az em ber, hogy éle te újabb ku dar -

cát el ke rül je, le ve let írt ott ho ni hoz zá -
tar to zó i nak: „Ha szí ve sen lát tok, kös -
se tek egy sár ga sza la got a ka pu ra! Ha

nem lesz sár ga sza lag, to vább me gyek,
és nem ho zok rá tok töb bé szé gyent,
meg ígé rem.” El küld te a le ve let, az tán
egy-két nap múl va ne héz szív vel busz -
ra szállt, hogy el in dul jon ha za fe lé.

* * *

Nem is föld ről volt szó egy sze rű en,
ha nem in kább Is ten ről. A ha za köl tö -
zés egy ben a kul tusz meg vál to zá sát
is je len tet te. Ba bi lon ban em ber fe let ti
küz del me ket foly tat tak azért, hogy
meg ma rad ja nak. Éle tük ré szé vé vált
az el kö te le zett ta ní tás, az ira tok fél -
tő ke ze lé se. Il lik-e majd hoz zá juk egy
olyan kul tusz, amely ben nincs harc,
amely nél kü lö zi a fe szült sé get? 
A ha za té rés egy ben az Is ten nel va -

ló kap cso lat új ra ér té ke lé se is. Le het,
hogy vé get ért a ha rag? Mos tan tól
úgy gon dol hat nak Is ten re, mint aki
meg bo csá tó,  ir gal mas és el fo ga dó?
Hány vi ta ért vé get eb ben az idő ben?
Hány bo lond nak tar tott pró fé ta ka -
pott új ra fi gyel met? Mert az el fo gad -
ta tást el hin ni nem könnyű. 

* * *

Billy  Gra ham  az  ige hir de tés  vé gén
ha tal mas hi bát kö ve tett el. El mond ta,
hogy a meg tér tek men je nek majd le a
ki je lölt he lyek re, és ott ír ják fel a ne vü -
ket és a cí mü ket. Ez mind a meg be szé -
lés  sze rint  tör tént.  Ek kor  azon ban
mon dott va la mit, ami egy ame ri ka i nak
ár tat lan sem mi ség nek tűnt, ma már
ne künk is az, csak hogy az a nyolc va -
nas évek ele je volt Ma gyar or szá gon.
Billy  Gra ham  ugyan is  azt  mond ta,
hogy akik le men nek oda, majd kap nak
tol lat és egy mű anyag map pát.

Ez elég volt ah hoz, hogy más nap az
új sá gok ar ról szá mol ja nak be, hogy
Billy Gra ham ige hir de té se Ma gyar or -
szá gon tö me ges meg té rést ered mé -
nye zett. A gó co kon két ség te le nül ke -
zel he tet len né vált a hely zet. A le lá tók -
ról le zú du ló tö meg nem ép pen ke resz -
tyé ni mó don har colt a go lyós tol la kért
és a mű anyag map pá kért.
En gem ad dig ra ez már ke vés sé za -

vart.  Né mi leg  el ká bí tott  az  em ber
tör té ne te, aki vé gül fel ült a busz ra,
hogy ha za fe lé in dul jon. Ahogy kö ze -
led tek, úgy szo rult el egy re job ban a
szí ve. Nem hit te, hogy ha za tér het. De
ami kor be for dul tak az ut cá ba, ahol
a há zuk volt, a bu szon ülő uta sok fel -
ki ál tot tak a meg le pe tés től. A há za -
kon, a fá kon, a ke rí té se ken, min den -
hol sár ga zász lók, sza la gok és le pe -
dők leng tek. Az egész ut ca sár gá ba
öl tö zött, úgy vár ták a ha za ér ke zőt. 

* * *

Az el fo gad ta tás Is ten cso dá ja. Egy ha -
za ki tá rul. A fog ság ban le vők ha za -
tér het nek. A meg té rést min den ki a
ma ga bő rén érez he ti, be szív hat ja az
új ott hon hí vo ga tó il la tát, az ed dig is -
me ret len táj mint ha min dig is is mert
lett vol na. 
A  be fo gad ta tás  drá má ja  pe dig

foly ta tó dik új ra és új ra: a té koz ló fiú
ha za tér, a szol ga tar to zá sát el en ge dik,
a vak lát, a bé na fel ug rik, a ha lott új -
ra él. Ta más össze tör ten rogy a Fel -
tá ma dott lá ba elé, Pál vak sze mei zo -
kog va új utat ke res nek.
Az em ber vég re meg bé kél Is te né vel.
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Min den idő ben és min den kul túr kör -
ben el kü lö ní tett az em ber idő ket és
idő sza ko kat, ame lye ket nem a min -
den na pos te vé keny sé ge i re szánt, ha -
nem ar ra, hogy – ki sza kad va a hét -
köz na pok ból – meg pró bál jon a vég -
ső va ló ság ra kon cent rál ni, meg ér te -
ni tit ko kat vagy leg alább is kö ze lé be
fér kőz ni a meg fog ha tat lan nak. Tet -
te ezt vagy azért, hogy ün nep pé vál -
jon szá má ra a ki vá lasz tott idő, vagy
azért, hogy va la mi mó don be fo lyá sol -
ja a ti tok za tos va ló sá got, a fe let te ál -
ló erő(ke)t, jó ra for dít sa az őt ve szé -
lyez te tő ha tal ma(ka)t.
Az ün nep re szük sé ge van az em -

ber nek – akit Har vay Cox „Ho mo
fes ti vus nak”, az az ün nep lő em ber nek
ne ve zett –, hi szen em ber sé günk ből
fa kad ez az igény. Az em ber nek a ta -
go lás ra  is  szük sé ge  volt,  hi szen ha
nincs ün nep, össze fo lyik s ez ál tal el -
vi sel he tet len né vá lik a na pok vé ge lát -
ha tat lan fo lya ma. S a fé le lem le győ -
zé sé re  is  szük sé ge  volt,  hi szen  ha
nincs tisz tá ban az zal, hogy mi vagy
ki áll  fe let te, ak kor nyug ta lan éle te
meg ma rad ret te gés nek.
A tör té ne lem fo lya mán szám ta lan

ilyen je len sé get fi gyel he tünk meg. Je -
len tős ré szük össze füg gés ben volt a
ter mé szet tel, a kör nye ze tünk kel, az
élet ese mé nye i vel. A kol lek tív böl -
cses ség  év szá za dok  és  év ez re dek
alatt ki mun kál ta, hogy mi a jó az em -

ber nek: mi kor dol goz zon, mi kor pi -
hen jen, mi kor ün ne pel jen, mi re fi -
gyel jen, és mit ke rül jön el.
Meg em lé ke zett az év sza kok for du -

ló pont ja i ról, a ter mé szet meg úju lá sá -
ról és őszi-té li vissza vo nu lá sá ról. Vé gig -
néz te és tu da to sí tot ta a nap, a hold, a
csil la gok já rá sát. S amit nem ér tett, ah -
hoz  vagy  kép ze te ket  tár sí tott,  vagy
em be ri tör té ne te ket. Ezek hez a meg -
em lé ke zé sek hez kap csol ta a mun ká ját
és pi he né sét, ezek nek a tör té ne tek nek
a mon da ni va ló ját, er köl csi kö vet kez te -
té se it íz lel get te, fon tol gat ta s ad ta to -
vább a kö vet ke ző ge ne rá ci ók nak.
Örö köl te és tu da to sí tot ta az em -

be ri  tör té nel met,  és  hasz nál ta  az
élet  ta ní tó mes te re ként. De köz ben
nem fe led kez he tett meg a tör té ne lem
Urá ról, aki időt adott ne künk.
Szük sé günk van ki je lölt  idő pon -

tok ra  vagy  meg je lölt  idő sza kok ra,
hogy az után a min den na pok idő fo -
lya mát is ke zel ni tud juk…
A  ben zin kút  kö ze lünk ben  na pi

hu szon négy órá ban, va sár nap tól va -
sár na pig, az év há rom száz hat van öt
nap ján nyit va van. Csak nem ha son -
ló  a  hely zet  a  nagy  áru ház lán cok
be vá sár ló köz pont ja i val. Nincs hét -
köz nap, és nincs ün nep. 
Ha nincs  ün nep,  ha nincs  szent

idő, ak kor ki üre se dik az élet. A „csak
hét köz nap” el szür kít, a min dig ün nep
nyil ván va ló an  be csa pás.  A min dig

ren del ke zés re ál ló idő már nem sze -
rez örö möt. Meg szű nik a vá ra ko zás
és a vá gya ko zás. Ad vent ben jár va ezt
kell, hogy tu da to sít suk. Az utol só na -
pig  tar tó  ad vent ben  él ve  ezt  kell
meg él nünk.
Sza lad a mai  em ber. Nincs  ide je

sem mi re. Úgy ren dez, úgy szer vez,
úgy ala kít ja ki a tech ni kát és a se gí -
tő esz kö ze it, hogy időt nyer jen, s köz -
ben ki es nek olyan idő sza kok, ami kor
várt, ké szült, vá gya ko zott va la mi re.
Szük sé günk van az idő re, s mi köz ben
időt  aka runk  nyer ni,  el ve szít jük  a
fon tos, lé nye ges, szük sé ges idő ket: a
fél re tett, a meg szen telt idő ket.
Fur csa egy ide jű sé get te rem tett az

em ber ma gá nak a ko ráb ban csak Is -
ten re hasz nált „min de nütt je len va ló -
ság” jel ző jé vel – ol va som Ful bert Stef -
fens ky ben cés szer ze tes ből lett evan -
gé li kus teo ló gus pro fesszor gon do la -
ta it –, s köz ben ki csú szott a ke zé ből
az idő: az ál dott, a tar tal mas, a rit kán
adó dó, de mé lyen meg él he tő idő. 
Ülök a gé pem előtt, és egy szer re

va gyok Wa shing ton ban, To ki ó ban,
Ró má ban és Szin ga púr ban, hi szen lá -
tom, mi zaj lik a tőzs dén, s nem csak
lá tom – ha ér te ném is –, akár ke res -
ked ni is tud nék. Hi szen egy szer re va -
gyok itt is, ott is. Egye nes köz ve tí tés -
ben lá tom a há bo rút a vi lág má sik vé -
gén, nem csak ol va sok a ter mé szeti
ka taszt ró fá ról,  ha nem  egy ide jű leg
lát ha tom a pusz tu lást. 
Sky pe-on, te le fo non és vi deo kon -

fe ren ci án be szél ge tek a tő lem több
ezer  ki lo mé ter re  lé vő  tár sa im mal,
hogy az után időt nyer ve sza lad has -
sak to vább. Meg szűn tek a tá vol sá gok,
de a fel ké szü lé si, rá han go ló dá si időt
is el vesz tet tem. Mennyi re más ként
ér ke zett meg az em ber oda, aho va

érez te és él vez te (vagy szen ved te) az
oda ve ze tő utat is. Rá tu dott han go -
lód ni ar ra, ami hez kö ze le dett. 
Ma egy órán be lül el ju tok fél Eu ró -

pá ba. S mi köz ben pró bá lom a min -
den ha tó és min de nütt je len lé vő Is ten
tu laj don sá gát utá noz ni, nem ma rad
időm.  Mert  időt  csak  ak kor  tu dok
nyer ni, ha meg töl töm tar ta lom mal, ar -
ra hasz ná lom, ami re kap tam, s meg -
szen te lem, hogy enyém le hes sen az,
ami mel lett el sza lad nék. Ha min den
idő egy for má vá vá lik, egy ben ér tel -
met len  is  lesz.  Szük sé günk  van  a
meg szen telt idő re, hogy ta gol va, dol -
goz va és ün ne pel ve meg él hes sük az Is -
ten től ka pott – ha mar el sza la dó – időt.
Em lék szünk jól a sok szor idé zett

lu the ri  gon do lat ra:  ami kor  nincs
elég időm, még töb bet imád ko zom.
Szen teld  meg  az  ün nep na pot  –

hang zik a Tíz pa ran cso lat ban.Mit je -
lent hát el kü lö ní te ni, meg szen tel ni,
meg él ni az ün ne pet? S mi től lesz ün -
nep az ün nep? A vá la szok so rát egy
hosszú so ro zat se tud ná be fo gad ni,
hisz oly össze tett, oly gaz dag a té ma. 
Ami biz tos: mi, em be rek igé nyel -

jük a meg szen telt időt, és ha ép pen az
adott pil la nat ban va la mi fon to sabb -
nak tű nik is, az éle tünk ki tel je se dé se
vagy rom lá sa függ attól, hogy van-e
ün ne pünk.  De  e  mö gött  az  igény
mö gött ott van Is ten éle tet jól mű kö -
dő en be ren de ző sza bály za ta, a tíz ige.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

A meg szen telt idők: fo lya ma tok és pon tok
Mit akar, mi re vá gyik az em ber?

Mennyei Atyánk! Te tu dod, mi mind -
annyi an vá runk va la mit. Vá ra ko zá -
sunk né ha öröm te li, né ha ret te gés -
sel  tel jes.  Há lá sak  va gyunk  a  re -
mény sé gért, amellyel kö zénk lépsz,
és fáj, hogy nem va gyunk ké pe sek tel -
jes szív vel örül ni el jö ve te led nek. Né -
ha tel jes szív vel tu dunk bíz ni az el -
jö vő ben, más kor ha lott a hi tünk, a re -
mény sé günk, és csak meg szo kás ból
vá ra ko zunk.  Állj mel lénk,  ké rünk,
hogy  ret te gé sünk  öröm re,  kö zö -
nyünk  lel ke sült ség re  vál toz zon,  s
hogy  re mény te len  vá ra ko zá sunk
öröm te li elő re né zés le hes sen. 
Állj a gyer me kek mel lé, hogy jö -

vő jük re  öröm mel  te kint hes se nek:
add meg ne kik az öröm te li gyer mek -
kor, a já ték és a dal le he tő sé gét! Állj
a di á kok mel lé: add meg ne kik a re -
mény sé get, hogy mun ká juk, ta nu lá -
suk nem hi á ba va ló! Állj a mun kát
ke re sők mel lé: add meg ne kik a re -
ményt, hogy amit tud nak, az má sok -
nak is fon tos, hogy ők ma guk fon -
to sak mind annyi unk szá má ra! Adj
erőt a mun ká ba me nők nek, a gyer -
me ket ne ve lők nek, hogy higgyék, a
min den na pi  mun ka,  a  hét köz na -
pok ál lan dó sá ga nem rom bol ja, ha -
nem épí ti őket!
Adj  re mény sé get  azok nak,  akik

szál lás, mun ka vagy társ nél kül élik
min den nap ja i kat. Emeld föl te kin te -
tü ket  a  re mény te len ség ből,  te  légy
tár suk ma gá nyuk ban  és  szen ve dé -
sük ben.
Áldd  meg  a  mun ká ban  meg fá -

rad ta kat, a nyug dí ja so kat az zal a re -
mény ség gel, hogy meg tett élet út juk
nem volt hi á ba va ló. Adj erőt a be teg -
ség gel, a ha lál lal ví vó dók nak és azok -
nak, aki ket az ő se gít sé gük re ren del -
tél. Se gítsd őket, lát ha tá ruk ne a ha -
lál vo na lá ig tart son, ha nem ké pe sek
le gye nek meg lát ni a te min dent le -
győ ző, ál lan dó sze re te te det.
Add meg az iga zi ad ven ti vá ra ko -

zás örö mét egy há zad nak szer te e föl -
dön. Add, hogy ne csak egy más mel -
lett, ha nem együtt is él jünk itt, a föl -
dön,  hogy  egy más  irán ti  sze re te -
tünk von zó vá te gye az em be rek előtt
a ve led va ló kö zös sé get.
Add a tő led ka pott bé ke re mény -

sé gét nem ze tünk nek és a föld min -
den nem ze té nek. Ta nítsd messzi re
elő re lát ni azo kat, akik a né pe ket ve -
ze tik, hogy fel ada tuk tel je sí té se köz -
ben ne sa ját ha tal mi vagy gaz da sá gi
cél ja ik irá nyít sák őket.
Leg fő kép pen  pe dig  légy  ve lünk

evan gé li u mod dal, je len lé ted és bűn -
bo csá na tod  öröm üze ne té vel.  Add,
hogy en nek az örö me has sa át ka rá -
cso nyi ké szü lő dé sün ket és mind azt,
amit  tő led  re mé lünk.  Ma radj  ve -
lünk, Urunk! Ámen.

Oratio
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ta lá ban és ke resz tény ér tel me zés ben. Az idő Is ten aján dé ka, meg kell
ta nul nunk él ni ez zel a kinccsel. A kö vet ke ző két al ka lom mal meg kí sé -
rel jük ro va tunk ban ki bon ta ni: mit akar az em ber, majd ez után azt, hogy
mit akar az Is ten. Így gon dol ko dunk együtt ol va só ink kal most az em -
be rek igé nyel te meg szen telt idő ről, leg kö ze lebb pe dig az egy há zi év ről.
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Né hány nap pal ez előtt a vá ros fő ut -
cá ján  aka rat lan  ta nú ja  vol tam  egy
idős  há zas pár  na gyon  ti pi kus  be -
szél ge té sé nek: 
– Itt már sem mi sem a ré gi, min -

den meg vál to zott, a vá ros, az em be -
rek, a vi sel ke dés, az egész élet. Torz
ez az egész vi lág, mint ha min den a fe -
je te te jé re ál lott vol na.
– Úgy, fo nák já ra – trom folt a má -

sik. – Bi zony a ke nyér meg a vi zes kifli
sem a ré gi, a tej re sem le het az  íze
után rá is mer ni, no meg az élel mi sze -
rek,  a  pi a ci  gyü mölcs  és  zöld ség,
azok a bor zal mas ízek, bez zeg ré gen…
– Meg, tu dod – élén kült be le sa -

ját mon dan dó já ba a má sik –, a Vol -
vo sem az iga zi már, a Vol vo se Vol -
vo,  mi ó ta  a  kí na i ak  be le mász tak.
Torz ez az egész nya va lyás vi lág.
Ed dig tar tott a pár be széd. 
A reg ge li saj tó szem lé ben ol vas tam

egy  új ság író  vas kos  meg jegy zé sét,
hogy a „ka rá csony az, ami nek a lé -
nye ge a mai vi lág ban tor zult”. Er ről
ju tott  eszem be:  aho gyan  a  Vol vo
már nem is a ré gi Vol vo, s a pa ra di -
csom sem az iga zi, le het, hogy a ka -
rá csony sem az iga zi, az a ré gi, az a
szép, meg hitt és ere de ti.
Per sze hogy sem mi sem olyan, mint

ré gen, Ko lozs vár sem a ré gi „szép vá -
ros Ko lozs vár”, az em be rek is má sok,
a nyel vük, vi sel ke dé sük, men ta li tá suk,
és még sok-sok min den egé szen más.
De ho gyan is va gyunk az zal az „iga zi”
ad vent tel, ka rá csonnyal?
Ne künk, ün ne pi ige hir de tők nek,

ka rá cso nyi szó no kok nak kí nál ja ma -
gát az örök zöld, a ké zen fek vő kli sé,
a nagy sze rű gon do lat, az el tor zult ad -
vent és ka rá csony vér lá zí tó his tó ri -
á ja. Iga zunk tól it ta sul tan le het mind -
ezt  os to roz ni,  le het  dö rög ni  szó -
szé ke ink ről, hogy ez az el fa jult, torz
lel kű  vi lág  nagy  ba bi lo ni  vá sár rá
deg ra dál ta az egé szet, sem mi más -
ról nem szól az ün nep, csak a pénz -
ről,  a  be vá sár lá si  láz ról,  eszem-
iszom ról, ro ha nás ról, aján dé ko zás -
ról, ha mis csil lo gás ról, vil lo gás ról. És
a nagy fény ben ész re sem vesszük a
já szol böl csőt, a meg szü le tett kis Jé -
zust. Hit, vá ra ko zás, bűn bá nat, lel ki
rá han go ló dás  mint  ke resz tyén sé -
günk att ri bú tu mai alig-alig pis lá kol -
nak, alig érez he tők az ün ne pen.
Mennyi re torz ez az egész mes ter -

kélt ka rá csony! S ha una lo mig haj to -
gat juk is eze ket, at tól még iga zunk van. 
Per sze hogy sok a túl zás: már no -

vem ber ele jén el kez dő dik az ad venti
vá sár, no vem ber vé gén Nagy sze ben
fő te rén ki gyul lad nak a ka rá csony fa
fé nyei. Torz az, aho gyan a Black Fri -
day nak  ne ve zett  „ka rá csony elő ze -
tes ben” em be rek száz ez rei ta pos ták
ha lál ra egy mást az áru há zak, mal lok
lép cső in egy-egy szük ség te len, le szál -
lí tott árú ka ca tért. S ha jobb mó dú
em be rek  ma nap ság  well ness ho te -
lek ben ál mod nak va la mi ka rá cso nyi
ké nyez te tést, az sem olyan, mint „a
ré gi ka rá csony”… 
Van azon ban itt eb ben a lát vá nyos

tor zu lás ban va la mi, amit alig-alig –

vagy egy ál ta lán nem – ve szünk ész -
re, de ami leg alább annyi ra torz és ká -
ros, mint amit ka rá cso nyi dis kur zu -
sa ink so rán oly tu da to san, pró fé tai ve -
he men ci á val, tü zes hit tel os to ro zunk.
S ez a va la mi ta lán azon „iga zak -

ról” szól, akik he lye sen, tisz tes sé ge -
sen, lel ki ek ben élik meg az ad ven tet,
a ka rá csonyt. Akik nek iga zi öröm hír
a  vá sá ros-aján dé ko zós  őrü let tel
szem ben  az,  hogy  ér ke zik  az  Úr,
hogy „ve lünk az Is ten”, hogy meg szü -
le tett a Meg vál tó. 
Akik  ad vent re,  ka rá csony ra  egy

csa pás ra meg vál toz nak, akik ha ed dig
ha rap tak, rúg tak, ta pos tak, gyű löl tek,
most mint egy va rázs szó ra tel jes me -
ta mor fó zi son es nek át. An gya lok ká
lesz nek: ad vent ben és ka rá csony kor
tud ják, hogy az el ső a lel ki, a hit be li él -
mény, a ránk tö rő sze re tet ér zés, hogy
jó nak len ni jó. Hir te len ész re ve szik a
köz tünk élő nyo mo rul ta kat, nél kü lö -
ző ket,  a  be te ge ket,  a  szen ve dő ket.
Ilyen kor  meg ta lál ják  a  temp lo mo -
kat, kór há za kat, idő sott ho no kat, ár -
va há za kat,  haj lék ta lan szál ló kat,  és
vi lág meg vál tó tet te ik kel ott van nak a
sze re tet har cos ba ri kád ja in.
Ke gyet le nül meg tud nak ha tód ni

egy-egy  jól  cél zott  pré di ká ci ó tól,
egy-egy an da lí tó ka rá cso nyi ének től,
szív hez szó ló lí rai öm len gés től, a já -
szol ban fek vő kis ded ki szol gál ta tott
ár tat lan sá gá tól – de fő leg sa ját jó sá -
guk tól. Mert ők is tud ják, hogy ad -
vent ben, ka rá csony ban el ső a lel ki ér -
ték, a szív ün ne pe. Jó nak len ni jó, s

bi zony alud jon már el az a ku tya lel -
ki is me ret, és le tud va min den er köl -
csi kö te les ség. 
Mint ha csak ilye nek nek vol na ki -

ta lál va az egész szép sé ges szín já ték,
a  sze re tet ün ne pe. Mennyi re  le het
ilyen kor sze ret ni, jó nak len ni, áhí ta -
tos kod ni!
Ha rang szó,  temp lom, csa lád,  fe -

nyő il lat, fe lejt he tet len kö zös va cso -
rák, fe hér be öl tö zött lel kek – hát nem
cso dá la tos  ez  az  ün nep? Hát  nem
meg éri év ről év re ezt új ra és új ra el -
ját sza ni?
Az én gon dom ez zel az egésszel

csak egy. Ha egy szer vé ge az ün nep -
nek, ha le gör dül a füg göny, ha el mú -
lik ka rá csony, ak kor már is naf ta li nos
do boz ba ke rül a hit, a sze re tet, a se -
gí tő jó ság, az áhí tat, az ün nep lő be öl -
töz te tett lé lek, mint va la mi le ve tett
bá li jel mez vagy hi ber ná lás ra ítélt ka -
rá csony fa dísz? Ki do bunk min dent a
szí vünk ből, mint az el szá radt fe nyő -
fát? S vissza té rünk a min den na pok -
ba rúg ni, ha rap ni, kö nyö köl ni, gyű -
löl ni, ahogy an nak előt te, mert jó nak
len ni nem mu száj egész év ben, mert
elég min den re egy ün nep?
Vissza tér ve  az  ün nep te len  hét -

köz na pok ba, vissza vál toz va ré gi ön -
ma gunk ká, egy ked vű en, ki üre sed ve
sod ró dunk.  Szí vünk-sze münk már
nem lát sem Is tent, sem em bert, és
min den ma rad a ré gi, mert egy sze -
rű en ilyen ez a ku tya élet. Pe dig más
len ne ez a vi lág, ha a lé nyeg, hogy „ve -
lünk az Is ten”, nem egy ün nep mot -

tó ja, ha nem meg élt min den nap ja ink
ré sze len ne. 

Ady so ra it idé zi fel em lé ke ze tem
(Ka rá csony):

Gol go ta nem vol na
Ez a föl di élet,
Egy erő hat ná át
A nagy min den sé get.
Nem vol na más val lás,
Nem vol na csak ennyi:
Imád ni az Is tent
És egy mást sze ret ni…
Ka rá cso nyi re ge
Ha va ló ra vál na,
Iga zi bol dog ság
Száll na a vi lág ra.

Ünnepi tor zu lá s é gtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

A hon lap így tu da to san vál lal ja azt a
sze re pet, hogy egy faj ta on-line jog -
tár ként  meg könnyít se  egy há zunk
jog al kal ma zó i nak te vé keny sé gét. Ter -
mé sze tes ugyan ak kor, hogy a min -
den ko ri hi va ta los és hi te les jo gi szö -
veg for rás  –  a  vi lá gi  gya kor lat hoz
ha son ló an – to vább ra is a nyom ta tott
for má ban  meg je le nő  Evan gé li kus
Köz löny. 
A hon la pon in for má ci ót ta lál ha -

tunk  az  egyes  zsi na ti  ülés sza kok
pon tos  dá tu má ról  és  na pi ren di
pont ja i ról,  tu dó sí tá so kat  ol vas ha -
tunk a zsi na ti ülé se ken tör tén tek ről,
il let ve fény ké pe ket is meg te kint he -
tünk  a  zsi nat  el nök sé gé ről  és  az
ülés sza kok ról. 
A zsi na ti hon la pon sze mé lyi kér -

dé sek ben  is  tá jé ko zód ha tunk.  Így
meg ta lál hat juk a zsi nat, a zsi na ti bi -

zott sá gok és a zsi na ti ta nács össze -
té te lét, va la mint a zsi nat ál tal vá lasz -
tott or szá gos egy há zi tiszt ség vi se lők
lis tá ját is. 
A zsi nat tal va ló kap cso lat tar tást a

te le fo nos, elekt ro ni kus és pos tai el ér -
he tő sé gek feltüntetése könnyí ti meg.
Jó  szív vel buz dí tunk  te hát min -

den kit, hogy  lá to gas sa meg zsi na -
tunk hon lap ját, is mer je meg a fel töl -
tött tar tal ma kat, is mer je meg össze -
gyűj tött  jog sza bá lya in kat.  Bí zunk
ben ne, hogy a zsi na ti hon lap – elő -
se gít ve  a  jog kö ve tést  –  ha té kony
esz köz lesz egy há zunk jó rend jé nek
ápo lá sá ban,  és  hoz zá já rul  ah hoz,
hogy mi nél szé le sebb kör höz jus sa -
nak el a szer ve ze ti éle tün ket érin tő
jo gi is me re tek. 

g Lász ló Vir gil,
a zsi na ti gaz da he lyet te se

Meg újult a zsi nati hon lap
b Egy há zunk zsi na tá nak hon lap ja – zsinat.lutheran.hu – az utób bi he -

tek ben szá mot te vő en fel fris sült, tar tal ma ki bő vült. AzMEEhatályos
jogszabályai fül alatt az ed di gi ek hez ha son ló an meg ta lál hat juk egy -
há zi tör vé nye in ket nap ra kész for má ban. Új don ság azon ban, hogy emel -
lett el ér he tő vé vált tel jes ha tá lyos jog anya gunk, be le ért ve az or szá -
gos pres bi té ri um ál tal ho zott or szá gos sza bály ren de le te ket, il let ve
egyéb, jog erő vel bí ró sza bály za to kat, va la mint a zsi na ti ha tá ro za tok
tá rát és a zsi na ti jog ér tel me ző tes tü let ál lás fog la lá sa it is. 

g Ra dos né Len gyel An na

An gya li reg ge lek van nak ad vent min -
den nap ján a szar va si Ótemp lom ban.
Hét órá tól fél nyol cig tart az al ka lom. 

Lá zár Zsolt igaz ga tó lel kész, es pe -
res, a so ro zat ki ta lá ló ja így fo gal ma -
zott fel hí vá sá ban: „Él jük át úgy eze -
ket a reg ge le ket, mint egy za rán dok -
la tot, ahol a sa ját éle tünk kér dé se i re
is meg ta lál hat juk a vá laszt. A lel kész
mel lett min den reg gel van egy há zi -
gaz da is, aki sze mé lyes gon do la tok -
kal,  vers sel,  ének kel,  imád ság gal
mond ja el azt, ami kap cso lód hat az
ad vent,  ka rá csony,  an gyal,  haj nal,
Ótemp lom… té ma kö rök höz.” 
Én de cem ber 5-én vol tam az An -

gya li reg gel há zi gaz dá ja (képün kön).
Hi deg, fa gyos idő volt, meg lát szott a
le he let, még is so kan si et tek a temp -
lom ba. Egé szen ki csi gye re kek, ál ta -
lá nos és kö zép is ko lá sok, fi a tal csa lá -
dok, kö zép ko rú ak és idő sek. Gyer tyák,
mé cse sek  vi lá gí tot tak,  és  az  is ko lás
gye re kek  an gyal raj zai  dí szí tet ték  a
temp lom fa la it. A Ben ka Gyu la evan -
gé li kus is ko la ta ná rai és a lel kész ze -
nél tek. Lá zár Zsolt át ütő ere jű áhí ta -
tá nak alap igé je ez volt: „A hit a re mélt
dol gok ban va ló bi za lom…” (Zsid 11,1)

Há zi gaz da ként két köl tőt hív tam
se gít sé gül: Sza bó T. An na sa ját gyer -
me ke szü le té se kor el mon dott gon do -
la tai és Me zey Ka ta lin jé zu si sze re -
tet ről szó ló írá sa se gí tett az ad venti
vá ra ko zás  ün ne pé lyes sé,  meg hit té

té te lé ben. Le ve let is vit tem min den -
ki nek az an gyal tól. Ek kor de rült ki,
mennyi en vol tunk. Száz le ve let ad -
tam át, de a sor vé gén ál lók nak már
nem ju tott…
Egé szen ki vé te les al ka lom ez az ad -

ven ti so ro zat. Min den ki sa ját ma gát
ad ja és vi szi az is ten di csé ret re, a ka -

rá cso nyi ké szü lő dés re. Mi cso da ke -
gye lem! Úgy ké szül ni a ka rá csony ra,
hogy 24-éig de cem ber min den nap -
ján reg gel hét től fél nyol cig együtt le -
he tünk a temp lom ban. Kö szö net ér -
te Lá zár Zsolt es pe res nek és mun ka -

tár sa i nak,  hogy  an gyal já rás  van  a
szar va si Ótemp lom ban.
Aki nem hi szi, jár jon utá na a You -

tu be-on!

A szer ző a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye -
lő je, or szá gos fel ügye lő-he lyet tes

An gyal já rás Szar va son
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Idén is szá mos ke resz tény ki adó kí -
ná la tá ból  vá lo gat hat tak mind azok,
akik de cem ber 6–7-én el lá to gat tak
Bu da pes ten a Ló nyay Ut cai Re for má -
tus  Gim ná zi um  tor na ter mé be.  A
sok éves múlt ra vissza te kin tő ke resz -
tény könyv vá sá ron ter mé sze te sen a
Lu ther Ki adó is részt vett. 
Mun ka tár sa ink  öröm mel  nyug -

táz ták, hogy egyre több gyü le ke zet és
gyü le ke ze ti tag él az elő ren de lé si le -
he tő ség gel, és a fe renc vá ro si tor na -
terem ben több Lu ther Könyv klub-
tag  is meg for dult,  akik 20–50%-os

ked vez ménnyel  vá sá rol hat tak  ki -
adónk stand já nál. 
Mi köz ben a ki adó mun ka tár sai a

Ló nyay  ut cá ban  áru sí tot tak,  Ken -
deh K. Pé ter igaz ga tó – a Bar ta lis Já -
nos Ke resz tény Kul tu rá lis Egye sü let
meg hí vá sá ra – Sep si szent györ gyön
és Bras só ban járt, il let ve négy fa lu si
pres bi te ri  ta lál ko zón  vett  részt
Hosszú fa lu-Fel sze gen. Mind két hely -
szí nen na gyon si ke res könyv be mu -
ta tót és ked vez mé nyes könyv vá sárt
tar tott.

d EvÉ let-in fó

Ki adós könyv vá sá rok
b Sze re tet tel vár juk a Credoevan -

gé li kus fo lyó irat ad ven ti est jé re
– fi gye lem: hely szín- és idő -
pont vál to zás! – a Mo zsár ká vé -
zó ba (1065 Bu da pest, Nagy me -
ző u. 21.) 16-án, hét főn 18 órá ra.

Az es ten há rom friss kö tet be mu -
ta tó já ra ke rül sor.

• Hall grím ur Pét urs son: Pas sió-
éne kek – Or dass La jos for dí tá sá ban,
Pr obst ner Já nos gra fi ká i val (az Or -
dass La jos Ala pít vány ki adá sa). A
köny vet Utas sy Fe renc, az Iz lan di

Köz tár sa ság ma gyar or szá gi tisz te -
let be li fő kon zul ja mu tat ja be.

• Fül ler Tí mea: Tó csa tü kör ben
(Lu ther Ki adó). Be mu tat ja: Van csó
Éva iro da lom tör té nész.

• Ker tész Esz ter: Szal ma és gló ria
– Ker tész Amb rus fo tó i val (Lu ther
Ki adó). Be mu tat ja: Szi ge thy Gá bor
iro da lom- és szín ház tör té nész.
A  mű vek ből  Bo kor Zsu zsa és

Nagy Fe renc szín mű vé szek ol vas nak
fel. Köz re mű kö dik: Boz zai Ba lázs
(he ge dű). Az est há zi asszo nya: Zász -
ka licz ky Zsu zsan na fő szer kesz tő.

Meg hí vó Cre do-est re
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Nem csu pán a vi lá gi ren del ke zé sek
hoz tak  vál to zást  az  öku me ni kus
szer ve zet éle té ben – bel ső struk tú ra -
vál tás is tör tént. A ta nács tag egy há -
za i nak  kép vi se lői  ar ra  tö re ked nek,
hogy mi nél több te ma ti kus prog ram
va ló sul jon meg az öku me né je gyé -
ben.  Így  a  2013.  esz ten dőt  le zá ró
tag gyű lés kü lö nös je len tő ség gel bírt:
a gya kor lat nak kel lett vissza iga zol nia,
hogy va jon a szer ve zet ja vát szol gál -
ták-e a vál toz ta tá sok. A ME ÖT el nö -
ké nek és fő tit ká rá nak je len té se mel -
lett  ezért  is  övez te  de cem ber  3-án
meg kü lön böz te tett fi gye lem a nyolc
bi zott sá gi el nök be szá mo ló ját. 
A ME ÖT rész vé te lé vel idén zaj lott

ese mé nyek ről Fischl Vil mos evan gé li -
kus lel kész, a szer ve zet fő tit ká ra adott
– az el nö ki meg nyi tó után – rö vid tá -
jé koz ta tást. Ki emel te az Egy há zak Vi -
lág ta ná csá nak ok tó ber 30. és no vem -
ber 8. kö zött a dél-ko re ai Bu san ban
zaj lott nagy gyű lé sét, ame lyen a re for -
má tus és az evan gé li kus egy ház kép -
vi se lő i vel együtt ve he tett részt.
Sok prog ram jól is mert már gyü -

le ke ze te ink ben. A te rem tés he té nek

vagy a vi lág ima nap nak a ME ÖT Női
Bi zott sá ga  ál tal  pos tá zott  anya gai
év ről  év re  fel lel he tők  evan gé li kus
temp lo ma ink  irat ter jesz té si  asz ta -
la in is. A ja nu ár ele jén tar tott egye -
te mes ima hét al kal ma i nak tar tal mi
elő ké szí té sét  a ME ÖT Teo ló gia  és
Ke resz tény  Egy ség  Bi zott sá gá nak
tag jai vég zik. 2014-ben – amint a fő -
tit kár  el mond ta  –  az  öku me ni kus
ima hét ja nu ár 19. és 26. kö zött lesz,
az or szá gos nyi tó  is ten tisz te le tet  a
Kál vin té ri re for má tus temp lom ban
tart ják majd a nyi tó na pon, 18 óra kor.
Ez al ka lom mal ke rül sor a temp lom
fel újí tás utá ni meg ál dá sá ra is.
Sok fi a tal részt vett idén is a 72 óra

komp ro misszu mok nél kül ak ci ó ban,
se gít ve kör nye ze tük ben a rá szo ru ló -
kon vagy  la kó he lyük rend be té te lé -
ben. E prog ram, va la mint a kü lön bö -
ző  nyá ri  vi lá gi  fesz ti vá lo kon  va ló
ke resz tény je len lé tet biz to sí tó Kö zös
Pont-sát rak mű köd te té se mö gött a
ME ÖT  If jú sá gi  Bi zott sá gá nak  ko -
or di ná ló szol gá la ta áll. 
A szá mos be szá mo ló kö zül e so -

rok  író ját a  las san ki lenc év ti ze des

múlt ra  vissza te kin tő  pe ri o di ka,  a
Theo lo gi ai Szem le szer kesz tő bi zott -
sá gi el nö ké nek je len té se ra gad ta meg
kü lö nö sen is. A ne gyed éven te meg -
je le nő la pot egy esz ten de je a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia lek to rált tu -
do má nyos szak fo lyó irat nak mi nő sí -
tet te. Ez ter mé sze te sen na gyobb fe -
le lős sé get ró a szer kesz tők re, ugyan -
ak kor egy faj ta „mi nő ség biz to sí tást”
is je lent. Kár, hogy a fo lyó irat nak oly
szűk az ol va só tá bo ra…
2013 leg na gyobb vál la lá sa két ség kí -

vül a há zi gaz da sze rep volt az Eu ró pai
Egy há zak  Kon fe ren ci á já nak  (CEC)
jú li us 3–8. kö zött meg tar tott bu da pesti
nagy gyű lé sén. A két száz har minc de -
le gált nak, a je len lé vő töb bi mun ka társ -
nak, va la mint a mé dia kép vi se lő i nek
in for má lá sá ban, ka la u zo lá sá ban har -
minc ma gyar fi a tal és a ME ÖT tag egy -
há za i nak kül döt tei se gí tet tek.
A tar tal mi mun kák ról szó ló be szá -

mo lók el hang zá sa és a pénz ügyi je -
len té sek el fo ga dá sa után nem vé let -
le nül je gyez te meg dr. Bölcs kei Gusz -
táv püs pök,  a  Ma gyar or szá gi  Re -
for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi
el nö ke, hogy a ME ÖT te vé keny sé ge
ma  már  olyan  szé les  spekt ru mon
nyil vá nul  meg,  hogy  ne héz  len ne
el kép zel ni az egy há zak éle tét az öku -
me ni kus együtt mun kál ko dás nél kül.
Ez zel alá húz ta azt, amit re for má tus
püs pök tár sa, Ste in bach Jó zsefME ÖT-
el nök még a tag gyű lés ele jén mon -
dott ál dást ké rő imád sá gá ban: „Az Úr
áld ja meg a ma gyar or szá gi öku me -
nét,  hogy  az  Is ten  igé jé nek  kö zös,
egy re éret tebb és hű sé ge sebb meg ér -
té sé re ala poz va hi te le sen kép vi sel hes -
se Krisz tus ügyét ha zánk ban, és élő
hit tel ve hes sen részt a nem zet kö zi
öku me ni kus moz ga lom ban!”

g B. Pin tér Már ta

Krisz tus ügyé nek kö zös kép vi se le te
Nyílt tag gyű lést tar tott a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa

b Az EvangélikusÉlet hű sé ges ol va sói meg szok hat ták, hogy de cem ber -
ben min dig tu dó sí tunk a kü lön bö ző egy há zi szer ve ze tek év zá ró
köz gyű lé se i ről. Nem tör tén het ez más ként a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak Szö vet sé ge (ME ÖT) ese té ben sem. Az
ébe reb bek az elő ző mon dat ban ész re ve het nek egy ap ró, még is je len -
tős vál to zást: mó do sult a fe le ke ze te ket át fo gó szer ve zet el ne ve zé se.
Az új egy ház ügyi tör vény ér tel mé ben ugyan is a ME ÖT már egye sü leti
ke ret ben mű kö dik. Ép pen ezért tar tott a szer ve zet az ed dig meg szo -
kott köz gyű lés he lyett nyílttaggyűlést de cem ber el ső kedd jén szék há -
zá ban, Budapesten, a Ma gyar tu dó sok kör út ján. A ren dez vényt je len -
lé té vel és – Egyházésállamtársadalmifeladatvállalásifelelősségea
21.században című – előadá sá val meg tisz tel te Höl vé nyi György, az Em -
be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil tár -
sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál lam tit ká ra.

Az ala pít vány te vé keny sé gét po la ri -
zá ló dó tár sa dal mi kö zeg ben foly tat -
ja, mely nek ha tá sai a bib li a misszió
fel té tel rend sze rét is érin tik. Az ala -
pít vány  ál tal  gon do zott  pro tes táns
bib lia for dí tás nak a könyv pi a con más
ki adók bib lia ki ad vá nyai val is ver se -
nyez nie kell, és ez a Kál vin Ki -
adó for gal mazta Bib lia ér té ke -
sí té sé nek  vissza esé sét  ered -
mé nyez te. 
A ki eső jog díj be vé te lek csök -

ken tet ték az ala pít vány ren del -
ke zé sé re ál ló for rá so kat, ami a
bib li a misszi ó ra for dít ha tó össze -
gek mér sék lő dé sé vel is járt. Ezt
a  ked ve zőt len  ten den ci át  el -
len sú lyoz ta ugyan a tag egy há -
zak nö vek vő ál do zat vál la lá sa s
né hány  ano nim  ada ko zó  ki -
emel ke dő  össze gű  tá mo ga tá -
sa. Mi köz ben az ala pít vány al kal ma -
zot ti lét szá ma csök kent, a te vé keny ség
vég zé sé nek fel té te lei mégis ja vul tak,
mi vel az év so rán si ke rült a szer ve zet
ti zen hét  éves  sze mély gép ko csi ját
könyv szál lí tás ra al kal mas Da cia gép -
ko csi ra cse rél ni. 

Az ala pít vá nyi mun ka nem zet kö -
zi fel té te lei is rom lot tak, hi szen a Bib -
lia tár su la tok Vi lág szö vet sé ge a gaz -
da sá gi vi lág vál ság ha tá sá ra szer ve ze ti
rend sze ré nek át ala kí tá sá ra kény sze -
rült,  ami  a  ko ráb ban  meg szo kott
mér té kű tá mo ga tá sok vissza fo gá sá -

val  járt.  A  vi lág ban  ta pasz tal ha tó
óri á si  hu ma ni tá ri us  ka taszt ró fák
mel lett  a  rend szer vál tás  után  ne -
gyed szá zad dal a ke let-eu ró pai tér ség
irán ti ér dek lő dés meg csap pant, s a
ma gyar or szá gi po li ti kai fo lya ma tok -
ról ki ala kult, vi tat ha tó in do kolt sá gú

ne ga tív kép sem se gí ti a bib lia mun -
ka irán ti ér dek lő dés éb ren tar tá sát.
A fő tit ká ri be szá mo lót kö ve tő en az

ala pít vány pénz ügyi ku rá to ra – e so -
rok író ja – szá molt be a 2012. évi pénz -
ügyi  terv  tel je sí té sé ről,  va la mint  a
2014. évi költ ség ve tés sa rok szá ma i ról.
Az ala pít vány 2012-ben – va la mennyi
ter vét és kö te le zett sé gét  tel je sít ve –
sze rény nye re sé get re a li zált. A ku rá -
tor 2014-re is ki egyen sú lyo zott pénz -
ügyi ter vet ja va solt, mely a 2013. évi
ter ve zett ki adá si elő irány za tot mint -
egy húsz szá za lék kal ha lad ja meg. 
A ki adá sok nö ve ke dé se in do kolt,

hi szen 2014-ben szá mos új prog ra -
mot in dít az ala pít vány. Az új hang -
zó Bib lia ki adá sa az Oli vi er Bé guin
Ala pít vány  nagy vo na lú  tá mo ga tá -

sá val  va ló sul hat  meg.  Cél tá -
mo ga tás se gít sé gé vel hoz zá já -
ru lunk  a  finn ugor  test vé ri ség
ápo lá sa ke re té ben a ma ri (cse -
re misz) nyel vű Új szö vet ség ki -
adá sá hoz.
A leg fon to sabb jö vő évi fel -

adat  a  re vi de ált  új  for dí tá sú
Bib lia meg je len te té se, mely nek
szö ve ge sok éves bib lia re ví zi ós
mun ka ered mé nye kép pen el ké -
szült, s je len leg már nyom dá -
ban van. A re vi de ált új for dí tá -
sú Bib li át öku me ni kus ün ne pi

is ten tisz te let ke re té ben 2014. áp ri lis
27-én, 18 óra kor a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom ban bo csát ják út já ra,
s ezt az al kal mat a Bib lia nép sze rű -
sí té sé re  szol gá ló  szá mos  más  ese -
mény is kö ve ti majd az év so rán.

g Zsu gyel Já nos

Szám adás és meg úju lás
A Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány köz gyű lé se

b A Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány éves köz gyű lé se de cem ber 4-én
volt az ala pít vány szék há zá ban. A ti zen két pro tes táns és or to dox tag -
egy ház kép vi se lő i nek je len lé té ben meg tar tott köz gyű lés igen csak zsú -
folt na pi rend sze rint vé gez te mun ká ját. D.SzebikImre püs pök, ala -
pít vá nyi el nök üd vöz lő sza vai és be szá mo ló ja kö zött PappJános bap -
tis ta egy ház el nök áhí ta tát hall gat hat ták meg az egy be gyűl tek Lukács
evangéliumának 12. ré szé ből vá lo ga tott ver sek alap ján. Ezt kö ve tő en
dr.PecsukOttó, az ala pít vány fő tit ká ra szá molt be a leg utób bi éves köz -
gyű lés óta el telt idő szak ese mé nye i ről. 

Balról jobbra: dr. Pecsuk Ottó, D. Szebik Imre és
Papp János

Ad vent má so dik va sár nap já nak igé -
je, Mal 3,13–19 alap ján meg fo gal ma -
zott ige hir de té sé ben a Sop ro ni Egy -
ház me gye es pe re se, Gab nai Sán dor
ki je len tet te: „Bár gyak ran úgy érez -
zük, hogy hi á ba va ló az Urat szol gál -
ni, eb ben a hi á ba va ló ság ban va la ki
oda lé pett mel lénk. Meg mu tat ta en -
nek a kö zös ség nek, hogy van le he tő -
ség az új ra kez dés re. Lu ther ral együtt
vall juk: a vi lág ál la po ta alap ján nem
le het ér vel ni Is ten lé te mel lett. Ezért
van szük sé günk az igé re, a hall ha tó
és az íz lel he tő igé re. 
Va la ki el jött, aki nek a kö zel sé gé re

már két égő gyer tya fé nye em lé kez tet
– foly tat ta pré di ká ci ó ját az es pe res. –
Lesz majd egy nagy ad vent a meg vál -
tó Krisz tus sal. Itt az idő, hogy meg mu -
tas suk a vi lág nak a raj tunk is át su gár -
zó Úr is tent. Még tart az ad vent, még
van  időnk  meg őriz ni  szí vünk  lel ki
gló ri á ját, ame lyet Is ten től kap tunk. Ad -
ja tok há lát, hogy elő de i tek újat tud tak
kez de ni, hogy Is ten újat kez dett ve lük,
és ad ja tok há lát, hogy most ti vagy tok
en nek az új nak a foly ta tói” – szólt az
egy be gyűl tek hez Gab nai Sán dor.
Ka pu vár a re for má ció kez de té től

hű sé ges volt az apos to li ta ní tás hoz.

Már 1547-ből is mer jük sa ját lel ké szük,
Ka puy Mi hály ne vét, raj ta kí vül pe -
dig még öt utód já ét az el ső idők ből.
1643-ban azon ban fő kegy uruk, Ná -
dasdy Fe renc –  po li ti kai  am bí ci ói
ér de ké ben – el hagy ta az egy há zat, és
a ró mai ka to li kus fe le ke zet hez csat -
la ko zott. Így szám ta lan meg pró bál -
ta tás után né hány év ti zed alatt el sor -
vadt a ka pu vá ri egy ház köz ség. 
A 19. szá za dig kel lett vár ni az új já -

ala ku lás ra. A va dos fai egy ház köz ség
ol tal ma alatt a Ka pu vá ron le te le pe dett,
evan gé li kus val lá sú bá ró Berg Gusz táv
véd nök sé ge alatt 1876-ban fi ók egy ház -
köz ség ala kult, majd 1893 ad vent jén a
bá ró ál tal la kott kas tély ban meg ün ne -
pel het ték az el ső is ten tisz te le tet is. 
A hálaadó is ten tisz te le tet kö ve tő -

en a test vér egy há zak ne vé ben Du kai
Mik lós ka to li kus egy ház köz sé gi el nök
és dr. Bal la gi Far kas re for má tus fő -
gond nok kö szön töt te a gyü le ke ze tet.
Mind ket ten  ki fe jez ték  örö mü ket,
hogy bár a múlt ban a há rom fe le ke -
zet kö zött ál lan dó fe szült sé gek vol tak,
nap ja ink ban a kö zös hit alap ján együtt
tud ják  szol gál ni  Krisz tus  ka pu vá ri
egy há zá nak ügyét. 

g Tu bán Jó zsef

Kapuvári há la adás 
az új ra kez dé sért

b Ér de mes volt két száz öt ven évig vá ra koz ni uk a ka pu vá ri evan gé li ku -
sok nak? – hang zott a kér dés de cem ber 8-án ko ra es te a vá ros hí res
evan gé li kus szü löt té ről el ne ve zett Lum ni czer Sán dor Kór ház és
Ren de lő in té zet öku me ni kus ká pol ná já ban. Az egy be gyűl tek ün ne pi
is ten tisz te le ten ad tak há lát azért, hogy száz húsz esz ten de je, 1893 de -
cem be ré ben ün ne pel het ték elő ször az el len re for má ció óta Krisz tus
je len lé tét a hir de tett igé ben és az ol tá ri szent ség ben.

„»Meg re pedt nád szá lat nem tör el, és
füs töl gő mé csest nem olt ki, míg győ ze -
lem re nem vi szi az igaz íté le tet. És az
ő ne vé ben re mény ked nek majd a né -
pek« (Mt 12,20–21) – ez a bib li ai idé -
zet il lik az ad ven ti idő szak hoz, ami kor
is Krisz tus Urunk nak, a vi lág Meg vál -
tó já nak el jö ve te lét vár juk. Mert bár hol
él jünk is, Szlo vá ki á ban vagy Ma gyar -
or szá gon, Is ten min de nütt je len van –
kezd te  pré di ká ci ó ját  And rea  Lu ka -
covs ka. – Ben ne hit tek, és az ő el jö ve -
te lét vár ták elő de ink is, akik a meg él -
he tés re mé nyé ben jöt tek az Al föld re,
és bár gyak ran érez ték ma gu kat gyö -
kér te len vagy fél be tört fá nak, Is ten se -
gít sé gé vel még is ké pe sek vol tak gyö -
ke ret eresz te ni itt, ahol él tek, hogy túl -
él je nek min dent, hogy új ha zá ra lel je -
nek ön ma guk és a csa lád juk szá má ra.
Nem fe led kez tek el a »ha zai rög ről«,
a kul tú rá ról és a ha gyo má nyok ról. 
Teg nap szép él mény ben volt  ré -

szem önök kö zött – foly tat ta ige hir -
de té sét  a  Dió szeg ről  ér ke zett  lel -
kész nő – a nép ze nét hall gat va, mely -
ből érez he tő volt az össze tar to zás, a
sze re tet, a szí vük egy da rab ja és az
ott hon me le ge. Ma együtt imád ko -
zunk Is ten hez, és csak őben ne ta lá -
lunk re ményt. Mint ha ma a szü le ink
éle tét a sa já tunk ba sze ret nénk be von -
ni, és azt mon da ni: ez a bi zo nyos ság,
ami kor az Is ten há zá ban és a min -
den na pi ke nyér me ze jén bé kes ség re

és ál dás ra lel tek ők és mi is. Nagy -
apám, aki egyéb ként Kle nóc ról, Kö -
zép-Szlo vá ki á ból szár ma zott, mond -
ta: »A temp lom és a föld a két leg cso -
dá la to sabb do log a vi lá gon.« És ez az
igaz ság ott van min den egyes ház ban.
Így  él tek  és  így  imád koz tak,  így
mond tak há lát az elő de ink is, és ma
ép pen úgy, mint ők, mi is Is ten nél ke -
res sük  a  bi zo nyos sá got”  –  fe jez te
be ige hir de té sét And rea Lu ka covs ka.
A  ma gyar  nyel vű  ige hir de tést  a

Kon do ros ról szár ma zó, ne gyed éves
teo ló gi ai hall ga tó tól, Kony ecs ni Ka -

tá tól hall hat ták,  aki  ar ról  be szélt,
hogy az Úr min dig ott van a kö ze -
lünk ben, s nem ki hall gat, ha nem – ha
kér jük  –  meg hall gat.  Lát ja,  hogy
mennyi re küz dünk azért, hogy az ő
út ján tud junk jár ni, de bot la do zá sunk
köz ben fon tos, hogy meg lás suk se gí -
tő ke zét, ame lyet fe lénk nyújt.

g Gaj dács Pál

Szlo vákul (is) Csor vá son
b Az ad ven ti vá ra ko zás ban rit kán lá tott ven dé ge ket fo gad ha tott a

LiptáknéGajdácsMária lel kész nő ve zet te csor vá si evan gé li kus gyü -
le ke zet. A kis vá ros szlo vá kiai test vér te le pü lé sé ről, Dió szeg ről ér kez -
tek fi a ta lok, élü kön a he lyi gyü le ke zet lel kész nő jé vel, AndreaLuka-
covskával.Több na pos lá to ga tá suk zá ró ak kord ja ként hall gat hat ták meg
de cem ber 8-án előbb a gyü le ke zet fi a tal ja i nak ver ses szol gá la tát, majd
az egy sze rű sé gé ben is na gyon szép temp lom ban a szlo vák és ma gyar
nyel vű ige hir de tést.
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g Ker tész Bo tond

A Ze len ka csa lád tör té ne te erő sí ti azt
a so kat vi ta tott fel te vést, hogy a Fel vi -
dék si ke res re for má ci ó ja és a hu szi tiz -
mus  kö zött  köz vet len  össze füg gés
volt. A csa lád őse Žižka cseh hu szi ta
ve zér ha da i val tört be az or szág ba, de
át állt Má tyás ol da lá ra, ezért ma gyar
ne mes sé get és Nyit ra me gyé ben
ki sebb bir to kot is ka pott. 
Evan gé li kus lel ké sze ket már a

16. szá zad ban is ta lá lunk a Ze len -
ka csa lád ban. Ze len ka Pál ap ja,
Dá ni el va nyar ci lel kész és nóg rá -
di fő es pe res volt. 
Ze len ka Pál 1839. au gusz tus 19-

én  szü le tett Cseh-Bre zón  (Čes ké
Bre zo vo, Szlo vá kia). Kö zép is ko lá it
Aszó don, Sel me cen és Po zsony ban
vé gez te. Ere de ti leg a ta ná ri pá lyá -
ra ké szült. 1859-ben a jé nai egye te -
men ta nult, majd Szü gyön lett ne -
ve lő a Szi lassy csa lád nál. Ki vá ló an
zon go rá zott,  en nek  leg in kább  a
tár sa dal mi élet ben lát ta hasz nát, po -
zso nyi teo ló gus ko rá ban a pol gá rok
es té lye i nek  ked velt  ven dé ge  volt.
Ne ves  zon go ra ta nít vá nya  volt  a
ma gyar nő ne ve lés meg te rem tő jé nek,
Ve ress Pál né nak Szi lár dane vű leá nya,
aki nek szü lei gon do san ügyel tek ar ra,
hogy egyet len gyer me kük nek a leg ki -
vá lóbb ne ve lést biz to sít sák.
Lel ké szi pá lyá ját Szé kács Jó zsef bá -

nya ke rü le ti  püs pök  se géd lel ké sze -
ként Pes ten kezd te meg 1862-ben. Két
év múl va az irs ai gyü le ke zet hív ta meg
lel ké szé nek. 1866-ban Mis kolc ra vá -
lasz tot ták meg, így ke rült a bá nyai egy -
ház ke rü let ből a ti sza i ba. A mis kol ci
gyü le ke zet nek ha lá lá ig lel ké sze volt,
egy há zi  „kar ri er je”  pár hu za mo san
ha ladt gyü le ke ze te  te kin té lyé nek és
anya gi ere jé nek gya ra po dá sá val. 1887-
ben a hegy al jai egy ház me gye fő es pe -
re se lett, 1890-ben pe dig nagy több -
ség gel vá lasz tot ták meg a ti szai egy -
ház ke rü let püs pö ké vé.
Ze len ka  szé les  kö rű  lel ké szi  és

püs pö ki mű kö dé sé nek leg ma ra dan -
dóbb al ko tá sa az egy ház „szo ci á lis há -
ló já nak” meg erő sí té se volt. Már Szé -
kács Jó zsef püs pö ki se géd lel ké sze ként
részt vett a prin ci pá li sa ál tal meg al -
ko tott és ve ze tett egye te mes gyám -
in té zet mun ká já ban. Az in téz mény

két  szem pont ból  is  je len tős  volt:
egy részt  az  anya gi  ne héz sé gek kel
küz dő gyü le ke ze tek nek nyúj tott se -
gít sé get bel- és kül föl di egy há zi for -
rá sok  fel hasz ná lá sá val,  más részt
egye te mes, az az or szá gos ha tás kö rű
volt, és így erő sí tet te a 19. szá zad má -
so dik fe lé ben még igen gyen ge ala po -
kon  nyug vó  össze tar to zás  ér zé sét. 
Ze len ka Pál részt vett az  in té zet

alap sza bá lya i nak  ki dol go zá sá ban,
pénz tá ro sa, tit ká ra, majd 1886-ban el -
nö ke  lett.  Köz re mű kö dött  ab ban,
hogy a né met or szá gi Gusz táv Adolf-
egy let hez  szo ro san  csat la koz zon  a
ma gyar or szá gi  in té zet,  amely nek
1885-ben a tör té ne tét is meg ír ta.
A gyám in té zet egy na gyon fon tos

prob lé mán, a nyug dí jas lel ké szek, lel -
kész öz ve gyek és -ár vák hely ze tén nem
so kat tu dott se gí te ni. A lel ké szek ről va -
ló gon dos ko dás to vább ra is el ső sor ban
a gyü le ke ze tek fel ada ta ma radt. Ahol
a gyü le ke zet anya gi ere je, il let ve idős
lel ké szé hez  va ló  kö tő dé se  en ged te,
ott ha lá lá ig gon dos ko dott pász to rá ról.
Gaz da gabb gyü le ke ze tek ben idő sebb
ko rá ra a lel kész gyűjt he tett ak ko ra va -
gyont, hogy el lá tá sá ról ma ga is tud jon
gon dos kod ni. Az is gyak ran for dult elő,
hogy az idős lel kész gyer me ke i hez köl -
tö zött, akik több eset ben ma guk is pa -
pok vagy pap nék vol tak. 
A lel kész öz ve gyek és -ár vák hely ze -

te még ki lá tás ta la nabb volt. Leg fel jebb
ide ig-órá ig szá mít hat tak el lá tás ra, és
a  szo kás jog  alap ján  a  pa ró ki át  hat
hó na pon be lül el kel lett hagy ni uk.

A 19. szá zad kö ze pé től elő ször egy -
ház me gyei ön kén tes nyug díj pénz tá rak
ala kul tak, 1867 után a du nán in ne ni ki -
vé te lé vel az egy ház ke rü le tek is meg -
al kot ták sa ját nyug díj pénz tá ra i kat.
Ze len ka Pál az 1891–94-es zsi na ton

in dít vá nyoz ta egy or szá gos nyug díj -
in té zet  lét re ho zá sát.  Es pe res ként,
majd  püs pök ként  és  gyám in té zeti
lel kész ként pon to san lát ta, hogy mi -
lyen nagy szük ség van a rá szo ru ló egy -
há zi al kal ma zot tak ról va ló gon dos ko -
dás ra. Szé kács Jó zsef hez ha son ló an ő
is meg volt győ ződ ve ar ról, hogy a mo -
der ni zá ci ó val  je lent ke ző  új  prob lé -
mák ra egy sé ges vá la szo kat kell ad ni.
Püs pö ki  szék fog la ló já ban  ki fej tet te:
„Egy há zunk, mint azt már el ne ve zé -
se is mu tat ja, egy, még pe dig el vál ha -
tat la nul egy egy ház. Egy evan gé li um,

egy  szel lem,  egy sé ges  tör vény,
egy sé ges  kor mány zás,  egy sé ges
rend a lel ke an nak.” 
A nyug díj in té ze ti tör vényt elő -

ké szí tő bi zott ság el nö ki tisz tét ő
lát ta el a zsi na ton. A ja vas lat tal a
gyü le ke ze tek ter he it akar ta csök -
ken te ni  és  a  lel ké szek,  ta ní tók
mun ka mo rál ját erő sí te ni. Úgy vél -
te, hogy ha a gyü le ke ze tek mun -
ka tár sai  eg zisz ten ci á lis  biz ton -
ság ban van nak, ak kor job ban tud -
nak fel ada ta ik ra kon cent rál ni. Az
egye te mes nyug díj in té zet a „köz -
szel le met”, az az az egy há zi össze -
tar to zás ér zé sét is meg erő sít he ti:
„Sze gény ség gel még meg él he tünk,
köz szel lem nél kül már nem!” 
A tör vényt 1894-ben fo gad ta el

a zsi nat, egy sé ges össze gű nyug -
dí jat meg ha tá roz va az egész ség ügyi
okok  mi att  mun ka kép te len né  vált
vagy het ve ne dik élet évü ket be töl tött
lel ké szek, ta ní tók, kán to rok (ének ve -
zé rek), il let ve ezek öz ve gyei és ár vái
ré szé re.  Az  en nek  biz to sí tá sá hoz
szük sé ges já ru lé kot a lel ké szek és a
gyü le ke ze tek is kö te le sek vol tak fi zet -
ni. A tör vény sze rint a nyug díj in té -
zet 1897-ben kezd te meg mű kö dé sét. 
Az egy há zunk zsi na ta ál tal 2013-ban

lét re ho zott Ze len ka Pál Evan gé li kus
Szo li da ri tá si Alap a 21. szá zad ban azt
a szo ci á lis há lót biz to sít ja az egy há zi
al kal ma zot tak szá má ra, ame lyért Ze -
len ka Pál a 19–20. szá zad for du ló ján
gyám in té ze ti el nök ként és a nyug díj -
in té zet elő ké szí tő je ként oly so kat tett. 
Ze len ka Pál ne ve ar ra is em lé kez tet -

het min ket, hogy a szo ci á lis biz ton ság
nem csak  egye sek  szá má ra  fon tos
anya gi kér dés, ha nem egy há zunk bel -
ső ko hé zi ó ját erő sí tő  fon tos esz köz. 

A szerző történész, az Evangélikus Or -
szá gos Múzeum tudományos mun ka -
tár sa

Egye te mes fe le lős ség 
A Ze len ka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap névadójának portréja

b 1890 mél tán te kint he tő új kor szak kez de té nek egy há zunk éle té ben. A négy
egy ház ke rü let kö zül há rom nak el hunyt a püs pö ke, utó da ik friss ener gi -
á val lát tak ne ki év ti ze dek óta hú zó dó kér dé sek le zá rá sá nak és új in téz -
mé nyek lét re ho zá sá nak. A ti szai egy ház ke rü let püs pö ké vé ZelenkaPál
mis kol ci lel készt vá lasz tot ták. Hosszú elő ké szü le tek után 1891-ben ült össze
a zsi nat, és hoz ta meg azo kat a tör vé nye ket, me lyek majd fél év szá za don
ke resz tül sza bá lyoz ták a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház éle tét.

– Cé lunk föl hív ni az em be rek fi gyel -
mét ar ra, hogy a mi ku lás já rás év szá za -
dos Kár pát-me den cei ha gyo má nyá nak
köz pon ti alak ja va ló já ban a 3–4. szá -
zad ban élt Szent Mik lós mürai püs pök,
aki nek le gen dás sá vált tör té ne ti sze mé -
lye, kü lö nö sen a rá szo ru lók fe lé for du -
ló  gon dos ko dá sa  ma  is  pél da  szá -
munk ra – hang sú lyoz ta Két he lyi Má -
tyás, a  kez de mé nye zés  öt let gaz dá ja. 
A fi a tal ta nár úgy vé li, nap ja ink ban

so kan össze ke ve rik a Mi ku lást a Tél -
apó val.  Sze rin te  en nek  az  az  oka,
hogy a kom mu niz mus év ti ze de i ben,
ami kor  val lás ta la ní tás  folyt  az  élet
min den te rü le tén, Szent Mik lós ün -
ne pé nek és a ka rá csony nak is igye -
kez tek ki szo rí ta ni az ere de ti üze ne -
tét, ezek he lyett pe dig a bár ke dé lyes
és ba rát sá gos, de a ma gyar ha gyo -
mány tól ide gen Tél apó kul tu szát ho -
no sí tot ták meg. 
– A rend szer vál to zás után sem ja -

vult a hely zet. A glo ba li zá ci ós kul -
túrin vá zió, a fo gyasz tói tár sa da lom

vi lá ga már nem po li ti kai, ha nem üz -
le ti ér dek ből ter jesz ti a ma gyar és kö -
zép-eu ró pai ha gyo mány tól tel je sen
ide gen,  ame ri kai  és  észak-eu ró pai
min tá jú Tél apó-kul tuszt – szö gez te
le a kez de mé nye zést út já ra in dí tó fi -
a tal em ber, aki tár sa i val azt sze ret né
el ér ni, hogy ha zánk ban az ere de ti for -
má já ban éled jen új já és ter jed jen el
a mi ku lás já rás ré gi ha gyo má nya.
Bel vá ro si  kör út ja  so rán  a  pi ros

püs pö ki sü veg be és pa lást ba öl tö zött,
püs pö ki pász tor bo tot tar tó Mi ku lás
kí sé re té vel – se gí tő jé vel és a bu só ál -
ar cos ör dög gel – a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um több osz tá -
lyá ba is el lá to ga tott (alsó képünkön).
A di á kok ének szó val és Szent Mik lós
le gen dá i nak  fel idé zé sé vel  fo gad ták
ven dé gü ket, aki sza lon cuk rot osz to -
ga tott kö zöt tük,  és bú csú zó ul  ar ra
kér te őket, hogy ne az ör dög ről ve -
gye nek pél dát, ha nem a jót, az erényt
vá lasszák éle tük zsi nór mér té ké ül.

g K. S.

b Az evan gé li kus is ko lák ban ter mé szet tu -
do má nyos tan tár gya kat ok ta tó ne ve lők
gyak ran ta lál koz nak és oszt ják meg ta -
pasz ta la ta i kat. Így tör tént ez de cem ber 4-
én, szer dán is a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kép -
ző Is ko la és Kol lé gi um ban. A hely szín vá -
lasz tá sa nem volt vé let len, hi szen a lí ce um
azon sze ren csés is ko lák kö zé tar to zik, ame -
lyek – egy uni ós pá lyá zat nak kö szön he tő -
en – je len tős össze get nyer tek a ter mé szet -
tu do má nyos tan tár gyak kor sze rű és gya kor -
la ti ala po kon nyug vó ta ní tá sá hoz. 

Töl li Ba lázs igaz ga tó meg nyi tó ja után Hor váth
Lu cia la bor ve ze tő mu tat ta be a részt ve vők nek
A Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um és

part ner is ko lái ter mé szet tu do má nyos ok ta tá sá -
nak fej lesz té se cí mű pro jek tet, a ben ne dol go -
zó pe da gó gu so kat és az új la bo ra tó ri u mot.
Egy rö vid, ér de kes kí sér le te ket fel vo nul ta tó

„la bor show”  után  az  ér dek lő dők  be pil lant -
hat tak a 8. osz tá lyo sok bio ló gia-, a 12. osz tá lyo -
sok fi zi ka-, a 9. osz tá lyo sok föld rajz-, va la mint
a 11. osz tá lyo sok ké mia-la bor órá i nak fo lya ma -
tá ba. A bio ló gia-be mu ta tó órát Ba ráth Mó ni -
ka, a fi zi kát dr. Zsup pán Sán dor, a föld raj zot
Nagy Ró za, a ké mi át Gy ő re Hen ri et te tar tot ta.
A ren dez vény re ér ke zett hat van pe da gó gus

be te kin tést nyer he tett az in téz mény ben fo lyó,
kí sér le te zé sen ala pu ló ter mé szet tu do má nyos
ok ta tó-ne ve lő mun ká ba. Sok szép és lát vá nyos
kí sér le tet lát hat tunk az okos di á kok és a rend -
kí vül  fel ké szült  pe da gó gu sok  kö zös sé gé ben.

g Győry né Timár Hen ri et te
ter mé szet tu do má nyi tan tárgy gon do zó

La bor show a lí ce um banÜn ne pé lyes ke re tek kö zött ke rült sor a sop ro -
ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim -
ná zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um új ter -
mé szet tu do má nyos la bo ra tó ri u mi he lyi sé ge i nek
meg ál dá sá ra  de cem ber  5-én,  csü tör tö kön.  A
szep tem ber óta már hasz ná lat ban lé vő há rom
tan te rem az Öv eges prog ram ke re té ben ké szül -
he tett el. A pá lyá za ti tá mo ga tás le he tő vé tet te
ezen fe lül a tel jes épü let szárny fel újí tá sát is. A hi -
va ta los át adá son kö szön tőt mon dott Firtl Má -
tyás, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je, va la mint
dr. Al bert Le ven te egye te mi ta nár. A pro jek tet Töl li Ba lázs igaz ga tó és Hor váth Lu cia ké mia sza -
kos ta nár, la bor ve ze tő, a pro jekt szak mai ve ze tő je is mer tet te a meg je len tek kel. 
Az át adást kö ve tő rö vid is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -

ke rü let püs pö ke Róm 1,19–20 alap ján hir det te Is ten igé jét, majd ál dást mon dott az új he -
lyi sé gek re. A li tur gi á ban köz re mű kö dött dr. Lack ner Pál, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház prog ram ko or di ná to ra. 
A fi zi kai, ké mi ai, bio ló gi ai és föld raj zi is me re tek bő ví té sé re szol gá ló tan ter mek a lí ce um

egy ko ri di ák ja i nak, Gom bocz End ré nek, il let ve Ver mes Mik lós nak és Mi ko la Sán dor nak a ne -
vét vi se lik.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Az iga zi Mi ku lás
b SzentMiklós püs pök ha son má sa jár ta Bu da pest bel ső ke rü le te i nek ut -

cá it de cem ber 6-án. A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge és a Pest-
bu dai Da lár da ak ci ó ja az ün nep ke resz tény gyö ke ré re és az ada ko zás
fon tos sá gá ra mu ta tott rá.
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Ér zé ke nyí tő na pot szer vez tünk a gim na zis ták
szá má ra  de cem ber  7-én  a  Szteh lo  Gá bor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um több cé lú in téz mé nyé ben. A nap mot -
tó já ul  a  vég ta gok  nél kül  szü le tett  is mert
evan gé lis ta, Nick Vu ji cic gon do la tát vá lasz tot -
tuk: „Dön tést kel lett hoz nom, hogy mér ges le -
gyek-e Is ten re azért, amim nincs, vagy há lás
le gyek azért, amim van.” 
Ezen a na pon di ák ja ink a Nem Adom Fel

Ala pít vány és az Uc cu Ro ma In for má lis Ok -

ta tá si Ala pít vány köz re mű kö dé sé vel ve het tek
részt kü lön bö ző prog ra mo kon. A Nem Adom
Fel Ala pít vány öt hely szí nen biz to sí tot ta ta -
nu ló ink szá má ra, hogy ki pró bál has sák, ho gyan
le het sé ges  lát ni  a  lá tás  ké pes sé ge  nél kül,
moz dul ni, ha hely hez van nak köt ve, vá la szol -
ni, ha nem hall ják a szót, és egy hely ben ül ve
spor tol ni sakk táb la nél kül. 
Az Uc cu Ro ma In for má lis Ok ta tá si Ala pít -

vány  köz re mű kö dé sé vel  a  gye re kek  a Nagy
Vik tor Osz kár és Pet rik And rás ren de zte Fel -

sőbb pa rancs cí mű do ku men tum fil met te kint -
het ték meg. A film ar ról szól, hogy tö me gek
kí sér lik meg a til tott ha tár át ke lést a szerb–ma -
gyar ha tá ron, hogy be jus sa nak az Eu ró pai Uni -
ó ba. A ma gyar ol da lon he lyi la ko sok ön kén -
tes pol gár őr ként vé dik te le pü lé sük és az unió
ha tá rát. A szerb ol da lon a ha tár sér tés re ké szü -
lő mig rán sok nak egy sza bad kai lel kész se gít…
A film ve tí tést le ve ze tő, drá ma já té kos fel dol -
go zás kö vet te.
De cem ber 7. a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus

Gim ná zi um ban olyan nap volt, ame lyen so -
kan elő ször ta lál koz tak test kö zel ből a más ság -
gal. Di ák ja ink  él mény be szá mo ló i ból  ki de -
rült, hogy szá muk ra en nek a nap nak a leg na -
gyobb ta nul sá ga, hogy so ha sem le het fel ad ni
a re ményt, nincs olyan hely zet, amely ben meg
ne le het ne ta lál ni azt a jót, ami ért ér de mes
küz de ni, har col ni. 

g Rész le tek Bo dor Esz ter 
in téz mény ve ze tő-he lyet tes 

be szá mo ló já ból

É r  z É  K E  n y í  t ő  n A p
a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Gim ná zi um ban

A gim ná zi um ta nu ló i nak él mény be szá mo lói 
A szom ba ti ta ní tá si na pon, de cem -
ber 7-én lá tás- és moz gás sé rül tek kel
ta lál koz tunk, és be le kós tol hat tunk,
mi lyen is va kon vagy ke re kes szék ben
él ni.  Vak ve ze tő  ku tyá val  és  fe hér
bo tok kal jár tuk be az eme le tet, majd
az egyik hölgy meg mu tat ta, ho gyan
is szá mí tó gé pe zik egy lá tás sé rült. A
két büty köt kel lett a bil len tyű ze ten
meg ke res ni, és a gép han go san ki -
mond ta, mit ír tunk le. 
Ez után a föld szin ten be ül het tünk ke -

re kes szé kek be, és aka dály pá lyán kel -
lett vé gig jut ni, kis bó ják kö zött, ami ken
na gyon ne héz volt ka nya rod ni. An na,
a lány, aki inst ruk ci ó kat adott ezek kel
kap cso lat ban,  egy  au tó bal eset  mi att
kép te len jár ni. De egy mo soly gós, ked -
ves  lány  volt,  és  nem  is  szá mí tott,
hogy ke re kes szék ben ül-e, vagy sem,
mert vi dám volt, és csil lo gott a sze me.
Osz tály fő nö ke ink is ki pró bál ták a

pá lyát, egé szen jól ment ne kik is. Na -
gyo kat ne vet tünk, és kér dé se ket tet -
tünk fel, ho gyan kell se gí te ni pél dá -
ul  fel szál lás kor  a  busz meg ál ló ban
egy ke re kes szé kes nek. 
A fil mek előtt be kuk kan tot tunk a

tor na te rem be,  ahol  röp lab da meccs
folyt  –  a  föl dön  ül ve.  Tö rök ülés ben
ütöt ték el a lab dát a há ló fe lett. Ér de -
kes meccs volt, de in dul nunk kel lett a
kö vet ke ző ál lo más ra, a Li la te rem be,
ahol szi va cso kon el te rül ve néz tük meg
a Pil lan gó cir kusz cí mű kis fil met Nick
Vu ji ciccsel,aki Willné ven egy mu to ga -
tós cir kusz meg szé gye ní tett tag ja volt. 
Nicket az em be rek ki ne vet ték, és

úgy em le get ték: „az em ber, aki nek még
Is ten  is  há tat  for dí tott”.  Egy  má sik
cir kusz igaz ga tó já hoz szö kött el, aki fel -
ka rol ta,  és  meg mu tat ta,  hogy  csak
ak kor lesz „nyo mo rék”, ha ő is ezt hi -
szi el ma gá ról. Will vé gül meg ta nult
ön ál ló an mo zog ni, sőt úsz ni is, és ő lett
a kö vet ke ző att rak ció: az em ber, aki öt -
ven mé ter ma gas ról egy me den cé be
ug rott,  és  fel úszott  a  fel szín re,  re -
ményt ad va egy sze gény kis fi ú nak is,
aki csak man kó val tu dott jár ni.
Meg be szél tük a fil met a hölggyel, aki

láb tól le fe lé szin tén moz gás kép te len.
Ám ahogy An ná nál is ta pasz tal tuk, ő
is mo soly gós és könnyed volt, Mi ku -
lás-sap ká ban. Az osz tály tár sa im szin -
te mind egy vé le mé nyen vol tak a film -
mel kap cso lat ban: az ap ró örö mö ket
kell  ke res ni,  minden nek  in kább  az
elő nyét, sem mint a hát rá nyát. És csak
akar ni kell. Így bár mit el ér hetsz, ha a
sze ren cse is mel léd sze gő dik. 
A temp lom ban egy do ku men tum -

fil met is ve tí tet tek il le gá lis be ván dor lók -
ról, akik a ha tá rok nál buj dos nak, éhez -
nek és fáz nak, fél nek, és re mény te len -
nek lát ják sor su kat. Az az na pi ta pasz -
ta la to kat át gon dol va sok kal jobb ked -
vünk lett – légy erő sebb, aka ra to sabb,
ki tar tóbb, és so se hagyd el a mo solyt!
g Ben c zes Ani ta La u ra (11. A)

* * *

Szom ba ton reg gel még épp csak éb re -
dez tünk, ami kor a tor na te rem be lép -
ve meg is mer ked het tünk Papp Sza -
bolccsal, egy moz gás sé rült tár sunk kal,
aki ülő röp lab dáz ni hí vott min ket.

Elő ször ki csit meg szep pen ve, majd
egy re bát rab ban, fel sza ba dul tab ban
ját szot tunk. Egyet len sza bály volt
csak, hogy ma rad junk ül ve. 

A já ték cél ja az volt, hogy meg fe led -
kez zünk ar ról, hogy az ő moz gá sa
kor lá to zott. Rá jöt tünk, hogy ugyan -
olyan já té kos, mint mi. 

Sza bolcs hi he tet le nül erős, ka riz -
ma ti kus és ki tar tó egyé ni ség. A
meccsek köz ben bí rói funk ci ót is el -
lá tott, sőt job ban ját szott, mint mi.
Ren ge teg pon tot szer zett, szer vá i val

az el len fél csa pa tát és a ve ze tő sé get
sem kí mél te. 

Fel töl tőd ve in dul tunk to vább a temp -
lom ba, ahol a Fel sőbb pa rancs cí mű do -
ku men tum fil met néz het tük meg a me -

ne kül tek ne héz sor sá ról. Az tán az Uc -
cu Ro ma ala pít vány tól ér ke zett sze mé -
lyek kel be szél het tük meg a film mel
kap cso la tos kér dé se in ket. A ta bu ként ke -
zelt és ki mon dat lan té má kat já té kok -
kal szí ne sí tet ték. Ezen a na pon hely ze -
tün ket át ér té kel ve, ta pasz ta la tok kal
gaz da god va in dul tunk ha za.

g No vo don szky Bi an ka,
Pasqu a let ti Bet ti na, 

Da rá nyi Dó ra, 
Hó ra Krisz ti na (10. A)

* * *

Há rom ál lo mást emel nénk ki, ame -
lyek  a  leg na gyobb  ha tás sal  vol tak
ránk. 
A prog ram el ső órá já ban a moz -

gás sé rült-röp lab dát  pró bál tuk  ki.
Egy moz gás sé rült fér fi, Papp Sza bolcs
tar tott elő adást a Nem Adom Fel Ala -
pít vány tól. 
Rend kí vül erős egyé ni ség volt, és

min den ki nek  pél da kép ként  szol -
gál hat. A prog ram ele jén le szö gez -
te, hogy a já ték köz ben ész re sem
fog juk ven ni, hogy ő sé rült em ber.
A já ték vé gé re ez így is lett, min den -
ki  na gyon  él vez te  a  spor tot,  és
egyen ér té kű csa pat társ ként te kin -
tett rá. 
A  kö vet ke ző  hely szí nen  ki pró -

bál hat tuk,  mi lyen  ne héz sé gek kel
ta lál ko zik  egy  lá tás sé rült  em ber.
Át él het tük, hogy mi lyen fe hér bot -
tal és vak ve ze tő ku tyá val köz le ked -
ni, és a szá mí tó gép hasz ná la tát is ki -
pró bál tuk. 
A  na pot  egy  hal lás sé rült  hölgy

elő adá sa zár ta. Rend kí vül ins pi rá ló
sze mé lyi ség volt. Já té ko san mu tat -
ta be egy hal lás sé rült min den na pi ki -
hí vá sa it, pél dá ul el ját szot tuk, hogy
egy hal lás sé rült em ber ho gyan tud
út ba iga zí ta ni  egy  já ró ke lőt,  vagy
egy tan órán hogy tud részt ven ni. A
jel be széd  vi lá gá ba  is  be te kin tést
nyer het tünk.
Mi vel  leg töb bünk szá má ra nem

is mert  a  fo gya ték kal  élők  vi lá ga,
ezért most ér tet tük meg, hogy ami
ne künk ter mé sze tes, az ne kik ki hí -
vást je lent.

g No vák Mir jam, 
Fi kó Szon ja 

(12. D)

Ta len tu mok kal ér ke zünk er re a vi -
lág ra va la mennyi en. Mennyi re be -
csül jük,  él jük,  bon ta koz tat juk  ki
eze ket a kapott ta len tu mo kat?
Az in teg rá ló mun ka kö zös ség ve -

ze tő je ként kap tam fel ké rést, hogy a
gim ná zi u mi  ér zé ke nyí tő  na pon
szer vez zek egy ál lo mást di ák ja ink
szá má ra. 
Két  osz tály  lá to ga tott  el  ar ra  a

hely szín re, ahol más fél órá ban gon -
dol kod tunk együtt azok ról az em -
be rek ről, akik ér tel mük ben va la mi -
lyen fo kú sé rü lés sel él nek. Be szél -
get tünk a sé rü lé sek oká ról, mér té -
ké ről, for má já ról, majd egy be mu -
ta tó val ér zé kel tet tem az ér tel mi leg
aka dá lyo zott gyer me kek min den -
nap ja it.

Vé gig mél tó csend és fi gye lem kí -
sér te ezt az órát, ugyan ak kor a sa -
já tos gon do la tok és ér zé sek is he lyet
kap tak.
Az óra má so dik ré szé ben a több

díj jal ki tün te tett, For rest Gump cí -
mű film ből vá lasz tot tam rész le te ket.
Kö zö sen néz tük,  ne vet tük,  köny-
nyez tük meg, s érez tük át azt, hogy
az  em ber ség  több  a  fi zi kai  és  a
szel le mi egész ség nél, hogy a  lel ki
gaz dag ság oly kor olyan ha tá rok le -
dön té sé re is ké pes, me lyek sor so kat
vál toz tat nak meg, ír nak át. 
A  film rész le tek  meg te kin té sét

kö ve tő en nyi tott mon da to kat kap -
tak a cso port ba osz tott gyer me kek,
me lye ket  –  át be szél get ve  –  ma -
guk nak  kel lett  be fe jez ni ük:  El ve -

szett… So ha nem vesz het el… A vi -
har… stb.
Át gon dolt és át ér zett meg ol dá sok

szü let tek.
Be fe je zés kép pen szim bó lum raj -

zo lá sát kér tem, mely jel le mez te a té -
mát, a köz ben szü le tett gon do la ta -
i kat,  a fil met, összes sé gé ben azt  a
más fél órát, me lyet együtt töl töt tünk.
„A ma ma azt mond ta, hogy min -

den nap  tör tén nek  cso dák,  nem
min den ki hi szi el, de tör tén nek, az
biz tos.” (For rest Gump)
Én hi szem.
A kö zö sen meg élt pil la na tok ma -

ra dan dó ak, ér té ke sek és lé nye ge sek
vol tak. Úgy érez tem, hogy va la mi
út ra va lót va la mennyi en ma gunk kal
vit tünk.

Sze ge di Ani kó ta ní tó kon duk tor gon do la tai az ér zé ke nyí tő nap ról
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Ad vent hó il la tú he té ben ked ves-szép
aján dé kot tett asz ta lunk ra a Lu ther Ki -
adó: Fa bi ny Ta más Ke reszt fo gan tyú
nél kül cí mű – het ven egy rá di ós jegy -
ze tet tar tal ma zó – kö te tét. 
Az Észa ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve -

ze tő je 2008 ja nu ár já ban kap ta a fel ké -
rést, hogy a Ma gyar Rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá ban rö vid val lo -
má sok kal üzen jen. Szép és ne héz fel -
adat: há rom-négy perc ben meg szó lí -
ta ni az em be re ket, út ba in dí tó, út ra va -
ló re ménnyel el lát ni őket.
Fa bi ny püs pök si ker rel tel je sí ti vál -

la lá sát. Ta lán egy sze rű, bölcs sza va i -
nak  kö szön he ti  az  oda fi gye lést.  A
min den na pok kis cso dái fel mu ta tá sá -
val, ahogy egy-egy élet sor sot, köz életi
té mát a Bib lia ódon-szép gon do la ta -
i nak össze füg gé se i be he lyez. 

„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik meg vál tá so tok
ide je” –  idé zi  Lu kács evan gé li u mát
egyik fi nom szö vé sű jegy ze té ben. A jé -
zu si ige biz tat, be lő le erőt me rít he tünk.
Las san, ész re vét le nül új és új ré te gek
nyíl nak meg az ol va só előtt, tör té ne lem,
po li ti ka és köl té szet ol vad har mó ni á ba.
„A  ke resz tyén  is ten tisz te le tek  ősi

for má já nak  egyik  leg szebb  ré sze  –
ír ta öt év vel ez előtt –, ami kor el hang -
zik az »emel jük fel szí vün ket« fel szó -
lí tás, a »sur sum cor da«. Az Is ten hez
szár nya ló  lé lek  só ha ja  ez. Az  áhí tat
nagy pil la na ta. Temp lo mok fa la in kí -

vül,  vi lá gi-hét köz na pi  hely zet ben  is
han goz hat el ha son ló. Ahogy Jó zsef At -
ti la szin te kö nyö rög ve mond ja: »Emel -
jé tek föl szivün ket! Azé, aki föl eme li.«”
És szól a püs pök a ma gány va cog -

ta tó éj je le i ről, Is ten csend jé ről, a sod -
rás ba ke rü lő em ber ről, az óra át ál lí tás
el ve szett per ce i ről, Mó rano vel lá já ról,
a ha va zás em lé ké ről, kal ló dó gyer me -
kek ről, akik sze mé ben mély sé ges szo -
mo rú ság lo bog… 
A Min den na pi ke nyér cí mű írás ból

meg tud juk, hogy a Nóg rád me gyei Bá -
tony te re nye és Szú pa tak evan gé li kus
lel kész nő je friss ke nye ret visz az éhes
gye re kek nek. „… a hit tan órák ra min -
dig két ki ló ke nyér rel és bő sé ges fel vá -
got tal megy – ol vas suk. – Előbb meg -
ete ti őket, az tán szól ne kik Jé zus ról.” 
Az egy sze rű em be re ken túl hí res -

sé gek is meg je len nek a kö tet ben: Al -
bert Fló ri, Gyur ta Dá ni el, a dél-af ri kai
fo ci-vi lág baj nok ság  sztár jai…  Ví zi -
lab dá zom a fi am mal cí mű, 2012-es rá -
di ós jegy ze té ben gyer me ke ink sor sá -
ról töp reng a püs pök: med dig tud juk
kí sér ni lép te i ket? Mi kor kell el en ged -
ni  őket?  Meg ada tik-e  az  egy más ra
ta lá lás örö me?
Sze ren csés a mai idő sebb nem ze -

dék,  mert  még  ön fe led ten  hall gat -
hat ta a rá di ót. Ben ső sé ges, in tim vi lá -
gát meg él het te, s úgy hi het te, csak ne -

ki szól nak a sza vak és a han gok, a gyó -
gyí tó  ze ne  vég te len  ak kord jai.  Ilyen
szem pont ból  két sze res  aján dék  az
evan gé li kus  püs pök  új  köny ve,  hi -
szen  a  kül lem re  is  szép,  egy sze rű
meg je le né sű ki ad vány CD-mel lék let -
tel ke rül a ka rá cso nyi asz tal ra, nagy ze -
ne szer zőnk, Sza ba dos György ta nít vá -
nyá nak,  Dre sch Mi hály dzsessz ze -
nész nek a sza xo fon- és fu ru lya imp ro -
vi zá ci ó i val egé szít ve ki az egy há zunk
misszi ói köz pont já nak cin ko tai stú di -
ó já ban új ra rög zí tett jegy ze te ket.
A kö tet írá sa it Ak nay Já nos, Fe hér

Lász ló és Ko nok Ta más ké pe i nek re -
pro duk ci ói kí sé rik.
A Fa bi ny-áhí ta tok ha lad nak a cél fe -

lé. Is ten től az em be rig, lé lek től lé le kig.
Ér de mes föl fi gyel ni a püs pök ízes, el -
hul laj tott sza va i ra. Szív me leg mon da -
ta i ra. Ez a nyelv az eti kai tar tás tól tisz -
ta, vál to za tos, haj lé kony és le le mé nyes.
Leg ne he zebb hely ze te i ben is bú vó pa -
tak ként van je len a sze re tet. A kö tet
leg főbb eré nye az, hogy mi nél in kább
ön ma ga, an nál  job ban mi va gyunk.
Mi, ve szen dő em be rek Is ten ke zé ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Fa bi ny Ta más: Ke reszt fo gan tyú nél -
kül. Lu ther Ki adó, 2013. Ára (CD-
mel lék let tel) 1890 fo rint. 

zsol tá ros éb resz tő a rá di ó ban
Gon do la tok Fa bi ny Ta más új köny vé ről

A deb re ce ni re for má tus, a mis kol ci gö -
rög ka to li kus, a bu da pes ti  je zsu i ta, a
sze ge di ró mai ka to li kus és a nyír egy -
há zi evan gé li kus szak kol lé gi um kon -
fe ren ci á já nak  nyi tó áhí ta tán  Mol nár
Er zsé bet evan gé li kus lel ki pász tor szol -
gált ige hir de tés sel. „Mert nincs itt ma -
ra dan dó vá ro sunk, ha nem az el jö -
ven dőt ke res sük” (Zsid 13,14) – Jé zus -
nak sem volt ma ra dan dó há za, la ká sa.
Ven dég volt min den hol, még is ott hon
volt  min den hol  –  em lé kez te tett  a
nyír egy há zi in téz mény ve ze tő je, majd
rá mu ta tott, mi lyen csa ló kák azok a re -
mé nye ink, me lye ket a bir to kolt ja vak -
hoz fű zünk. A fény fü zér be öl töz te tett,
ad ven ti han gu la tot har so gó vá ro sok
messze van nak a ka rá csony nyu gal má -
tól, bé ké jé től, szent sé gé től, mert épp
a lé nyeg hi ány zik be lő lük. A jö vő vá -
ro sát Krisz tus sal le het meg ter vez ni, a
jö vőt ve le le het épí te ni, mert Krisz tus
re ményt ad mind nyá junk nak. 
Ma gyar or szág nak szük sé ge van az

ön magá ért és az or szá gért is fe le lős sé -
get vál la ló ro ma ér tel mi ség re – mond -
ta az em be ri erő for rá sok mi nisz te re az
áhí ta tot  kö ve tő  be szé dé ben.  Ba log
Zol tána Me lyik a te utad?cím mel ren -
de zett ta nács ko zá son hang sú lyoz ta: a
kor mány azért tá mo gat ja ezt az egy há -
zi  kez de mé nye zést,  hogy  le gye nek
Ma gyar or szá gon ro ma–ma gyar ket tős
iden ti tá sú  ke resz tény  ér tel mi sé gi ek,
akik az együtt mű kö dés ben ér de kel tek,
nem a konf ron tá ci ó ban. Majd hoz zá -
fűz te: „So kan úgy gon dol ják, hogy a ro -
ma- vagy a ci gány fel zár kó zás a ci gá -
nyok nak az ér de ke meg az ügye, de ez
ab szo lút nem így van, ez a mi ér de künk,
a több sé gi ma gya rok nak az ér de ke.” 
Ba log  Zol tán  nagy ra  ér té kel te  a

ro ma szak kol lé gi u mok ban fo lyó mun -
kát,  az  el múlt  há rom  év  alatt  el ért
ered mé nye ket. Mint mond ta, a mun -
ká ba és a ta nu lás ba kell in vesz tál ni a
mai tár sa dal mi prob lé mák fel szá mo -
lá sa  ér de ké ben,  csak  így  ér he tő  el,
hogy a ro mák be kap cso lód has sa nak
a köz te her vi se lés be.

A szak kol lé gi u mo kat fenn tar tó egy -
há zak kép vi se lői Jö vő képcím mel is mer -
tet ték fe le ke ze tük nek a ci gány ság in teg -
rá ci ó ja  ér de ké ben  tett  erő fe szí té se it. 
Mol nár  Er zsé bet  lel ki pász tor  az

evan gé li kus ci gány pasz to rá ció lel ki sé -
gé ről be szélt (ké pün kön). Ar ra em lé -
kez te tett, hogy bár egy szer re va gyunk
ven dég lá tók és ven dé gek, a ná lunk sze -
gé nyeb bek hez, gyá mol ta la nab bak hoz
ven dég lá tó ként igyek szünk for dul ni.
Az  Evan gé li kus  Ro ma  Szak kol lé gi -
um ban így fo gad ják az úja kat a ré geb -
bi ta gok, így in dul nak ön kén tes mun -
ká ra a fi a ta lok a mély sze gény ség ben
élők höz. De ez a szel le mi ség irá nyít a
gö rög szál lá si vagy a sár szent lő rin ci ro -
mák kö zött vég zett misszi ós mun ká -
ban is. Az evan gé li kus teo ló gus kép -
zés ben he lyet ka pott a ci gány misszio -
ló gia, a ro mo ló gia, de mi előtt en nek
gyü möl csei  be ér het né nek,  a  kö zel -
múlt ban meg tar tott or szá gos evan gé -
li zá ci ós al ka lom a gyü le ke ze tek ér zé -
ke nyí té sét he lyez te a kö zép pont ba.
Mol nár  Er zsé bet  fon tos nak  tar -

tot ta hang sú lyoz ni, hogy az evan gé -
li kus mé di á ban – mind a nyom ta tott,
mind  az  elekt ro ni kus  fe lü le te ken –
egy re több hír adás tu dó sít a ci gány -
misszi ós mun ká ról, az erő fe szí té sek
lát ha tó ered mé nye i ről. Az evan gé li -
ku sok  szá má ra  nem  kér dés,  hogy
me lyik a he lyes út; az is mert ke resz -
tény ének re utal va: az, ame lyik nek „a
vé gén Jé zus fog vár ni”.
Az or szág kü lön bö ző vá ro sa i ban

mű kö dő ke resz tény szak kol lé gi u mok
tag jai – össze sen száz har min can – a
kon fe ren ci án  cso por to kat  al kot va
azon dol goz tak, hogy mi ként épít he -
tő a ro ma „brand”, vagy is a mos ta ni sú -
lyos  elő íté le tes ség  meg vál toz ta tá sa
ér de ké ben mi lyen po zi tív tar tal mat le -
het kap csol ni a ci gány ság hoz. Ta nu -
lé kony ság, al kal maz ko dás, ta lá lé kony -
ság, öröm – eze ket a fo gal ma kat dol -
goz ták fel, majd mu tat ták be ple ná ris
elő adá son. 

d EvÉ let-in fó

Rö vid be mu tat ko zás után az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem (EL TE)
An gol Nyelv pe da gó gi ai  Tan szé kén
ok ta tó Enye di Ág nes tar tot ta meg a
kon fe ren cia cím adó elő adá sát, szem -
lé let for má ló gon do la to kat meg oszt -
va a hall ga tó ság gal a nyelv órák ta ní -
tá si stí lu sát il le tő en. 

A ta nács ko zás má so dik ré szé nek
ele jén az Ame ri kai Ke res ke del mi Ka -
ma ra mun ka tár sa, Gál Jó zsef mu tat -
ta be a Nyel vi nagy kö vet prog ra mot.A
prog ram ke re té ben üz let em be rek lá -
to gat nak el is ko lák ba, és ar ról be szél -
nek a di á kok nak, hogy mun ká juk so -
rán mi lyen fon tos a nyelv tu dás. 

A dél után fo lya mán az ér dek lő -
dők  há rom  mód szer ta ni  mű hely
kö zül  vá laszt hat tak.  A  meg hí vott
elő adók – Pri e va ra Ti bor an gol ta nár,
a Ta nár Blog.hu szer kesz tő je (bu da -
pes ti  Ma dách  Im re  Gim ná zi um),
Bo ócz-Bar na Ka ta lin egye te mi do -
cens, az EL TE Ger ma nisz ti kai In té -
ze té nek mun ka tár sa és Fis cher And -
rea an gol ta nár  (bu da pes ti  Szent
Lász ló Gim ná zi um), egye te mi ok ta -
tó – olyan gya kor la ti ta ná csok kal és
in no va tív öt le tek kel lát ták el a részt -
ve vő ket, ame lyek hoz zá se gít het nek
ah hoz, hogy az is ko lai nyelv ok ta tás
még ha té ko nyab bá vál jon. 
Az  iga zán  gaz dag  prog ram mal

büsz kél ke dő kon fe ren ci át – amely nek
meg va ló su lá sá hoz tá mo ga tá sá val hoz -
zá já rult az evan gé li kus egy ház, va la -
mint több ide gen nyel vi köny ves bolt
is – a meg hí vott ven dé gek egy be hang -
zó an si ke res nek ítél ték. Ha son ló an po -
zi tí van ér té kel te a na pot a De ák Té ri
Evan gé li kus  Gim ná zi um  ide gen  és
nem ze ti sé gi  nyel vi  tan tárgy gon do -
zó ja és egy ben a ta lál ko zó fő szer ve ző -
je is. Ur bán Ág nes ab bé li re mé nyét fe -
jez te ki, hogy jö vő re is mét meg ren dez -
he tik a kon fe ren ci át, amely nem csak
a ta ná rok szak mai meg úju lá sá nak le -
het elő moz dí tó ja, ha nem még szo ro -
sabb ra fűz he ti az evan gé li kus is ko lák
kö zöt ti kap cso la tot.

g Lux Ág nes

ta lál ko zá sok a nyelv órán
Ide gen nyel vet ok ta tó ta ná rok kon fe ren ci á ja 

a bu da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban

b Ti zen ki lenc is ko lá ból hat van öt ta nár – köz tük an gol, né met, fran cia,
olasz, spa nyol és orosz sza kos – töl tött együtt egy rend kí vül tar tal -
mas na pot de cem ber 3-án a bu da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um ban. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház is ko lá i ban ta ní tó, élő
ide gen nyelv sza kos ta ná rok el ső kö zös kon fe ren ci á já t Találkozások
anyelvórán cím mel ren dez ték meg. Elő ször a ven dég lá tó gim ná zi um
igaz ga tó ja, KézdyEdit kö szön töt te a részt ve vő ket, majd – a Ge de on
Tár sa ság kép vi se le té ben – TóthErnő aján dé koz ta meg a je len lé vő ket
ide gen nyel vű Bib li á val (képünkön).
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Fabiny Tamás olvas fel kötetéből a december 2-i könyvbemutatón

Me lyik a te utad?
Ke resz tény ro ma szak kol lé gi u mok kon fe ren ci á ja

b Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak Tár sa dal mi Fel zár kó zá sért
Fe le lős Ál lam tit kár sá ga idén Ba la ton szár szón, a re for má tus egy ház
SDG Csa lá di Ho tel és Kon fe ren cia-köz pont já ban ren dez te meg de -
cem ber 7-én a ke resz tény ro ma szak kol lé gi u mok kon fe ren ci á ját. A szer -
ve zet lét re ho zá sá nak évé ben Esz ter gom ban, ta valy pe dig Be rek für -
dőn te rem tet ték meg a tör té nel mi egy há zak ál tal mű köd te tett ér tel -
mi sé gi kép ző mű he lyek ta lál ko zá sá nak le he tő sé gét. A Pol gá ri Ma gyar -
or szá gért Ala pít vány és a Hans Sei del Ala pít vány ál tal is tá mo ga tott
ren dez vé nyen idén már öt szak kol lé gi um kép vi sel tet te ma gát. 
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ál ta lá nos tiszt újí tás után
Az el múlt ti zen nyolc hó nap ese mé -
nye it át te kint ve elő ször az ál ta lá nos
tiszt újí tás ban rej lő esé lye ket sze ret -
ném rö vi den érin te ni. Az új tör vé nyi
sza bá lyo zás  szel le mé ben  „kar csú -
sod tak” a pres bi té ri u mok a gyü le ke -
ze tek több sé gé ben. Re mél jük, a pres -
bi te rek szá má nak mennyi sé gi csök -
ke né se együtt jár a pres bi te ri szol gá -
lat rang já nak, sú lyá nak, mi nő sé gé nek
nö ve ke dé sé vel. 
Ne  fe led jük:  sen ki  sem  szü le tik

pres bi ter nek! Nél kü löz he tet len a tu -
da tos, szer ve zett fel ké szü lés és fel ké -
szí tés er re a fe le lős szol gá lat ra. A lel -
kész kép zés  mel lett  a  pres bi ter-  és
mun ka társ kép zés egy há zunk egyik
leg fon to sabb fel ada ta. 
Egy ház me gyei  és  egy ház ke rü leti

szin ten  rész ben  új  ve ze tők  lép tek
szol gá lat ba, és meg újult a zsi nat ve -
ze té se is. Hi tünk sze rint a Szent lé lek
meg őr zi  és  meg újít ja  egy há zát.  A
kon ti nu i tást biz to sí tó ve ze tők rész be -
ni új ra vá lasz tá sa, va la mint a fris sü lés
ígé re tét hor do zó új ve ze tők szol gá lat -
ba lé pé se se gít he ti az „ó és új” egész -
sé ges öt vö ze tét egy há zunk ban. Eb ben
a kér dés ben is irány mu ta tó le het Jé -
zus pa ra bo lá ja Is ten or szá gá nak bölcs
ta nít vá nyá ról, aki „ha son ló ah hoz a
gaz dá hoz, aki újat és ót hoz elő élés -
kam rá já ból” (Mt 13,52).

teo ló gi ai ön vizs gá lat
Ta va lyi be szá mo lóm cí mét a Túr me -
zei-cen te ná ri um je gyé ben Er zsé bet
test vér vers so ra ih let te: „Át ra gyog-e
raj tunk?” Ez út tal az idén száz esz ten -
de je szü le tett Weö res Sán dor ének -
so ra ad ja az in to ná ci ót. Éne kes köny -
vünk 432. éne ke a bib lia ol va só Út mu -
ta tó bo rí tó ján is vé gig kí sér min ket
eb ben az esz ten dő ben, és le he tő sé -
get  kí nál  a  ko moly  ön vizs gá lat ra,
bűn bá nat ra. Eb ben kü lö nö sen is se -
gít het  a  döb be ne te sen  őszin te  és
ke mény bűn val ló ének utol só ver se:
„Le gyen  meg  aka ra tod,  /  Le gyen
meg aka ra tod, / Ha vesz nem kell, jól
le gyen:  / Tán  kár ho zá som  / Ál dás
lesz má son – / De ha én rám kin cset
bíz tál,  /  Ments  meg  im már,  Is te -
nem!” (EÉ 432,5) 
Ami kor  tu da to san  ké szü lünk  a

re for má ció öt száz éves ju bi le u má nak
mél tó meg ün nep lé sé re, nem ke rül -
he tő meg a kér dés: mi ez a re ánk bí -
zott kincs 2013-ban? Va jon va ló ban
Is ten igé je és a gaz dag re for má to ri
örök ség az irány tű egy há zunk mai út -
ke re sé sé ben? A Dé li Egy ház ke rü let
egy ház me gyei el nök sé ge i nek ta va szi
csa pat épí tő ta lál ko zó ján együtt ke res -
tük az oko kat, ame lyek gyü le ke ze te -
ink és egész egy há zunk fo gyá sá hoz
ve zet nek. Töb ben a fő okok kö zött
em lí tet ték a bib li ai, lu the ri gyö ke rek
meg gyen gü lé sét…
Ezért is tar tom fon tos nak, hogy a

zsi nat új ra élet re hív ta a teo ló gi ai bi -
zott sá got, fel is mer ve, hogy a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház sem él -
het az egy ház tu do má nyá nak, a teo -
ló gi á nak  ko mo lyan  vé te le  nél kül.
En nek a pri o ri tás nak je gyé ben be szá -
mo lóm  de re kas  ré szé ben  egy faj ta
ön kri ti kus  teo ló gi ai  esz mé lő dés re
hí vom egy há zunk né pét. Vál la lom,
hogy több lesz a kér dé sem, mint a vá -
la szom…
Va jon mi lyen jö vő vár a Ma gyar -

or szá gi Evan gé li kus Egy ház ra? Mi az
egy ház  Urá nak  aka ra ta,  ter ve  ve -

lünk? Len ni vagy nem len ni? El fo -
gyunk  vagy  gya ra po dunk?  Ahogy
ke rü le ti püs pö ki je len té sem cí mé ben
fo gal maz tam: „Zöl del lő vagy ki szá ra -
dó egy ház ban élünk-e?” Ki ha lunk
vagy új já szü le tünk? 
Ezek nek a kis sé nyers kér dé sek nek

a meg fo gal ma zá sát nem csak a nép -
szám lá lá si  ada tok kal  va ló  őszin te
szem be né zés  in do kol ja. Mi  nem  a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal tól tud -
tuk meg, hogy gyü le ke ze te ink túl nyo -
mó több sé ge hosszú évek, év ti ze dek
óta le szál ló ág ban van. Kö zü lük so -
kat már csak köz egy há zi „in fú zi ó val,
lé le gez te tő gép pel” tar tunk élet ben –
vagy  ta lán  in kább  csak  élő ha lott,
kó más ál la pot ban.
Nö vek vő ok ta tá si és dia kó ni ai in -

téz mény há ló za tunk, kom mu ni ká ci -
ós erő fe szí té se ink, PR-ak ci ó ink (étel -
osz tás,  mo soly kam pány),  ígé re tes
stra té gia al ko tá sunk  da cá ra  –  leg -
alább is egy elő re – nem tud tuk meg -
ál lí ta ni, de még iga zán las sí ta ni sem
a fo gyást. Mint ha va ló ban Is ten íté -
lő ke ze ne he zed ne  ránk?! Mi énk a
mun ka, de hol és mi ért ma rad el sok -
szor az ál dás?!
Ezen a pon ton  fe dez het jük  fel az

idé zett  ének sor ban  fe szü lő  drá mai
kér dést, a kér dé sek kér dé sét: va jon mi
van  a  re ánk  bí zott  kinccsel?! Hol  a
kincs? Mi a kincs? Ki a kincs? Mi ért
tar ta na meg min ket az egy ház Ura, ha
meg fe led ke zünk a kincs ről? Ha nem
be csül jük meg? Ha el ás suk? Ha nincs
ott tel jes szí vünk, lel künk a kincs to -
vább adá sá ban?  Mit  kezd jen  Urunk
ízet len né vált só val, le ta kart lám pás -
sal, he gyen om la do zó vá ros sal?
Sok fon tos té má val fog lal ko zunk

a re for má ci ói év for du ló ra ké szül ve:
nők, to le ran cia, kul tú ra, nem zet… De
köz ben va jon meg van-e még a re ánk
bí zott  leg na gyobb  kincs?!  Ami ről
Lu ther Már ton így vall a 62. té tel ben:
„Az egy ház kin cse va ló já ban Is ten di -
cső sé gé nek és ke gyel mé nek szent evan -
gé li u ma.”
Va jon tény leg ott van-e az evan gé -

li um fel sza ba dí tó öröm üze ne te min -
den fon tos élet meg nyil vá nu lá sunk -
ban? Va jon az iga zán fon tos kér dé -
sek ben a teo ló gia, Is ten igé je ori en -
tál min ket? 
A „Hol a kincs?” kér dés re ta lál ha -

tunk meg nyug ta tó nak lát szó vá laszt
is,  hi szen  min den  va sár nap  több
száz evan gé li kus temp lom szó szé ké -
ről hang zik ige hir de tés ha zánk ban.
De va jon az élő evan gé li u mot, a „vi -
va vox evan ge lii”-t, Jé zus Krisz tust
pré di kál juk-e?  Ha  így  len ne,  nem
ki ürül né nek,  ha nem  in kább  meg -
tel né nek temp lo ma ink… 
Va jon mi hang zik el ige hir de tés cí -

mén, és ho gyan hang zik el? „…a mi
evan gé li u munk nem csak sza vak ban
ju tott el hoz zá tok, ha nem erő vel,
Szent lé lek kel és tel jes bi zo nyos ság -
gal is”– ír ja Pál (1Thessz 1,5). Tud juk-
e, mer jük-e ezt az apos tol lal együtt el -
mon da ni?  Va jon  há nyan  imád ko -
zunk azért, hogy élő és ha tó ige han -
goz zék az evan gé li kus szó szé kek ről? 
Ne fe led jük, hogy az anya szent egy -

ház nem bi zott sá gi és zsi na ti ha tá ro -
za tok  nyo mán  szü le tett  meg,  ha -
nem egy imád ko zó ta nít vá nyi kö zös -
ség kö nyör gé sé nek gyü möl cse ként.
Ezt  ol vas suk:  „…va la mennyi en egy
szív vel és egy lé lek kel ki tar tó an vet -
tek részt az imád ko zás ban…” (Ap Csel
1,14) A re for má ció, az egy ház új já szü -

le té se is Lu ther Már ton igé vel tu sa -
ko dó ima har cá ból in dult.
Eb ben  az  össze füg gés ben  ér de -

mes meg szív lel ni a re for má tus egy -
há zi jö vő kép bi zott ság gyü le ke ze tek -
nek szánt mun ka fü ze té ből né hány el -
gon dol kod ta tó mon da tot. Az idé zett
fe je zet cí me: Az imád ság út ja.
„Egy cég, egy vál lal ko zás, egy in -

téz mény, ha a jö vő jét ter ve zi, meg te -
he ti, hogy meg fo gal maz za a szá má -
ra fon tos alap ér té ke ket, majd ezek -
hez fo lya ma to kat, fel ada to kat ren del,
hogy az adott idő pont ra cél ja it meg -
va ló sít sa. Az egy ház út ja et től lé nye -
gi leg kü lön bö zik. Ha az egy ház el bi -
zony ta la no dik kül de té sé ben, ha je len -
lé te súly ta lan ná vá lik, ha csak gé pi -
e sen vég zi szol gá la tát, ha már az ál -
ma it  is az anya gi ak  irá nyít ják, és a
sze re tet he lyett a ha tal mi ver sen gés
jel lem zi, ak kor nem a jö vő ké pét kell
meg fo gal maz nia, ha nem a Szent lé lek
után ki ál ta nia. Mert ő az, aki össze -
gyűjt és eggyé tesz min ket, mert ő a
mi párt fo gónk, mert ő az, aki a vi lág
előtt le lep le zi, hogy mi a bűn, az igaz -
ság és az íté let (Jn 16,8). Az egy ház,
ha va ló ban hi szi, hogy jö vő je Jé zus
Krisz tus  ke zé ben  van,  min de nek -
előtt bűn bá na tot tart, és kö nyö rög a
Lé lek meg újí tó és meg szen te lő mun -
ká já ért.” (Érin tés, 7–8.)
Bár re for má tus test vé re ink – hoz -

zánk ha son ló an, gyar ló em be ri mó -
don  –  szin tén  bi zott sá got  hoz tak
lét re, de ugyan ak kor fi gyel mez tet nek,
hogy az egy ház meg úju lá sá hoz az el -
ső  lé pé se ket  az  imád ság  út ján  kell
meg ten ni.  Szá munk ra  sincs  más
esély  és  más  re mény ség!  Min den
egyéb csu pán em be ri eről kö dés, „ali -
bi nyüzs gés”, med dő út ke re sés, ga ran -
tált út vesz tés, zsák ut ca! 
Va jon evi den cia-e még 2013-ban,

hogy az evan gé li um ból él az egy ház,
és csak er re az alap ra épít he tünk? A
so la gra tia, so la fi de, so la Scrip tu ra és
a so lus Ch ris tus osz lo pai ugyan ott
ma ga sod nak  a  fa so ri  re for má ci ói
park ban, a zsi na ti ülé sek szín he lyé nek
kö ze lé ben, de ta lán kis sé szim bo li kus,
hogy ezek az osz lo pok sem mit sem
tar ta nak… Mint ha a 21. szá zad egy -
há za már kor sze rűbb nek vélt tar tó -
ele mek kel pró bál na épít kez ni: „So la
struk tú ra, stra té gia, mé dia…” 
Re ánk ne he ze dik Urunk íté lő, de

egy ben gyó gyí ta ni is kész ke ze: hol
a  re ánk  bí zott  kincs,  az  örök  és
min dig  ak tu á lis  evan gé li um?!  Át -
hat ja-e gyü le ke ze te ink és in téz mé -
nye ink ün ne pi és hét köz na pi éle tét?
Át ra gyog-e  az  evan gé li kus  lel ké -
szek, pe da gó gu sok és dia kó ni ai mun -
ká sok éle tén? Át ra gyog-e a lel kész -
kép zé sen, -to vább kép zé sen és hi va -
tás gon do zá son? Át süt-e misszi ói és
mé dia mun kán kon, va la mint a zsi nat
te vé keny sé gén? Va ló ban a re ánk bí -
zott  kincs ből  élünk,  ezért  a  kin -
csért élünk és ha lunk?!
Le gyen ennyi elég a nyug ta la ní tó

kér dé sek ből. Le het, hogy a  tíz éves
püs pö ki szol gá lat ta pasz ta la tai alap -
ján, be lül ről túl kri ti ku san ér té ke lem
egy há zun kat…  Va jon  ho gyan  lát -
nak  min ket  kí vül ről,  és  ami  még
fon to sabb: fe lül ről? Er re ke re sek vá -
laszt be szá mo lóm zá ró sza ka szá ban.

Ahogy kí vül ről és fe lül ről
tekin te nek ránk 
Egy há zi tör vé nye ink sze rint az el nök-
püs pök  egyik  fel ada ta  a  hi va ta los

kap cso lat tar tás az ál la mi szer vek kel,
ter mé sze te sen az or szá gos fel ügye -
lő vel együtt. En nek a kap cso lat tar tás -
nak,  együtt mű kö dés nek  friss  és
öröm te li  gyü möl cse  a  re for má ció
ün ne pén  a  De ák  Té ri  Evan gé li kus
Gim ná zi um  dísz ter mé ben  alá írt
meg ál la po dás a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház és Ma gyar or szág kor -
má nya kö zött. Ez a meg ál la po dás –

túl azon, hogy kö zel öt mil li árd fo rin -
tos tá mo ga tást biz to sít a győ ri és a
bu da pes ti In su la Lu the ra na épü let -
együt te sek fel újí tá sá ra és fej lesz té sé -
re – ko moly el is me rés sel szól egy há -
zunk év szá za dos szol gá la tá ról. Töb -
bek kö zött ezt ol vas hat juk a meg ál -
la po dás be ve ze té sé ben: 
„…a  re for má ció  kö zel gő  öt száz

éves  ju bi le u ma  ha zánk  szá má ra  is
ki emel ten fon tos ün nep és le he tő ség
ke resz tyén és nem ze ti múl tunk tel je -
sebb meg is me ré sé re, va la mint ezen
ér té kek re ala po zott jö vőnk épí té sé re.”
A meg ál la po dás to váb bá el is me ri:
„a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus

Egy ház nem ze tünk tör té nel mé ben,
sza bad ság küz del me i ben, a ma gyar -
or szá gi nem ze ti sé gek nyel vé nek és
kul tú rá já nak fenn tar tá sá ban, nem ze ti
iden ti tá sunk meg őr zé sé ben be töl tött
sze re pét, mellyel nem ze ti kul tú ránk
hoz zá já rul hat az eu ró pai egy ség sok -
szí nű sé gé hez;
a val lás sza bad sá gért küz dő, hi tét

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

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

ti  össze kö tő,  köz ve tí tő  sze re pét…”

Min den kép pen  biz ta tó,  bá to rí tó
és  el kö te le ző,  hogy  ha zánk  fe le lős
ve ze tői  ilyen  nem zet for má ló  és  -
meg tar tó ér té ket, kö zös sé get lát nak
egy há zunk ban.  Ugyan ak kor:  amint
nem a sta tisz ti kai hi va tal tól kell meg -
tud nunk, hogy sok he lyütt sor va do -
zunk, úgy nem a kor mány zat se gít sé -
gé vel kell meg ta lál nunk iden ti tá sun -
kat, gaz da gí tó ér té ke in ket. Nem az a

leg fon to sabb kér dés, ho gyan lát nak
min ket az em be rek kí vül ről, ha nem
az, hogy mi ként te kint ránk az egy ház
Ura fe lül ről. Ő min den al kal mat lan -
sá gunk el le né re ki vá lasz tott min ket
szol gá la tá ra, és kin cset bí zott ránk,
hogy meg osszuk mi nél töb bek kel.
Ez az öröm te li fel is me rés se gít het,

hogy – meg lé vő bel ső gyen ge sé ge ink
és meg ol dás ra vá ró kér dé se ink da cá -
ra – tu da tá ban le gyünk Is ten ki vá -
lasz tó  ke gyel mé nek  és  kül de té sé -
nek,  erőt  adó  re for má to ri  örök sé -
günk nek, mely nek for rá sa „Is ten di -
cső sé gé nek és ke gyel mé nek szent evan -
gé li u ma”. Ha új ra  fel fe dez zük ezt a
kin cset, ha meg osz tá sát min den nél
sür gő sebb nek és fon to sabb nak tart -
juk, ak kor bíz ha tunk ab ban, hogy Is -
ten meg hall gat ja a mot tó ul vá lasz tott
Weö res  Sán dor-ének  utol só  so rá -
ban meg szó la ló ké rést: „…ha én rám
kin cset bíz tál, / Ments meg im már,
Is te nem!” (EÉ 432,5) 
Egye dül a kin cset aján dé ko zó Úr

ment he ti és újít hat ja meg az evan gé -
li u mot meg őr ző és egész éle té vel to -
vább ad ni kész egy há zát, ben ne a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat is.
Eb ben  a  re mény ség ben  kö szö -

nöm meg el nök tár sam, mun ka tár sa -
im, az or szá gos iro da, va la mint a zsi -
nat el múlt évi szol gá la tát, és ké rem
be szá mo lóm meg vi ta tá sát, to vább -
gon do lá sát és el fo ga dá sát.

g Gáncs Pé ter el nök-püs pök

„De ha én rám kin cset bíz tál…”
El nök-püs pö ki be szá mo ló az MEE Zsi na tán (Bu da pest, 2013. no vem ber 29.)

No vem ber 29–30-án zaj lott a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ti ze -
dik zsi na tá nak ne gye dik ülés sza ka a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben. Az ülés vé gén – má sok mel lett – az MEE egy há zi és vi lá gi ve ze -
tő je is szá mot adott az el múlt idő szak ról. Az aláb bi ak ban az ő – a zsi nat ál tal
el len sza va zat nél kül el fo ga dott – be szá mo ló ik szö ve gét kö zöl jük.

A z  M E E  E L n ö K S É     

Gáncs Péter és Prőhle Gergely a zsinati ülésszak második napját kezdő ünnepi
alkalmon a fasori evangélikus templomban
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Az egy ház anya gi 
és in téz mé nyi hely ze te, 
az or szá gos pres bi té ri um 
te vé keny sé ge
Az  el múlt  évek ben  a  pá lyáz ta tás
gya kor la tá nak el ter je dé sé vel egy há -
zunk  be vé te li  for rá sai  je len tő sen
meg nö ve ked tek,  ugyan ak kor  jó val
össze tet teb bé, oly kor át te kint he tet -
len né vál tak. A pá lyá za to kon el nyert
összeg  nagy sá ga  meg kö ze lí ti  a  3,5
mil li árd fo rin tot, mely hez az egy ház
kö zel 400 mil lió fo rint ön résszel já -
rult  hoz zá.  S  mi köz ben  rög zít jük,
hogy  az  utób bi  év ti ze dek ben  so ha
ennyi pénz nem állt ren del ke zés re in -
gat lan ja ink fel újí tá sá ra, s Is ten irán ti
há lá val te kin tünk a pá lyá za ti pénz ből
meg va ló su ló pro jek tek re, sok eset ben
be kell lás suk: nincs min dig le he tő -
sé günk ar ra, hogy az egy ház szem -
pont ja it, ér de ke it kö vet ke ze te sen ér -
vé nye sít ve dönt sünk a pá lyá za ton va -
ló rész vé tel ről. En nek kö vet kez té ben
az anya gi gya ra po dás, in téz mé nyi bő -
vü lés nem min dig jár együtt az evan -
gé li kus  kö zös ség  épü lé sé vel.  Fon -
tos nak tar tom, hogy a jö vő ben – to -
vább ra is él ve az adó dó le he tő sé gek -
kel – igye kez zünk mi nél in kább a hit -
éle ti re a li tá sok és táv la tos egy ház épí -
té si  szem pon tok alap ján dön te ni a
pá lyá za to kon va ló rész vé tel ről.
E he lyen kell szól ni a kö zel múlt ban

a  re for má ció  kez de té nek  öt szá za -
dik  év for du ló ja  al kal má ból  a  kor -
mánnyal  alá írt  meg ál la po dás ról.
Nem volt vi ta nél kü li a pá lyá zat tar -
tal ma, hi szen ezt a ha tal mas össze -
get, kö zel öt mil li árd fo rin tot nyil ván
szá mos más cél ra is fel le he tett vol -
na  hasz nál ni.  Ugyan ak kor  a  kor -
mány za ti el kép ze lé sek, a tör té nel mi
vo nat ko zá sok, a pro jek tek ké szen lé ti
ál la po ta és a fel újí tan dó in téz mé nyek -
nek a vi lá gi köz vé le mény fe lé köz ve -
tí ten dő üze ne te a győ ri és a bu da pesti
In su la  Lu the ra na  re konst ruk ci ó ját
emel te ki a szá mos le he tő ség kö zül.
Az így ren del ke zés re ál ló összeg sú -
lyos fe le lős sé get ró mind nyá junk ra,
de el ső sor ban a he lyi kö zös sé gek re.
(…)
Te kin tet tel ar ra, hogy a pá lyá za ti és

a nor ma tív fi nan szí ro zás jel le ge ál tal
for rá sa ink  több sé ge  ele ve  pon tos
cél hoz kö tött, anya gi moz gás te rünk
nö ve lé se  ér de ké ben  nagy  szük sé -
günk van az 1%-os kam pány ban rej -
lő le he tő sé gek még jobb ki hasz ná lá -
sá ra. Ör ven de tes fej le mény, hogy a
be szá mo lá si idő szak „Tedd tel jes sé a
mo solyt!” kam pá nya a várt nál jobb
ered ményt ho zott, ami bi za ko dás ra
és  mód szer ta ni  to vább gon do lás ra
ad okot. A ta va lyi év nél tíz szá za lék -
kal  töb ben,  61  620-an  gon dol ták
úgy, hogy evan gé li kus iden ti tá su kat
vagy egy há zunk te vé keny sé ge irán ti
ro kon szen vü ket adó be val lá suk kal is
ki fe je zik. Egy út tal a fel aján lott összeg
is 10,9 szá za lék kal, 265 430 329 fo rint -
ra nö ve ke dett, ami az adó tör vé nyek
vál to zá sá nak fé nyé ben kü lö nö sen jó
ered mény. E hely ről is sze ret ném ki -
fe jez ni kö szö ne te met Hor váth-Bol -
la Zsu zsan ná nak és Ha ba Gá bor nak,
akik nagy kre a ti vi tás sal, a ren del ke -
zés re ál ló for rá sok mi nél gaz da sá go -
sabb és tak ti ku sabb fel hasz ná lá sá val
hoz zá já rul tak e si ker hez. 
Hang sú lyo zom,  hogy  az  1%-os

kam pány  ese té ben  nem  pusz tán
pénz ről van szó, sőt: el ső sor ban nem
ar ról.  Az  adó fi ze tői  tu da tos ság  e

meg nyil vá nu lá sá ban az egy ház irán ti
fe le lős ség ki nyil vá ní tá sá nak gesz tu -
sát is lát nunk kell. A kér dés te hát az,
hogy a ko ránt sem biz ta tó nép szám -
lá lá si  ada tok  is me re té ben  ho gyan
tud juk moz gó sí ta ni s egy re tu da to -
sab bá  ten ni mind azo kat,  akik  szű -
kebb  vagy  tá gabb  kör ben hoz zánk
tar toz nak. 
A zsi nat nyil vá nos sá ga előtt is ér -

te már kri ti ka az  1%-os kam pányt,
meg kér dő je lez ve az er re szánt költ -
sé gek  in do kolt sá gát.  Őszin tén  re -
mé lem,  hogy  az  el ért  ered mé nyek
meg győ zik a két ke dő ket, s a kam pány
to váb bi me ne té vel kap cso la tos kér -
dés sok kal in kább úgy me rül majd fel,
hogy mi ként le het a he lyi, sze mé lyes
meg győ zést meg fe le lő, köz pon ti lag
irá nyí tott hát tér mun ká val, in for má -
ci ós anya gok kal se gí te ni. A fel ügye -
lők leg utób bi or szá gos kon fe ren ci á -
ja bi zo nyí tot ta, hogy ren ge teg öt let,
le he tő ség van még ki hasz ná lat la nul
gyü le ke ze te ink ben or szág szer te. (…)
Nem  vé let len,  hogy  az  egy há zi

stra té gia egyik sa rok pont ja a há ló za -
tos ság. In téz mé nye ink és gyü le ke ze -
te ink együtt mű kö dé si ké pes sé ge, és
az együtt mű kö dés mi nő sé ge a fel té -
te le  an nak, hogy  a  gyü le ke ze tek  is
meg erő söd hes se nek a rend szer vál to -
zás óta el telt több mint két év ti zed in -
téz mé nyi  meg erő sö dé se  nyo mán.
En nek az együtt mű kö dés nek az elő -
moz dí tá sa egy ház ve ze tői fel adat. Té -
ve dés  len ne  az  in téz mé nyi  vagy  a
gyü le ke ze ti au to nó mia kor lá to zá sá -
nak te kin te ni azt, ha me gyei, ke rü le ti
vagy akár or szá gos in ten ci ók alap ján
a há ló za tos ság nö ve lé se ér de ké ben
tör tén nek  lé pé sek. Az  in for ma ti ka
fej lő dé sé vel je len tő sen egy sze rűb bé
vált az adat ke ze lés, a nyil ván tar tás,
ép pen ezért  fon tos, hogy or szá gos
mé re tek ben is lét re jöj jön egy olyan
adat bá zis, mely se gít meg ál la pí ta ni a
he lyi  hi á nyos sá go kat,  tá mo gat ja  a
gyü le ke ze te ket ab ban, hogy a kö zös -
sé gek meg erő söd je nek, és – s ez a lé -
nyeg – nem en ge di, hogy az Is tent ke -
re ső  em ber  ne  lás sa  meg  az  élő,
szol gá ló evan gé li kus kö zös sé gek fe -
lé irá nyí tó jel ző táb lá kat. Ép pen ezért
ké rem, hogy a Fáb ri György fel ügye -
lő úr ál tal kez de mé nye zett, az egy há -
zi adat ke ze lést fej lesz tő prog ra mot
min den  gyü le ke ze tünk,  in téz mé -
nyünk tá mo gas sa. (…)
Az is ko lai hit tan ok ta tás be ve ze té -

sé vel kap cso la tos ta pasz ta la tok igen
vál to za to sak. Van, ahol a gyü le ke ze ti
élet meg erő sö dé sét ér zé ke lik az érin -
tet tek,  de  az  is  elő for dul,  hogy  a
szü lők egy sze rű en ki pi pál ják a hit tan -
ok ta tást  az  is ko lá ban,  ami  ál tal  a
gyü le ke ze ti cso por tok esé lyei rom la -
nak. Az el ső né hány év ta pasz ta la ta it
kö ve tő en szük ség lesz egy or szá gos
ha tás vizs gá lat ra  s  ezek  fé nyé ben  a
mó do sí tó ja vas la tok meg té te lé re. A
hit tan cso por tok lét szá ma kö rü li vi -
tá ban di asz pó ra egy ház ként nem volt
könnyű dol gunk, e he lyen is kö szö -
nöm Ko dá csy-Si mon Esz ter és a ne -
ve lé si és ok ta tá si osz tály ala pos és el -
hi va tott mun ká ját.
Fon tos meg em lí te ni a gyűj te mé -

nye ink hely ze té ben vár ha tó vál to zá -
so kat. Az Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um bő ví té sé nek, kor sze rű sí té sé nek
ügye – re mény ség sze rint a De ák té -
ri gyü le ke zet tel tör té nő meg ál la po -
dást kö ve tő en – egye nes be ke rül. Ez -
ál tal min den bi zonnyal vég leg el hal -

kul nak azok a han gok, me lyek a mú -
ze u mot más hol is el tud nák kép zel -
ni, mint a De ák té ren. Az Ül lői úti fel -
újí tá si mun ká la tok és a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já -
ra  va ló  fel ké szü lés mi att  is  fon tos,
hogy a Ko vács Ele o nó ra ál tal rész ben
már  ki dol go zott  re form kon cep ció
meg va ló sul has son. Csak a múlt örök -
sé gé nek kor sze rű ápo lá sa ál tal ér het -
jük el, hogy a fi a ta labb ge ne rá ci ók is
meg be csül jék mind azt, amit mi fon -
tos nak tar tunk. 
A hét ta gú el nök ség vissza ál lí tá sá -

val  si ke rült  ugyan  ér dem ben  vál -
toz tat ni a ko ráb bi gya kor la ton, mely
a  két ta gú  el nök ség  te vé keny sé gét
vol ta képp for má lis fel ada tok ra kor -
lá toz ta, ugyan ak kor mind ed dig nem
si ke rült meg ta lál ni a pon tos sze rep -
osz tást az el nök ség és a pres bi té ri um
kö zött. Lo gi kus len ne a stra té gi ai kér -
dé sek el nök sé gi, míg az ezek ből ope -
ra tív dön tés sé vá ló ügyek pres bi té ri -
u mi ke ze lé se, de a ha tár vo na lak egy -
elő re je len tős mér ték ben el mo sód -
nak. To vább ra is azt gon do lom, hogy
e tisz tá zat lan ság lo gi kus kö vet kez mé -
nye an nak az el vi tisz tá zat lan ság nak,
ame lyet már az új rend szer be ve ze -
té se előtt, an nak vi tá já ban is több ször
ki fej tet tem: a zsi nat egy ér tel mű sze -
re pe a leg isz la tív (tör vény ho zói – a
szerk.) te rü le ten nem  ta lál ko zik  az
exe ku tív (vég re haj tó – a szerk.) szint
fel ada tá nak egy ér tel mű sé gé vel. Eb -
ben a cik lus ban el en ged he tet len az
or szá gos  el nök ség  és  az  or szá gos
pres bi té ri um kom pe ten ci á i nak, mű -
kö dé si rend jé nek mi előb bi tisz tá zá -
sa, táv la to san ugyan ak kor meg fon to -
lan dó  az  el nök ség  mint  egye dü li
ope ra tív tes tü let meg tar tá sa. (…)

Az or szá gos iro da mű kö dé se
Az or szá gos iro da te vé keny sé gét az
utób bi  idő ben  szá mos  el is me rés,
ugyan ak kor éles kri ti ka is övez te. En -
nek rész le te i vel ko ráb bi je len té se im -
ben én is fog lal koz tam. A fel gyü lem -
lett bel ső fe szült sé gek is me re té ben az
or szá gos pres bi té ri um egy han gú lag
úgy dön tött, hogy meg kö szö ni Ká kay
Ist ván nak, az or szá gos iro da igaz ga -
tó já nak ed di gi mun ká ját, s egy át me -
ne ti idő szak után pá lyá za tot ír ki az
igaz ga tói ál lás be töl té sé re. Az ez év
au gusz tu sa óta tar tó át me ne ti idő szak
alatt  az  igaz ga tói  fel ada to kat Végh
Sza bolcs, a  ba la ton szár szói  üdü lő
és  kon fe ren cia-köz pont  igaz ga tó ja
lát ja el. 
Az or szá gos presbitérium egy ide -

jű leg  meg bíz ta  Sá ghy And rást, a
Kien ba um nem zet kö zi sze mély ügyi
ta nács adó cég mun ka tár sát, hogy vi -
lá gít sa át az iro da szer ve ze tét és sze -
mély ügyi hely ze tét. E mun ka je len leg
is fo lyik, s már ed dig is szá mos disz -
funk ci ó ra de rí tett fényt – nem pusz -
tán az or szá gos iro da mű kö dé sé ben.
E mun ka be fe jez té vel, a fel ada tok nak
leg in kább meg fe le lő bel ső struk tú ra
meg ha tá ro zá sá val ke rül majd sor az
igaz ga tói pá lyá zat ki írá sá ra.
Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyunk

az zal, hogy ez út tal sem fog juk meg -
ta lál ni a min dent meg ol dó re cep tet
az op ti má lis mű kö dé si mód ki ala kí -
tá sá ra. Ugyan ak kor az a re mény sé -
günk, hogy az egy há zat és a vi lá gi
szer ve ze tek gya kor la tát is jól is me rő
szak em ber  se gít sé gé vel  meg ta lál -
hat juk az egy ház mé re té nek meg fe -
le lő, a fel ada tok költ ség ta ka ré kos és

ha té kony  el vég zé sé hez  szük sé ges
szer ve ze ti for mát. 
Ugyan ak kor  már  az  ed di gi  ta -

pasz ta la tok  is  rá vi lá gí tot tak  ar ra,
hogy – le het bár mily jól szer ve zett az
or szá gos iro da – az egy ház kor mány -
zás sal kap cso la tos stra té gi ai dön té -
sek meg ho za ta lá hoz szük ség van az
or szá gos el nök ség jól szer ve zett mű -
kö dé sé re,  az  ott  ho zott  dön té sek
jog sza bá lyok ba ön té sé re, imp le men -
tá ci ó já ra. E fel ada to kat csak az egy -
há zi tör vé nye ink ben jár tas szak em -
be rek tud ják el vé gez ni, akik ké pe sek
az egy ház ve ze tői kon cep ci ó kat konk -
rét elő ter jesz té sek ké, jog sza bá lyok -
ká  for mál ni.  Szük ség  van  te hát  a
tes tü le ti iro da mun ká já nak fej lesz té -
sé re, már csak azért is, hogy a bi zott -
sá gi, pres bi té ri u mi, el nök sé gi és zsi -
na ti mun ka össze han gol tab ban, ola -
jo zot tab ban foly has son. (…)
A ko ráb bi nagy ívű ter vek he lyett

most – úgy tű nik – sor ke rül het az
Ül lői úti – Szent ki rá lyi ut cai egy há -
zi  köz pont  vissza fo gott,  de  sok kal
jobb mun ka kö rül mé nye ket és mél tó
kör nye ze tet  biz to sí tó  fel újí tá sá ra,
mely min den érin tet től sok tü rel met
igé nyel majd, de ese dé kes sé ge nyil -
ván va ló an  nem  von ha tó  két ség be. 

egy ház és köz élet
A  va ti ká ni  szer ző dés  mó do sí tá sá -
nak alá írá sá val nagy já ból vi lá gos sá
vált, hogy a töb bi egy ház zal meg lé -
vő szer ző dé sek  is mi lyen  fel té te lek
mel lett mó do sul nak. Az ed di gi in for -
má ci ók  sze rint  pél dá ul  gyűj te mé -
nye ink az ed di gi nél lé nye ge sen na -
gyobb ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sül -
nek majd,  ami  a  fen ti ek ben  vá zolt
kor sze rű sí tés sel pár hu za mo san na -
gyon rá juk is fér. Ál ta lá nos ság ban is
el mond ha tó, hogy a szer ző dés mó -
do sí tá sa jobb anya gi hely ze tet te remt,
ugyan ak kor fel kell ten nünk a kér -
dést, hogy mind ez az egy ház ál ta lá -
nos köz éle ti meg íté lé sét mi lyen irány -
ban be fo lyá sol ja. Va jon az el vi lá gi a -
so dott több ség sze mé ben ké pe sek va -
gyunk-e  meg fe le lő  ér vek kel  in do -
kol ni a nagy ará nyú be vé tel nö ve ke -
dést? (…)
Az el múlt évek ben a ma gyar és a

nem zet kö zi köz élet ben fel erő sö dött
az an ti sze mi tiz mus sal kap cso la tos vi -
ta. Két ség te len, hogy a nyelv hasz ná -
lat el dur vult, a szél ső sé gek meg je le -
né se  a  nyel vi  gát lá so kat  ol dot ta.
Nem fér het két ség ah hoz, hogy tisz -
tes sé ges és kö vet ke ze tes ke resz tyén -
ként vissza uta sít juk az an ti sze mi ta
meg nyil vá nu lá so kat.  Ép pen  ezért
volt meg le pő, hogy a Hit Gyü le ke ze -
té nek He tek cí mű he ti lap já ban ak tu -
ál po li ti kai át hal lá sok tól sem men tes
cikk so ro zat je lent meg Lu ther Már -
ton és az evan gé li kus egy ház an ti sze -
mi tiz mu sá ról. Az of fen zí va azért is
volt fur csa, mert ko ráb ban ép pen a
Hit Gyü le ke ze te ál tal lett is mert té a
Jo seph Fi ennes ne vé vel  fém jel zett
Lu ther-film,  ame lyet  fel te he tő leg
nem  an ti sze mi ta  pro pa gan dá nak
szán tak… Fel vet tem a kap cso la tot a
gyü le ke zet ve ze tő i vel és a cikk szer -
ző jé vel is, akik per sze biz to sí tot tak ar -
ról, hogy sem mi fé le el len sé ges szán -
dék nem ve zet te őket. S bár az utób -
bi idő ben szá mos kor mány za ti kez -
de mé nye zés lá tott nap vi lá got az an -
ti sze mi tiz mus el le ni küz de lem je gyé -
ben, me lyek nek ál la mi tiszt vi se lő ként
is rész ben fe le lő se va gyok, szá mí ta -

ni le het ar ra, hogy a He te ké hez ha son -
ló, az egy há zat az ál la mi, kon zer va -
tív est ab lish ment hez so ro ló for rá sok -
ból ki in dul nak még ilyen ter mé sze -
tű po lé mi ák.
Az  egy há zi  tény fel tá ró  mun kát

do ku men tá ló má so dik Há ló kö tet kö -
zel jö vő ben vár ha tó meg je le né se is jel -
zi, hogy egy há zunk el kö te le zett sé ge
a kom mu nis ta tit kos szol gá la ti múlt
meg is me ré se iránt nem csök kent. Az
idő be li el hú zó dás ugyan ak kor an nak
a je le, hogy va ló ban nem a part ta lan
vá das ko dás és meg bé lyeg zés szán dé -
ká val fo lyik a mun ka, ha nem a ki en -
gesz te lő dés re mé nyé ben tár juk egy -
há zunk és a vi lág köz vé le mé nye elé
a ta nul má nyo kat. 
Új, bár mind ed dig csak pers pek -

tí vá kat nyi tó, ám konk rét ered mé nye -
ket  nem  ho zó  fej le mény,  hogy  a
meg ala ku ló Nem ze ti Em lé ke zet Bi -
zott sá ga im má ron ál la mi szin ten is
igyek szik az evan gé li kus egy há zé hoz
ha son ló kö vet ke ze tes ség gel hoz zá lát -
ni a tény fel tá ró mun ká hoz. Az egy -
há zun kon  be lül  zaj ló  tény fel tá rás
ügyé nek hasz nál na, ha a mi tény fel -
tá ró bi zott sá gunk ál tal fel tárt do ku -
men tu mok,  meg írt  ta nul má nyok
nem a tá gabb össze füg gé sek től füg -
get le nül, ha nem a kom mu nis ta rend -
szert mű köd te tő va ló di tet te sek te vé -
keny sé gé nek meg is me ré sé vel együtt
je len het né nek meg.

ki te kin tés
Nagy ado mány, hogy az egy év vel ez -
előtt meg vá lasz tott egy há zi ve ze tés,
be le ért ve a zsi nat el nök sé gét is, a ko -
ráb bi nál na gyobb har mó ni á ban tud
együtt dol goz ni, s a meg va ló sí tan dó
cé lok ban is egyet ért. Egy há zi mun -
kánk ra  ál ta lá ban  nem  jel lem ző  a
gyor sa ság, az el kép ze lé sek mi előb bi
meg va ló sí tá sa. E las sú ság nak nem a
rest ség az el sőd le ges oka, ha nem a
szol ga tár sak sok irá nyú el fog lalt sá ga,
le gyen  szó  lel ké szek ről  vagy  még
sok kal  in kább  a  vi lá gi  ál lá sok ban
dol go zó  tiszt ség vi se lők ről.  Köz re -
ját szik a tem pó las sú sá gá ban a tes tü -
le tek to vább ra is el túl zott mé re te és
a min den te rü le ten pro fesszi o ná lis
dön tés-elő ké szí tés hi á nya. Ezen az
or szá gos  iro da  re form já val – mint
fent  már  ír tam  –  vál toz tat ni  kell.
Ugyan ak kor a meg fon tolt ha la dás nak
is meg van nak az elő nyei, hisz nem re -
a gá lunk seb ti ben olyan kül ső ha tá -
sok ra, ame lyek ről ha mar ki de rül – s
ez az or szág ál la po tá nak kon szo li dá -
lat lan sá gát is jel zi –, hogy ti sza vi rág-
éle tű ek. 
Saj nos  azon ban  az  a  ten den cia,

amely re a leg in kább és a leg sür gő seb -
ben  re a gál nunk kel le ne, nem  ilyen
ter mé sze tű: ez pe dig egy há zunk to -
váb bi fo gyá sa. Ép pen ezért jó val töb -
bet és az ed di gi nél sok kal ön kri ti ku -
sab ban kell fog lal koz nunk misszi ós
mun ka águnk te vé keny sé gé vel, és a
ha ma ro san el in du ló, a há ló za tos sá -
got elő moz dí tó adat ke ze lé si rend szer
tá mo ga tá sá val a cik lus to váb bi ré szé -
ben át kell te kin te ni te vé keny sé ge in -
ket, gyü le ke ze te in ket, in téz mé nye in -
ket a fenn tart ha tó ság szem pont já ból. 
Is ten ad jon ne künk erőt a nö ve ke -

dés hez vagy leg alább is a meg ma ra -
dás hoz, mely nek ér de ké ben az el en -
ge dés hez, a le mon dás hoz szük sé ges
erő nek is ren del ke zés re kell áll nia. 

g Prőh le Ger gely 
or szá gos fel ügye lő

Stratégiánk egyik sarokpontja a hálózatosság
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő be szá mo ló já nak rövidített szö ve ge

  É g É n E K  z S i  n A  t i  j E L E n t É S E

H
o

r
V

á
t

H
-b

o
ll

a
 z

s
u

z
s

a
n

n
a

 f
e

lV
é

t
e

le



 e 2013. december 15. Evangélikus Életfókusz

A  re mény tel jes  ad ven ti  vá ra ko zás
kö ze pet te, szin te nap ra pon to san ki -
lenc hó nap pal a már ci u si for ra da lom
ki tö ré se után, a té li had já rat el in du -
lá sá nak es té jén a deb re ce ni zász ló alj -
tól  sza bad sá gon  tar tóz ko dó  Pe tő fi
Sán dor sze re tett fe le sé ge, az ál dott ál -
la pot ban lé vő Jú lia ágyá nál ült. Ha -
ma ro san meg szü le tett ’48-as ad ven ti
„aján dé kuk”,  sze rel mük gyü möl cse:
„Szü le tett Zol tán fi am de cem ber

15. 1848. dé li ti zen két óra kor Deb re -
cen ben, a Har min cad ut cá ban, Or -
mós sza bó há zá ban, az ut cá ra nyí ló
ka pu mel let ti szo bá ban. (…) Deb re -
cen ben és ami több: pén te ki na pon.
Az az job ban mond va: »pén te ki na -
pon,  és  ami  több:  Deb re cen ben!«,
mert Deb re cen még a pén tek nél is ve -
sze del me sebb, el annyi ra, hogy ha a
ma gyar füg get len ség ba lul üt ki, azt
nem más nak kö szön het jük, ha nem
an nak, hogy Deb re cen ben ki ál ta tott
ki. Mi cso da gon do lat is volt az, egy
nem zet füg get len sé gét olyan vá ros -
ban prok la mál ni, hol a há zak ka pu -
já ra ez van ír va: »Aki be jön az ud var -
ra, te gye be az aj tót, mert ki megy a
disz nó.« Leg alább an nak a ház nak a
ka pu ján, ahol fi am szü le tett, ez ál lott.
De cem ber  14-én  es te  Ta ci tus ról

be szél get tem fe le sé gem mel, mi dőn
hir te len rosszul lett. Egész más nap
dé lig a leg ir tó za to sabb kí no kat szen -
ved te, mik nek vissza gon do lá sa most
is  meg ráz kód tat ja  lel ke met;  már
eszem ágá ban sem volt, hogy a szü -
lést túl fog ja él ni sze gény ke, mert kü -
lön ben is oly ki csiny, vé kony és gyön -
ge, vagy leg alább en nek lát szik, hogy
a szel lő is könnyen el bán hat nék ve -
le. Fi am is oly gyön ge, oly hi deg, oly
ki csiny, mond hat nám, oly alak ta lan
volt, hogy az el ső pil la nat ban hal va
szü le tett nek vél tem. Har mad na pos
ko rá ban meg be te ge dett, s a be teg ség
még in kább el csi gáz ta; de nem so ká -
ra  föl gyó gyult,  s  az után  foly vást
szem lá to mást gya ra po dott.
Re ám és fe le sé gem re néz ve ma radt

vol na, mint szü le tett, be csü le tes po -
gány em ber nek; de ipam és na pam
ked ve ért,  kik  igen buz gó ke resz té -
nyek, meg  kel lett  ke resz tel tet nem.
Gon dol tam hát, hogy leg alább a ne -
ve le gyen po gány, s lett be lő le Zol tán.
Ke reszt ap ja  Arany  Já nos,  a  vi lág

egyik leg na gyobb köl tő je s leg be csü -
le te sebb em be re; ke reszt any ja Arany
Já nos né, amily egy sze rű asszony, oly
jó fe le ség és anya.
Én is, Ju lis ka is vég te le nül örül tünk

fi am szü le té sén, de bi zo nyá ra leg na -
gyobb örö me volt ezen az én bol do -
gult  jó  szü le im nek.  Apám  ezt  ír ta

Pest ről de cem ber 20-án: »Sze re tett
gyer me ke im, elő ször is csak ál lan dó
egész sé get kí vá nok az is ten tül sze re -
tett Zol tá nom nak és Ju lis kám nak és
ne ked, Sán do rom. Meg kap tam le ve -
le det, lel ki örö met ér zet tem, ugy szin -
te édes anyád is, hogy az is ten bé kes -
sé ge sen meg sza ba dí tot ta ked ves Ju -
lis kán kat a szü lés mel lett. Ez után is
kí vá nunk friss egész sé get az ár tat lan
Zol tá nom nak,  hogy  nagy ra  nő jön.
Ugyan 20-án örö mem ben ho zat tam
egy ic ce bort, és po ha rat emel tem,
hogy még ne kem is le het uno kám ról
be szél ni. Örö mem ben Gyu ri nak  is
vet tem egy me szely bort, mint ré gi
szol gád nak, fi am. Csó ko lunk, sze re -
tett gyer me ke im. 
Zol tán nak  kar dot  kell  sze rez ni,

mert  kü lö nös  esz ten dő ben  szü le -
tett, hogy min den kis gyer mek ol da -
lán kar dot kell lát nunk. Ed dig kü lö -
nös vá gyá som volt a harc ra, de most
már tízannyi van, hogy ked ves uno -
kám ne jus son a po gá nyok ke zé be.
Csak az Is ten egész sé get ad jon, nem
ma ra dok itt hon.« (…) 
Apám a tél foly tán egy szer Pest ről

Deb re cen be szö kött, s ott lát ta Zol -
tánt, s ha tár ta lan gyö nyö re telt ben -
ne. On nan vissza ment is mét Pest re,

s nem so ká ra be kö vet ke zett ha lá lá ig
be szé dé nek ked venc és fő tár gya volt
uno ká ja, s ha lá los ágyán, mi kor már
be szél ni nem tu dott, kar ja it úgy moz -
gat ta, mint ha kis gyer me ket rin gat na,
ez zel akar ván tud tá ra ad ni anyám nak,
hogy a kis uno ká ról gon dol ko dik. Oh,
fi am, ha fel nősz,  légy tisz te let tel és
sze re tet tel  e két  szent öreg em lé ke
iránt,  kik  en ge met  oly  vég te le nül
sze ret tek, s kik té ge det is, ha meg nem
hal nak va la, oly vég te le nül sze ret tek
vol na, mint csak sze ret het anyád és
apád!”  (Pe tő fi  Sán dor:  Zol tán  fi am
élet raj za hét hó na pos ko rá ig. In: Pe -
tő fi Sán dor pró zai mű vei. Szép iro -
dal mi  Könyv ki adó,  Bu da pest,
1976, 533–535. ol dal.)

* * *

A Pe tő fi Sán dor és Szend -
rey Jú lia evan gé li kus–ró -
mai ka to li kus ve gyes há -
zas sá gá ból szü le tett Pe tő fi
Zol tán ból – akit pó lyás -
ként még Vö rös mar ty Mi -
hály né (1825–1882) és Va -
chott Sán dor né (1830–
1896) is elő sze re tet tel rin -
ga tott – kü lö nös sor sú em -
ber  vált.  Nem csak  azért,
mert  any ja  szü le i nek  nyo -
má sá ra nem evan gé li kus nak,
ha nem ka to li kus nak ke resz tel -
ték, s nem csak azért, mert ap ja ké -
ré sé re Ár pád ve zér leg if jabb fia után
„fe je del met” je len tő ne vet vi selt, ha -
nem azért, mert tra gi ku san rö vid éle -
te alatt – rö vi debb idő tar ta mú pá lyá -
ja alatt, mint ap jáé – pró bál ta vé gig -
fut ni, utá noz ni a Pe tő fi-fé le utat. 
Édes ap já ra  gya kor la ti lag  nem  is

em lé ke zett, hi szen alig egy esz ten dős
volt,  ami kor  hal ha tat lan  szel le mű
po é tánk nak a se ges vá ri üt kö zet ben
nyo ma  ve szett.  „Vaj ha  egy kor  ek -
kép szó la ná nak, / Nem bu sul va sí rom
szé li nél: / Meg halt! de nincs ká ra a
ha zá nak, / Nincs, mert lel ke a fi á ban
él.” Ek kép pen zá rul Pe tő fi Sán dor Fi -
am szü le té sé re cí mű köl te mé nye. 
Zol tán ezt a „súlyt” rö vid éle tén át

vé gig hor doz ta. Saj nos, ahogy Kosz -
to lá nyi (1885–1936) is pa pír ra ve tet -
te: „Ma csak ál do za tot lá tunk ben ne,
egy tö ré keny, be te ges trón örö köst, aki
nem bír ta el ap ja ne héz ko ro ná ját, s
las san és szo mo rú an ver gő dött a sí rig.”
Zol tán nem vé let le nül hord ta ma -

gá nál éle te vé gé ig ap ja egyet len hi te -
les arc ké pét, a da ger ro ti pot, ame lyet
ta lán any já tól vagy nagy báty já tól kap -
ha tott meg. Ter mé sze tes ez a szel le -
mi von zó dás, me lyet az apa hi ány, a hi -
á nyos sze re tet táp lál ha tott lel ké ben.
Mind ezért  vé gig  ap ja  nyom do ka in
akart ha lad ni, min ta ként vers írás sal és
szí né szi pró bál ko zá sok kal.

* * *

„Még alig, hogy ját szánk apá ink tér -
dén, s már / Ma hol nap ott al szunk
nagy apá ink mel lett… / Csak annyi az
élet, mint fu tó fel hő nek / Ár nya a fo -
lyón, mint tük rön a le hel let.” (Pe tő fi
Sán dor: Még alig volt reg gel…)

* * *

1849-et kö ve tő en a kis Zol tán anyai
nagy ap já nál, Er dő dön, majd mos to -
ha ap já nál, Pes ten ne vel ke dett. Pe tő fi
Sán dor el tű né sét s a sza bad ság harc
bu ká sát – a gyász idő alig egy éves el -
tel tét – kö vet ve a tá masz nél kül ma -
radt fi a tal öz vegy, Jú lia egy új há zas -
ság ban re mél te meg ta lál ni fia fel ne -
ve lé sé nek  biz to sí té kát.  Az  is mert
tör té nésszel  és  egye te mi  ta nár ral,
Hor vát Ár pád dal (1820–1894) kö tött
fri gye  nem  volt  fel hőt len,  ez  rá -
nyom ta bé lye gét Zol tán sor sá ra  is.
Jú lia el ha nya gol ta el ső szü lött gyer -

me két, aki nek ta nul má nyi ered mé nyei

nem vol tak fé nye sek: úgy, mint ap ja,
ő is meg bu kott. Mi vel any ja nem for -
dí tott kel lő fi gyel met fia ne ve lé sé re,
ezért nagy báty ja – egy ben gyám ja –
Pe tő fi (Pet ro vics) Ist ván (1825–1880),
a gyer mek te len csá kó pusz tai jó szág -
igaz ga tó vet te ma gá hoz. 
Ist ván meg di cső ült báty ja ha tá sá -

ra ma ga is szí ve sen ver selt, szá mos
köl te ményt írt, me lyek a Va sár na pi
Uj ság ha sáb ja in és más szép iro dal mi

la pok ban  je len tek  meg  az  1850-es
évek ben.  A  hoz zá  ke rü lő  Zol tánt
szi go rú an fog ta, gaz da sá gi szak em -
bert  sze re tett  vol na be lő le  fa rag ni,
ilyen faj ta is ko lát kí vánt ve le el vé gez -
tet ni, de az if jú csak is gim ná zi um ba
akart men ni to vább ra is. Szar va son
foly tat ni tud ta a ta nu lást mind ad dig,
amíg el nem kezd te haj szol ni az él -
ve ze te ket, s meg nem szö kött. 
A tan évet ke reszt ap ja, Arany Já nos

(1817–1882) pat ro ná lá sa mel lett Nagy -
kő rö sön fe jez te be, majd – Pe tő fi Ist -
ván köz ben já rá sá ra – Sze ged re ke rült
a pi a ris ták hoz. A 20. szá zad ele ji ma -
gyar ság leg je len tő sebb lí rai ki fe je ző -
jé nek, Ju hász Gyu lá nak (1883–1937)
anyai nagy ap já nál, a vá ros utol só, de
na gyon si ke res gomb kö tő- és pa szo -
má nyos mes te ré nek, Kál ló An tal nak
(1834–1913) Sör ház ut cai há zá ban la -
kott kosz tos di ák ként. 
Száz esz ten de je, 1913-ban, nagy ap -

ja el huny ta kor Ju hász meg is em lé ke -
zett er ről: „A kis szo bá ban, hol e ver -
set írom, / La kott Zol tán ka, a szép, bús
gye rek / S me ren gett egy ko rai, messze
sí ron, / Hol ap ja al szik. Ó, hol is le het?”
(Ju hász Gyu la: Pe tő fi Zol tán)

* * *

Úgy tűnt, Kál ló ék nál a fiú meg fe gyel -
mez te  ma gát,  köny vek  közt  tel tek
nap jai,  nem  csa pon gott.  Egy szer
csak Sze ged-szer te szárny ra ka pott a
hír, hogy a nem zet hős köl tő jé nek,
Pe tő fi Sán dor nak a fia a vá ros ban él.
Csak ha mar nép sze rű ség re tett szert,
is mét szé gyen le tes élet vi tel be kez dett,
sor ra jár ta a korcs má kat, vé gül le sem
érett sé gi zett, ott hagy ta az is ko lát…
Né mi pénz zel a zse bé ben el ha tá -

roz ta, hogy se géd szí nész nek áll Deb -
re cen ben: „Zol tán egy na pon szín la -
pot lá tott, és azon nal ha za jött, pe dig
az  is ko lá ba  in dult.  »Szín la pot  lát -
tam, nem me gyek töb bé is ko lá ba!« –
ki ál tot ta lel ken dez ve, és tán colt örö -
mé ben.  A  szín lap  az  ő  szá má ra  a
sza bad sá got, a sze rel met, a mű vé sze -
tet, az új éle tet je len tet te. Nem le he -
tett ve le bír ni  töb bet. Men ni akart.
No mád ösz tö nei föl éb red tek, ka lan -
dos vé re el szó lí tot ta a bé kés, csön des

és csa lá di as kör nye zet ből. Nagy apám
lát ta, hogy itt az idő Pe tő fi Ist ván vég -
ső meg ha gyá sát tel je sí te ni. Ki ad ta a
pén zét Zol tán nak, aki most már nem
akart töb bé hal la ni sem a ta nu lás ról,
az érett sé gi ről, ha nem ment Deb re -
cen be, Cso ko nai vá ro sá ba, ahol ap ja
éle te  leg sa nya rúbb  te lét  töl töt te…”
(Ju hász Gyu la: A kis Pe tő fi Sze ge den.
Sze ged és Vi dé ke, 1911. áp ri lis 15.)

* * *

1867-et ír tak ek kor, fel állt az 1848/49
óta el ső fe le lős ma gyar kor mány, Ma -
gyar or szág  mi nisz ter el nö ke  And -

rássy Gyu la (1823–1890) lett, kü -
szö bön állt a ki egye zés, va la mint

Fe renc Jó zsef (1830–1916) ma -
gyar ki rállyá ko ro ná zá sa. Az
or szág gyö ke res vál to zá sok
elé né zett, de az if jú Pe tő fi
mit sem tö rő dött ilyes fé le
dol gok kal ezek ben a na -
pok ban. Ga ra bon ci ás ként
kó bo rolt, eb ben is kö vet -
ni akar va ap ja pél dá ját. 
Ne ve hal la tán az em be -

rek cso dál koz tak, hogy va -
ló ban  a  láng lel kű  Pe tőfi
Sán dor  fi á val  ta lál koz hat -
nak.  Fő ként  a  fi a tal  lá nyok
ug rál ták kör be elő sze re tet tel,

ő pe dig ezt egy ál ta lán nem bán -
ta: „De nin csen is a vi lá gon sen -

ki sem, / Ki ért olyan hőn do bog na
fel szi vem, / Mint do bog fel az te ér ted,
szép le ány, / Aki nél nincs ked ve seb bem,
csak ha zám!” (Pe tő fi Zol tán: Bú dal)
Zol tán nak ter mé sze te sen gya ko -

ri fog la la tos ko dá sa volt a ver se lés, sőt
a mű for dí tás  is,  töb bek  közt Mme
Emi le de Gi rar din La dy Tar tuf fe cí -
mű szín mű vét ül tet te át ma gyar ra.
Né hány ver sét, il let ve el be szé lé se it,
for dí tá sa it csak ha lá la után kö zöl ték,
meg je len te té sük ben  nagy  sze re pet
ját szott a deb re ce ni szü le té sű új ság -
író, Dé ri Gyu la (1854–1919). 

* * *

A há nya tott szí né szi min den na pok,
a  ren de zet len  élet vi tel  ha mar  ki -
kezd te az alig húsz éves fi a tal em ber
egész sé gét. 1869-ben Kecs ke mé ten
ját szott utol já ra, de már alig állt a lá -
bán, előbb ro ko nok nál, majd sza na -
tó ri u mok ban ke re sett gyó gyu lást tü -
dő ba já ra.  Va ló já ban  azon ban  nem
vette  ko mo lyan  a  be teg sé gét,  nem
adott esélyt ma gá nak a gyó gyu lásra. 
Amint ki csit job ban lett, már is ré -

gi élet mód ját akar ta foly tat ni mind -
ad dig, amíg az tán nagy be teg nem
lett, s vé gül 1870. no vem ber 5-én reg -
gel,  éle te  hu szon ket te dik  évé ben
meg halt. „…a ma gyar Sas fi ók nagy -
sze rű és láng lel kű ap já tól nem ka pott
más  örök sé get  a  sze gény sé gen  és
di cső sé gen  kí vül,  csak  a  szi laj  és
büsz ke fi a tal ság el lo bo gó élet vá gyát.”
(Ju hász Gyu la: A kis Pe tő fi Sze ge den.
Sze ged és Vi dé ke, 1911. áp ri lis 15.)
Po rai édes any já val, nagy szü le i vel és

nagy báty já val kö zös sír ban nyu gosz -
nak  a  Ke re pe si  te me tő ben.  Nem
messze az ár kád sor tól lé vő hal muk fe -
lett  1913  óta Bory Je nő (1879–1959)
szob rász fő haj tás ra kész te tő sír em lék -
je le őr zi em lé kü ket – egy ben szim bo -
li ku san em lé kez tet ve Pe tő fi Sán dor -
ra is, aki tá vol tő lük, va la hol messzi
föld ben pi hen. Ta lán ezért is lát ni min -
dig pi ros-fe hér-zöld sza la gos ko szo -
rút a „bör tö né ből sza ba dult sas lel -
kem”-et a vég te len sza bad ság ma da -
rá val jel ké pe ző csa lá di sír bol ton, mert
igen,  a  Pe tő fi-név  esz mény ké pé vé
for má ló dott a ma gyar sza bad ság nak,
egy be forrt ’48/49 di cső em lé ke ze té -
vel, az apá ról fi ú ra szál ló sza bad ság -
ha gyo mánnyal, a ha za sze re te té vel. A
min den re ménnyel ki olt ha tat lan nal…

g Ke re csé nyi Zol tán

1848 ad vent jén szü le tett pe tő fi zol tán
Fi am szü le té sé re

Ide, ide fi a mat ke zem be,
Hadd szo rít sam a szi vem hez őt!
Mint ha vol nék újon nan te remt ve,
Hogy él tem nek if ju lomb ja nőtt!

Üd ve zel lek, lel kem szép kis ága,
Üd ve zel lek, édes mag za tom!
Sí rá sod nak bá na tos za já ba
Be le ol vad ör ven dő da lom.

Kis pa rá nyom, mi lyen nagy öröm mel
Ál lok itt és né zem ké pe det!
Kell-e még pap? öröm könnye im mel
Ke resz tel lek én meg té ge det.

(Rész let Pe tő fi Sán dor köl te mé nyé ből)

b Száz hat van öt esz ten dő vel ez előtt, 1848 ad vent jén kü lö nös ka rá cso nyi
vá ra ko zás fé nyé ben élt a nem zet. Már túl vol tunk hon vé de ink őszi pá -
koz di győ zel mén, V.Ferdinánd le mon da tá sán s az if jú FerencJózsef csá -
szá ri trón ra ül te té sén. Az oszt rák ál lam ta nács már ki dol goz ta Ma gyar -
or szág térd re kény sze rí té sé nek új ter vét, és ha ma ro san há rom irány -
ból in dult meg a tá ma dás el le nünk. Görgey Artúr Ma gyar or szág
észak nyu ga ti ré szén pró bált el len áll ni a de cem ber kö ze pén meg in du -
ló oszt rák fő se reg nek, azon ban a de cem ber 14-én kez dő dő oszt rák elő -
re tö rés rend kí vül gyor san ért el si ke re ket Gör gey hát rál ni kény sze rü -
lő erő i vel szem ben. Rö vi de sen szá mí ta ni le he tett Pest eles té re, az or -
szág gyű lés Deb re cen be köl töz te té sé re is. A vál sá gos hely zet ta lán csak
Er dély ben ho zott re mény kel tő ered ményt ka rá csony ra.
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„Épít se tek utat a pusz tá ban az Úr nak!
Az Úr jön ha ta lom mal.” (Ézs 40,3.10)

Ad vent 3. he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igé i ben mennyei és föl di
hír nö kök tol má csol ják az Úr ér ke zé -
sé nek jó hí rét: „Mert meg je le nik az Úr di cső sé ge, lát ni fog ja min den em ber
egy aránt. – Az Úr ma ga mond ja ezt.” (Ézs 40,5) Ki volt Ke resz te lő Já nos? Krisz -
tus hír nö ke, elő fu tá ra s út ké szí tő je: „…ki ál tó hang va gyok a pusz tá ban: ké -
szít se tek egye nes utat az Úr nak…” S ki Jé zus? „Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor -
doz za a vi lág bű nét!” (Jn 1,23.29) Ám Ke resz te lő Já nos, mi kor bör tön be ke -
rült, ezt kér dez tet te: „Te vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár junk?” Mert ő íté -
lő bí rót várt. Jé zus ról cse le ke de tei ta nús kod nak; min den ki nek üze ni: „…bol -
dog, aki nem bot rán ko zik meg én ben nem.” (Mt 11,3.6) „Hogy ne vol na bol dog!
– ír ja Lu ther. – Hi szen e ki rály ban s igé jé ben öröm he lyett az egész vi lág meg -
bot rán ko zik, mert nem akar Is ten ke gyel mé re ha gyat koz ni – ha nem a sa -
ját cse le ke de te i re és ér de mé re.” Sen ki meg ne té vesszen, mert az „Is ten va -
la mennyi ígé re te Jé zus Krisz tus ban lett igen né, és ál ta la lett ámen né Is ten
di cső sé gé re.” (2Kor 1,20; LK) „Íme, a mi Urunk, akit mind annyi an vá runk,
ő meg sza ba dít min ket, al le lu ja!” (GyLK 727) Mi hű sé ge sen sá fár kod junk Is -
ten – ben ne nyil ván va ló vá lett – tit ká val s az öröm hír re ánk (is, evan gé li -
ku sok ra) bí zott üze ne té vel, mert az Úr fog ja meg ítél ni szol gá la tun kat. „Egy -
ál ta lá ban ne ítél je tek azért ad dig, míg el nem jön az Úr. (…) és ak kor min -
den ki Is ten től kap ja meg a di csé re tet.” (1Kor 4,5) S mit hir de tett Ke resz te lő
Já nos? „Tér je tek meg, mert el kö ze lí tett a mennyek or szá ga!” (Mt 3,2) S mit Jé -
zus? „Tér je tek meg, mert el kö ze lí tett a mennyek or szá ga.” (Mt 4,17) Egy hét -
tel test té lét ele előtt fel hang zik Gáb ri el hír nök öröm üze ne te: „Ne félj, Má -
ria, mert ke gyel met ta lál tál az Is ten nél! Íme, fo gansz mé hed ben, és fi út szülsz,
akit ne vezz Jé zus nak. (…) A Szent lé lek száll re ád…, ezért a szü le ten dőt is Szent -
nek ne ve zik majd, Is ten Fi á nak.” (Lk 1,30–31.35) Pál ta ná csa az Úr vissza jö -
ve te lé re vá rók nak: „Min den kor örül je tek, szün te le nül imád koz za tok, min de -
nért há lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti ja va tok -
ra.” És ál dá sa: „a bé kes ség Is te ne” őriz zen meg „fedd he tet le nül a mi Urunk Jé -
zus Krisz tus el jö ve te lé re”. (1Thessz 5,16–18.23) Is ten a Lé lek ado má nya ál tal
Krisz tus ban meg erő sí ti (kon fir mál ja) gyer me ke it az ő szol gá la tá ra: „Mert va -
la hány ígé re te van Is ten nek, azok ra őben ne van az igen, és ezért ál ta la van
az ámen is, az Is ten di cső sé gé re ál ta lunk.” (2Kor 1,20) Já nos elő re lát hat ta, a
menny ben a Bá rány át ve szi Is ten től a hét pe csé tes köny vet, s vi gasz ta ló szót
hall ha tott egy vén től: „Ne sírj! Íme, győ zött az orosz lán Jú da tör zsé ből, a Dá -
vid utó da, és fel nyit ja a köny vet és hét pe csét jét.” (Jel 5,5) A Szent s Igaz Dá -
vid Fia aj tót nyit az örök élet re az őt meg nem ta ga dók nak: „Mi vel meg tar -
tot tad áll ha ta tos ság ra in tő be szé de met, én is meg tar ta lak té ged… El jö vök ha -
mar: tartsd meg, amid van, hogy sen ki el ne ve gye ko ro ná dat.” (Jel 3,10–11)
És ha: „Ko ro ná ját el nye rem / Már az igaz ság nak (…) / Meg lá tom őt fény le -
ni / Örök bol dog ság ban.” (EÉ 507,2)

g Ga rai And rás

HE ti Út rA VA LÓ

„Csak az Is ten nek szol gá ló Iz rá el nek
vá lik ja vá ra Krisz tus em ber ré lét ele.
Ez az ő ked ves né pe, őér tük lett em -
ber ré,  hogy meg vált sa  az  ör dög,  a
bűn, a ha lál és a po kol ha tal má ból, és
igaz ság ra, örök élet re és üd vös ség re
ve zes se. Ez az a fel ka ro lás, amely ről
Má ria  éne kel,  és  amely ről  Pál  azt

mond ja: Krisz tus ön ma gát ad ta ér tünk, hogy meg tisz tít son min ket a ma ga
né pé vé (Tit 2,14). Szent Pé ter pe dig ezt ír ja: »Ti azon ban vá lasz tott nem zet -
ség, ki rá lyi pap ság, szent nem zet vagy tok, Is ten tu laj don ba vett né pe…« (1Pt
2,9) Ez Is ten ki ku tat ha tat lan ir gal má nak gaz dag sá ga, me lyet nem ér de me -
in kért, ha nem pusz ta ke gye lem ből kap tunk. Ezért mond ja Má ria: »meg em -
lé ke zett ir gal má ról«. Nem azt mond ja, hogy Is ten ér de me ink re és mél tó vol -
tunk ra gon dolt, mi vel mi rá szo rul tak és mél tat la nok vol tunk. Eb ből fa kad
az ő di csé re te és ma gasz ta lá sa, és ezért kell, hogy di csek vé sünk és kér ke dé -
sünk el né mul jon. Sa ját ir gal mán kí vül nem ta lált mást, ami őt meg in dít hat -
ta vol na, és ezt a ne vét – Ir gal mas – akar ta ve lünk meg is mer tet ni. De va -
jon mi ért mond ja Má ria, hogy »meg em lé ke zett« ir gal má ról, és nem azt, hogy
»rá te kin tett« ir gal má ra? Azért – ahogy a kö vet ke ző vers mu tat ja –, mert ezt
már meg ígér te. So ká ig ha lo gat ta a be tel je sí tést, és úgy tűnt, már el is fe led -
ke zett ró la, ezt mu tat ták cse le ke de tei is. De ami kor el jött, ak kor nyil ván va -
ló lett, hogy nem fe lej tet te el ígé re tét, ha nem szün te le nül a meg va ló sí tá sá -
ra gon dolt.” 

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

se Mpe r re for M AnDA

Az egyik de cem be ri es tén be lém ha sí -
tott egy ször nyű gon do lat: sze ret ném
„át ugor ni” az ad ven ti idő sza kot. Meg -
döb ben tem, ahogy ez az ér zés ilyen tö -
mör mon dat ként, szin te fel ki ál tás -
ként tört ki be lő lem. Az egyik leg szebb
idő sza kot át ugor ni, ki hagy ni az éle -
tem ből és egy ből ka rá csony szent es -
té jé be es ni? Mi tör tént ve lem? Mi ért
aka rom ki hagy ni az ad ven tet, és mi -
ért len ne jó, ha már ka rá csony len ne? 

Több vá lasz is szü le tett, ahogy a
na pok tel tek.

Át ug ra nám, mert ele gem van a sok
vil ló dzó fény ből, a prog ra mok töm ke -
le gé ből, a hang za var ból, a vá sá ri
zsi bon gás ból, a ze ne ál lan dó har so -
gásá ról nem is be szél ve. Nem mint -
ha én nem sze ret ném a ze nét, vagy
nem sze ret nék ta lál koz ni és be szél get -
ni ba rá tok kal, is me rő sök kel. Csak
ez ilyen kor, ka rá csony előtt túl sok. 

A gyer tya meg nyug ta tó fé nyét sze -
ret ném ott, a já szol ho má lyá ban,
ahol bé ke, nyu ga lom van. Ahol a kis
Jé zus gő gi csé lé sét is hal lom, mert
csak az ál la tok szu szog nak, és a pász -
to rok be szél nek sut tog va. Sze ret ném
ki zár ni be lő le mind azt, ami nem oda
va ló, ami meg za var ja a fi gyel me met,

és nem en ged va ló ban Jé zus ra te kin -
te ni. Ami nem en ge di az ő meg szü le -
té sét vár ni, új ra, min den év ben, sőt
min den nap, hi szen ezt je len ti az ad -
vent szó is: az Úr ér ke zé se.

Át ug ra nám, mert ka rá csony kor
együtt a csa lád, míg a hét köz na pok -
ban szin te alig lát juk egy mást. Fo lya -
ma tos szer vez ke dés sel tel nek a na pok:
ki kit visz is ko lá ba, óvo dá ba, mi kor
mi lyen prog ram ra kell men ni és per -
sze ki vel, stb. stb. Jé zus szü le té se kor
is ott volt a csa lád, nem szá mí tott a
sze gé nyes szál lás, az ál la tok, csak az,
hogy együtt van nak, és be ra gyog Is -
ten fé nye. Én is er re vá gyom, ta lán
ezért is si et nék he tek kel elő re, a ka -
rá csony hoz.

Át ug ra nám, mert így ké nyel me -
sebb. Nem aka rok meg küz de ni a
min den na pok kal, hogy nyi tott, Is -
ten re vá gyó, üres szív vel lép jek a já -
szol hoz. Ké szen aka rom a hi tet. „Itt
van Jé zus, tes sék!” – de ne kell jen ér -
te ten nem sem mit, fő leg ne kell jen
„meg dol goz nom” ér te. Hull jon az
ölem be, le gyen az enyém, „mert meg -
ér dem lem”. Pe dig ha vé gig já rom az
ad ven ti utat a négy gyer tyá val, ak kor
le tisz tul min den, csak én ma ra dok,

ahogy szü let tem, és ak kor érez he -
tem, hogy „csön de sen és vá rat la nul /
Át ölelt az Is ten” (Ady End re). 

Szük sé gem van csend re, el vo nu -
lás ra, ma gam ba né zés re, szen ve dés re,
fáj da lom ra ah hoz, hogy va ló ban meg -
nyíl jon a szí vem Is ten előtt. Aho gyan
Jé zus is szen ve dett ér tem, hogy ne kem
bűn bo csá na tom le gyen és örök éle tem.
Ne kem már ne kell jen a nagy har cot
meg vív ni, csak a kis min den na pi csa -
tá i mat, azo kat is Jé zus sal kar ölt ve.

Hát ezért ugor nám át az ad ven ti
idő sza kot: hogy meg spó rol jam a vá -
ra ko zást, a vá gya ko zást, a ké szü lő dést
az ő ér ke zé sé re. Pe dig mi nél job ban
vá rom őt, vá gyom rá, an nál na gyobb
lesz az öröm. 

Pi linsz ky Já nos sze rint az ad vent a
vá ra ko zás meg szen te lé se, „ro ko na an -
nak a gyö nyö rű gon do lat nak, hogy
»meg kell ta nul nunk vá gya koz ni az
után, ami a mi énk«. (…) Aki va ló ban
tud vár ni, ab ban meg szü le tik az a
mély sé ges tü re lem, amely szép sé gé ben
és je len té sé ben sem mi vel sem ke ve sebb
an nál, ami re vár.” 

Vá ra koz zunk hát tü rel me sen, és
meg szü le tik ben nünk Jé zus Krisz tus!

g Bán fi And rás né

Át ugor nám az ad ven tet

Zug lói ze nés es ték
A zug lói ze nés es ték de cem ber 19-i al kal ma 18 óra -
kor kez dő dik a zug lói evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XIV. ker., Lő csei út 32.). Az áhí tat meg hí vott -
ja  Ba la si Bar na bás, a  bu da pes ti  Bat thyá ny  té ri
Szent An na-temp lom or go nis tá ja, a Har mat Ar túr
Köz pon ti  Kán tor kép ző  és  a  Szent  Ist ván  ki rály
kon zer va tó ri um (Bu da pest) ta ná ra. 
Ba la si Bar na bás 2011-ben be irat ko zott a bé csi ze -

ne aka dé mia or go na sza ká ra, emel lett a No tre Dame
or go nis tá i val is kap cso la tot ápol. A pá ri zsi or go na -
élet ha tá sa el ső sor ban imp ro vi zá ci ó i nak hang zás -
vi lá gá ban  mu tat ko zik  meg.  Bach és  Bux te hu de
egy-egy jól is mert mű ve mel lett a 19–20. szá zad for -
du ló ján élt fran cia ze ne szer ző, Eugène Gig out két al -
ko tá sa, va la mint egy sa ját imp ro vi zá ció sze re pel mű -
so rán. 
Igét hir det Var ga Gyön gyi teo ló gi ai ta nár.

schütz ka rá cso nyi törté ne te 
ke len föl dön

A ke len föl di gyü le ke zet ze nei együt te sei de cem ber 22-
én, ad vent ne gye dik va sár nap ján 18 óra kor be mu tat ják
Hein rich Schütz Ka rá cso nyi tör té net, az az „A mi Urunk,
Jé zus Krisz tus szü le té se” cí mű ora tó ri kus mű vét. Ma gyar
adap tá ció: Bá lint Zsolt (a re ci tat ivók szö ve gei Trajt ler
Dó ra mun ká já nak fel hasz ná lá sá val ké szül tek).
Evan gé lis ta: Kér in ger Lász ló • an gyal: Thur nay Vi -

o la • He ró des: Cser Pé ter • con ti nuo: Pál Dia na és Szon -
tagh Már ton.
Köz re mű kö dik a Fő vá ro si pro tes táns kán to rá tus és

a Ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka -
ra (kon cert mes ter: Ho ós And rea), va la mint a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um fiú éne ke sei Ben ce Gá bor
ve ze té sé vel. Lel ké szi szol gá lat: Blázy Ár pád né.
Hely szín: ke len föl di evan gé li kus temp lom, Bu da -

pest XI. ker., Bocs kai út 10.

b Az őszi sze mesz ter re kü lön le ges
meg hí vást ka pott az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem kó ru sa
és kán tor sza ka: a vá ci ró mai ka -
to li kus püs pö ki pa lo tá ban ren -
de zett pa lo ta kon cer tek so ro za -
tá nak egyik est jén ők éne kel tek
és ze nél tek. 

Egye te münkön  –  evan gé li kus  ha -
gyo má nya ink hoz hí ven – igen nagy
hang súlyt kap a ze nei ok ta tás, a ze -
ne sze re te te. Ki vá ló kán tor sza ko sa -
ink ta nú sít hat ják ezt, ám nem csak
ne kik van le he tő sé gük ze né lés re és
éne k lés re. A töb bi szak hall ga tói a kö -
te le ző egy ház ze nei tan órá kon kí vül
ma gán éne ket ta nul hat nak, or go nán,
har mó ni u mon, réz fú vós hang sze re -
ken játsz hat nak. Csat la koz hat nak az
ének kar hoz  is, me lyet  dr. Kincz ler
Zsu zsan na ve zet, to váb bá részt ve -
het nek az egy ház ze nei tan szék ve ze -
tő jé nek, dr. Fin ta Ger gely nek li tur gi -
kus ének-sze mi ná ri u mán. 
Mi vel ilyen gaz dag a le he tő sé gek

tár há za, sok hall ga tó irat ko zik be va -
la me lyik kur zus ra, tár sul az ének kar -
hoz, vagy ta nul meg hang sze ren ját -
sza ni. A ze nei tan órák az egye te men
vi dá man  és  fel sza ba dul tan  tel nek,
akár csak a sok fel lé pés és szol gá lat.
If jú egy ház ze né sze ink tu do má nyos

kon fe ren ci á kon,  össze jö ve te le ken,
könyv be mu ta tó kon vál lal nak szol gá -
la tot,  és  min den hol  vi dám,  iga zi
evan gé li kus han gu la tot te rem te nek.
Eb ben az év ben ze nei mű sor ral gaz -
da god ha tott  pél dá ul  a  tu do mány
nap já nak prog ram ja, a Wes ley- és a
Lu ther-kon fe ren cia vagy épp a re for -
má ci ói  ju bi le um hoz  kap cso ló dó
köny vek no vem be ri be mu ta tó ja.
Ősszel ér ke zett a meg -

hí vás  Vác ról:  a  püs pö ki
pa lo ta dísz ter me vár ja pa -
lo ta kon cer t re az egye tem
hall ga tó it. A prog ram az
egy ház ze ne fe le ke ze ti sok -
szí nű sé gé ből  kí nál  íze lí -
tőt,  rá irá nyít va  a  fi gyel -
met kö zös gyö ke re ink re. A
no vem ber 17-i es tét Tóth
Pé ter trom bi ta mű vész nek,
egye te münk  réz fú vós ta -
ná rá nak já té ka ke re tez te,
majd ma gyar,  hé ber,  né -
met dal la mok csen dül tek
fel,  to váb bá  kö zös  ének -
kin csünk ko rál jai.
Az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi

Egye tem ze nei sok szí nű sé gét il luszt -
rál ták Fel e gyi Má ria, Bő sze Ve ro ni -
ka és Hoff man Edi na gyö nyö rű, val -
lá sos nép da lok ból ál ló blokk jai, il let -
ve a gre go ri án té má ra szü le tett „né -
pi” Ky rie-va ri áns. Dö mök Krisz ti na
pe dig Bach Ich steh an dei ner Krip -

pen hi er cí mű mű vé vel gyö nyör köd -
tet te  hall ga tó it.  Az  ének kart  dr.
Kincz ler  Zsu zsan na,  a  li tur gi kus -
ének-sze mi ná ri um hall ga tó it dr. Fin -
ta Ger gely ve zé nyel te. 
Az es tét dr. Be er Mik lós vá ci me -

gyés püs pök ked ves sza vai zár ták –
sok  ál dást  és  erőt  kí vánt  egye te -
münk hall ga tó i nak a to váb bi szol gá -
la tok hoz  –,  majd  a  kö zön ség gel

együtt  zen gett Ko dály Zol tán Es ti
éne ke.
A kó rus ra az ad ven ti idő szak ban

még sok ten ni va ló vár. Töb bek kö zött
fel lép a zug lói evan gé li kus temp lom
ze nés es ti áhí ta ta i nak so ro za tá ban, il -
let ve az egye tem ka rá cso nyi is ten tisz -
te le tén is szol gál ni fog. 

g Heisz Fló ra teo ló gus hall ga tó

Hangversenyező teológusok
Vá cott koncerteztek az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ze nei együt te sei
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Nem ro ko na a ci ne gék nek, a jól is -
mert szén ci ne gé nek, ha nem egy egé -
szen  más  ma dár csa lád,  a  ti má li ák
egyet len ha zai kép vi se lő je.
Kü lö nö sen  a  hím  na gyon  szép

ma dár, a pár ja egy sze rűbb szí ne ze tű.
A ná da sok és gyé ké nye sek la kó ja.

A ha zai nagy ná da sok ban, pél dá ul a
Kis-Ba la to non, a Fer tő ta von vagy a
Ve len cei-tó nál min de nütt gya ko ri, de
költ a ha las ta vak na gyobb nád szi ge -
te i ben is.
Kí ván csi ma da rak. Ha egy ha las -

ta vi gá ton meg hal lot tam jel leg ze tes
csi lin ge lő hang ju kat, és meg áll tam,
rö vi de sen elő ször egy ma dár, majd
utá na még több fel kú szott a nád szá -
la kon, jól meg néz tek, az tán vissza -
eresz ked tek a nád tor zsák kö zé.
A  bar kós ci ne ge  ál lan dó  ma dár,

nem vo nul. Ősz től csa pa tok ba ve rőd -
ve kó bo rol, és ek kor na gyobb tá vol -

sá gok ra  is  el jut.  A  csa pa tok  nem
szí ve sen re pül nek. Ha még is, ak kor
fo lya ma to san csi lin gel ve rö vi de sen
új ra a nád kö zé hul la nak.
A pá rok ko rán, már ci us ban kez de -

nek köl te ni, és éven te két szer, né ha
há rom szor, sőt ki vé te le sen akár négy -
szer is ne vel het nek fi ó ká kat. Fész kü -
ket a ná das vagy a gyé ké nyes sű rű jé -
be,  a  víz  fe lett  40–100  cen ti mé ter
ma ga san épí tik. Fel vált va kot la nak.
Ki ke lő fi ó ká i kat ro va rok kal, pó kok -
kal, fér gek kel ete tik. 
Té len, ami kor el tűn nek a pó kok és

ro va rok, a nád, a gyé kény és kü lön -
bö ző gyo mok ap ró mag va i val táp lál -
koz nak. Eh hez a vál to zás hoz gyom -
ruk is át ala kul: fa la meg vas tag szik, és
a sok fel vett ap ró kö vecs ké vel, ho -
mok szem csé vel együtt egy faj ta re sze -
lő ként mű kö dik. Az oszt rák Fer tő ben

fo gott  bar kós ci ne gék  gyom rá ban
420–850 ap ró ho mok szem csét szám -
lál tak.  Ezek  ta vasszal  ki ürül nek  a
gyo mor ból.
A pá rok meg ha tó mó don ra gasz -

kod nak egy más hoz. Ami kor a Ve len -

cei-tó nál  ma da ra kat  gyű rűz tem,
gyak ran elő for dult, hogy a már el en -
ge dett  bar kós ci ne ge  ott  ma radt  a
kö zel ben. Pár ja még a kis vá szon zacs -
kó ban volt, és han gok kal tar tot ták a
kap cso la tot. Ha a zacs kó val el in dul -
tam,  a  kint  lé vő  ma dár  kö ve tett.
Ami kor az tán a pár ját is meg gyű rűz -
tem, bol do gan re pül tek el együtt.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány bar kós ci ne ge -
pár él ha zánk ban?
2. Hány to jás van a fész kük ben?
3. Hány nap alatt nő nek fel a fi ó kák?

Bar kós ci ne ge

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Me sélnek AZ áll Atok

Vá la szok: 1. kö rül be lül nyolc ezer; 2.
négy-nyolc; 3. ti zen két-ti zen há rom
na po san kez de nek el re pül ni.
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Jó zsef és Má ria Ná zá ret ben él tek. Je gye sek vol tak. Az Úr ki vá lasz tot ta Má -

ri át, és egy nap el küld te hoz zá                  -át, Gáb ri elt. Má ria na gyon meg -

ijedt, de az                    így szólt hoz zá:

– Ne félj! Ha ma ro san fi ad fog szü let ni. Ne vezd őt Jé zus nak! A Ma gas sá gos

Fi á nak fog ják őt mon da ni, és ural ko dá sá nak nem lesz vé ge.

Nem sok kal ké sőbb Au gus tus csá szár nép szám lá lást ren delt el, ezért min -

den ki nek ab ba a vá ros ba kel lett men nie, ahol szü le tett. Jó zsef fel ül tet te Má -

ri át egy                há tá ra, és Bet le hem be in dul tak. Mi re oda ér tek, már nem

volt a vá ros ban sza bad szál lás. Egy fo ga dós meg saj nál ta őket.

– El al hat tok az is tál ló ban, az                 kö zött – mond ta ne kik.

Itt szü le tett meg Jé zus. Má ria be pó lyál ta, és egy                  - ba fek tet te. 

Pász to rok őriz ték a                       -u kat azon a vi dé ken. Ami kor Jé zus meg -

szü le tett, egy                    je lent meg ne kik, ők pe dig na gyon meg ijed tek. Az

an gyal azon ban így bá to rí tot ta őket:

– Ne fél je tek, mert nagy örö möt hir de tek, amely az egész nép örö me lesz. Üd -

vö zí tő szü le tett ma nek tek Dá vid vá ro sá ban, aki az Úr Krisz tus. A jel pe dig ez

lesz szá mo tok ra: ta lál tok egy               -et, aki be pó lyál va fek szik a já szol ban.

És hir te len                       je len tek meg, akik di csér ték az Is tent, és így éne -

kel tek:

– Di cső ség a ma gas ság ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség, és az em be rek -

hez jó aka rat.

Mi u tán el men tek az                      , a                    el ha tá roz ták, hogy el men -

nek, és meg né zik, ami ről az égi hír nök be szélt ne kik.

Si et ve út ra kel tek. Meg ta lál ták az is tál lót, ben ne a                 -ot. Na gyon meg -

örül tek, és el mond ták az üze ne tet, amit a me zőn az an gyal mon dott nekik.

Aki csak hal lot ta, el cso dál ko zott raj ta.

A pász to rok ez után vissza tér tek a                      -hoz.            so ha nem fe lej -

tet te el ezt a láto ga tást.

A 
ka rá cso nyi

tör té net

b Már csak né hány nap vá laszt el ben nün ket Jé zus szü le té sé nek ün ne -
pé től. A ka rá cso nyi tör té ne tet – kü lön le ges mó don – elő re fel ele ve -
nít he ti tek itt, a Naposoldalon is. Az ün nep re ál dott ké szü lő dést, a téli
szü net re pe dig jó pi he nést kí vá nok sze re tet tel! 

g Bo da Zsu zsa
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Sü me gi Ist ván 1912. már ci us 7-én szü -
le tett Sop ron ban. Nagy szü lei még sze -
gény sor sú gaz dál ko dók vol tak. Szü lei

fa lu ról  ke rül tek  a  vá ros ba,  szor gal -
mas,  ta ka ré kos  em ber ként  az  volt
min den vá gyuk, hogy be csü le tes mun -
ká val mi nél jobb kö rül mé nye ket biz to -
sít sa nak csa lád juk nak. 
Sü me gi Ist ván édes ap ja rend őr volt,

fel ügye lő he lyet tes.  Any já ról  ön élet -
raj zá ban így írt 1956-ban: „Az a lé lek
volt ő, s ma sem más, aki, akár mennyi
dol ga, ba ja is volt a föl di ek kel, ta lán egy
pil la nat ra  sem  fe led ke zett  meg  a
Mennyei Atya dol ga i ról sem. Élőn hí -
vő, imád ko zó, bib li ás, bol do gan ének -
lő gyer me ke Is ten nek. Ko rán meg sej -
tet tem,  hogy  az  len ne  éle te  leg na -
gyobb örö me, ha en gem is Is ten tu laj -
do ná ba ad hat na. Nem is csu pán úgy,
mint aki szin tén gyer me ke Is ten nek,
ha nem szol gá ja is.” Az én anyám és az
Édes apám cí mű ver sek ben me leg sza -
vak kal ál lít em lé ket sze re tett szü le i nek. 

Gyer mek- és if jú ko rá ban ter mé sze -
tes volt szá má ra, hogy – hat év vel fi a -
ta labb Jó zseföccsé vel együtt – részt kell
ven nie a tö rek vő szü lők csa lá di gaz dál -
ko dá sá ban, a Lő ve rek ben bé relt kert
mű ve lé sé ben,  a  meg ter melt  ter mé -
nyek pi a ci ér té ke sí té sé ben, sőt az ál la -
tok gon do zá sá ban is. Egy élet re meg -
ta nul ta, „ho gyan kell szí ve sen, öröm -
mel dol goz ni, ki fá rad ni”.
Is ko lai ta nul má nyai alatt sem sza kadt

el szü lő vá ro sá tól. Sop ron ban vé gez te a
négy ele mit, a lí ce u mot és a teo ló gi át
is. Lel késszé Ka pi Bé la püs pök avat ta
Szé kes fe hér vá ron  1934.  jú li us  22-én.

El ső szol gá la ti he lye is a hű ség vá ro -
sá ban volt. A tan év ele jén meg nyílt Lí -
ce u mi Di ák ott hon el ső ne ve lő lel ké sze
lett egy tan év re szó ló ki ne ve zés sel. A
gya kor la ti gyü le ke ze ti mun ká val Ka -
pos vá ron is mer ke dett meg 1935. jú li us
1-je és 1936. no vem ber 30-a kö zött. 
Szent ant al fa  volt  kö vet ke ző  szol -

gá la ti he lye. Éle te leg je len tő sebb ese mé -
nyei eh hez a kis Ba la ton-fel vi dé ki – ak -
kor még Za la me gyé hez tar to zó – fa -
lu hoz fű ződ tek. Csu pán egy hó na pig
tar tó se géd lel ké szi stá tus után he lyet -
tes  lel ké szi  meg bí zást  ka pott,  majd
há rom hét múl va a gyü le ke zet pa ró kus
lel ké szé nek vá lasz tot ta. 
Szent ant al fán ala pí tott csa lá dot. Ide

hoz ta Sop ron ból if jú fe le sé gét, Hor váth
An nát– az Ani kám nak ver sek ih le tő -
jét (1937) –, s itt cse pe re dett fel két idő -
sebb fia: Ist ván (1938) és Pál (1940).

A kis gyü le ke zet ben vég zett bé kés
mun kál ko dást  a  há bo rú  sza kí tot ta
meg. Tar ta lé kos ka to na ként tá bori lel -
ké szi  szol gá lat ra  kel lett  be vo nul nia
1942  már ci u sá ban.  Áp ri lis ban  már
az orosz harc tér re ve zé nyel ték ez re -
dét. Gyöt rel mes, ten ger nyi szen ve dés -
sel és meg pró bál ta tás sal já ró esz ten -
dő után, 1943. áp ri lis 30-án sze relt le,
és tért vissza csa lád já hoz, hí ve i hez. Tá -
bo ri lel ké szi szol gá la tá ért Sig num La -
u dis ka to nai ér dem ér met ka pott.
Őszin te kap cso lat ala kult ki a gyü -

le ke zet és lel ké sze kö zött. Kö zel nyolc -
évi szol gá lat után még is en ge dett a nagy
múl tú kő vá gó ör si gyü le ke zet meg hí vá -
sá nak, és 1944. szep tem ber 1-jén an nak
lel ki pász to ra lett.
A há bo rú előtt még gaz dag kő vá gó -

ör si kö zös ség a tár sa dal mi vál to zá sok
kö vet kez té ben  ha ma ro san  el sze gé -
nye dett. Sor sá ban osz to zott lel ké sze is.
A har ma dik fiú, Pé ter meg szü le té sé -
vel (1947) öt ta gú ra nőtt csa lád szá má -
ra jól jöt tek az apa gyer mek ko rá ban
meg szer zett kert- és sző lő mű ve lési is -
me re tei,  va la mint  a  fi zi kai  mun ka
irán ti tisz te le te és sze re te te. Sü me gi Ist -
ván öröm mel tud ta vé gez ni a meg él -
he tés hez  szük sé ges  ne héz,  két ke zi
mun kát is.
Az anya gyü le ke ze ten kí vül a ba la -

ton sze pez di fi li át, a rév fü lö pi fi ók egy -
há zat,  va la mint  több  szór vány fa lu
evan gé li ku sa it pász to rol ta. Szol gá la tát
nagy igye ke zet tel vé gez te, és a lel ki gon -
do zás mel lett egy hosszú ra nyúlt temp -
lom épí tést is fel ügyelt. (Az ak ko ri vi -
szo nyok mel lett kö zel két év ti zed kel -
lett ah hoz, hogy a rév fü lö pi temp lom
az alap kő el he lye zé sé től [1948] el jus son
a fel szen te lé sig [1967].) Több cik lu son
át vál lalt meg bí za tást az egy ház me gye
– 1952-ig a za lai, majd a veszp ré mi –
tisz ti ka rá ban. 
Har minc há rom  évig  volt  Sü me gi

Ist ván Kő vá gó örs  lel ké sze. Eb ből az
utol só  há rom  év ben  nyug dí jas ként
pász to rol ta a kör nyék evan gé li ku sa it.
Szol gá la tá ban fe le sé ge – aki kán to ra is
volt – mind vé gig hű sé ges társ ként állt
mel let te. 
A pi he nés kez de ti éve it Rév fü lö pön

(1977–1986) töl töt te, majd Pál fia kö -
ze lé be,  Za la eger szeg re  köl tö zött.  A
bib lia órák és az is ten tisz te le tek ál lan -
dó  lá to ga tó ja  volt.  Be teg sé ge  mi att
nem szol gált a za la eger sze gi szó szék -
ről,  még is  pré di kált,  mert  –  ahogy
Ba logh And rás lel kész te me té si ige hir -
de té sé ben el hang zott – „pré di kált az
éle te! Mert ha egy idős, szol gá la tá ban
hű sé ges lel kész le tud ül ni alá zat tal, ige -
éhe sen – és a kol lé ga irán ti őszin te sze -
re tet tel – egy ná la sok kal fi a ta labb lel -
kész szó szé ke alá, ak kor… pré di kál…” 
Sü me gi Ist ván Za la eger sze gen hunyt

el 1991. szep tem ber 4-én.
Iro dal mi mun kái fő képp az 1930-as

évek ben és az 1940-es évek ele jén szü -
let tek. Ab ban az idő ben több ver sét,
cik két, no vel lá ját és harc té ri em lé ke zé -
sét kö zöl te a Ha rang szó és az Új Ha -
rang szó.Köl te mé nye it Nem kell ba bér
cím mel örö kö sei ad ták ki 2008-ban. A
ver se itössze fog la ló kö tet cím vá lasz tá -
sa ta lá ló: nem vá gyott ba bér ra, nem
akart köl tő len ni, de őszin te ér zé se i nek
hang sú lyo zot tabb ki fe je zé sé hez az iro -
da lom esz kö ze it is fel hasz nál ta. Alá zat -
tal, tisz te let tel és sze re tet tel szólt sze -
rel mé hez, csa lád já hoz és Is te né hez.
A kép ző mű vé szet sem volt ide gen

tő le. Csa lá di, ro ko ni kör ben fel lel he tő
gra fi kái és fest mé nyei jó adott sá ga i ról
ta nús kod nak.
Sü me gi  Ist ván  az  Úr  el hí va tott

szol gá ja és ta len tu mok kal meg ál dott
lan to sa volt. 

g Dr. Já ni Já nos
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Ket tős el hi va tott ság gal iV.
Vá lo ga tás so mogy-za lai evan gé li kus lel ké szek

iro dal mi mun ká i ból: Sü me gi Ist ván

b A so mogy-za lai lel kész al ko tók pá lyá ját be mu ta tó köz le mény so ro zat
ne gye dik írá sát ad juk köz re ro va tunk ban. KutasKálmán,JakusIm-
re és SárkányAndrásTibor pá lyá já nak is mer te té se után az aláb bi ak -
ban SümegiIstvánról ol vas hat nak.

the sAurus

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Sü me gi Ist ván

Dá vid

S mint Dá vid nak aj kán zsol tár,
ön fe led ten dal fa kad lan to mon,
tán col jon bár kö rü löt tem a sá tán,
őr he lyem és da lom el nem ha gyom!

Az Út, az igaz ság és az Élet
Test vér!
Ha hon ta lan vagy, mert ki vert a bé kes ség
csen des haj lé ká ból a mos to ha élet,
s hi á ba kém le led az éji messze sé get,
csak nem tu dod – hon nan ho va visz az utad:
ím – szem be jő ve led – kö ves sed az Urat!
Ő az egyet len Út.

Test vér!
Ha meg csalt min den, mit szép nek, jó nak hit tél, 
ha meg ti por ták lel ked tisz ta sá gát, 
ha a ha zug ság-vá sá rán visz az utad át, 
ne hidd, hogy vé dő je nin csen az ügyed nek:
az Írás üzen a meg csüg ge det tek nek:
Krisz tus az Igaz ság!

Test vér!
Ha úgy érez néd, hogy nincs ke res ni va lód
ezen a vi lá gon töb bé sem mi-sem mi,
és úgy sze ret nél – örök re – meg pi hen ni
és nem érez ni, hogy fáj a kín, a bá nat –
Test vér! Higgy a Krisz tus te rem tő sza vá nak!
Ő ma ga az Élet!

Mit bá nom én, csap ja tok le rám,
éhes sze mű fe ke te ma da rak!
Mit bá nom én – ve szett vi ha rok,
ci bál já tok, tép jé tek ha ja mat!

Jöjj csak re ám, vad fi lisz te us,
Jöj je tek csak, bar bár Gó li á tok –
Dá vid  va gyok.  Lel kem ben  Is ten,
ke zem ben az  Ige – én meg ál lok!

Sok szor a Bib li á ban ol vas ha tó ese mé -
nyek olyan tá vo li nak és ért he tet len -
nek tűn nek. Em lék szem, lel kész ként
egy szer ar ról be szél tem, hogy az ot -
ta ni em ber nek em ber tár sa tes ti ép -
sé gé nek meg óvá sa ér de ké ben ke rí tést
kell a há za te te jé re ké szí te nie. Ma gam
előtt lá tom ma is a mo soly gó-két ke -
dő gyer mek ar co kat. Te tő re ke rí tést?
Igen, itt hon ról néz ve meg mo so lyog -
ta tó a do log, de azon az ég haj la ton bi -
zony nem sá tor te tő sek a há zak, és a
ke le ti em ber a me leg ben az éj sza kát
rend sze rint a la pos ház te tőn töl töt -
te – ezért ha ven dég aludt ná la, jól
jött a biz tos vé del met nyúj tó ke rí tés
a te tőn. 
Az uta zás után  so kan mond ták,

hogy bi zony más ként lát ják an nak a
nép nek az éle tét, más ként a bib li ai
ese mé nye ket és más ként Jé zus sze -
mé lyét is. Itt hon Jé zus ban több nyi -
re csak az is te ni mi vol tát lát juk, ott
pe dig  szin te még ma  is  ta pint ha tó
em be ri mi vol ta is. 
Tel-Aviv, Jaf fo – vagy ahogy so kak -

nak is me rős: Jaf fa – nem csak a na -
rancs ra em lé kez te tett, ha nem a vá -
ros ból me ne kü lő Jó nás pró fé tá ra is.
Cé zá rea ott hont adott Pi lá tus nak, de
Pál is élt itt fog ság ban. A Föld kö zi-
ten ger part ján egé szen Hai fá ig el ju -
tot tunk, el ha lad va a Kár mel he gye
mel lett, ahol Il lés pró fé ta in tet te va -
la mi kor a né pét, és ahol a Baál-pró -
fé ták  fe lett  íté le tet mon dott  Is ten.
Köz vet le nül a Ge ne zá re ti-tó part ján
ta lál ha tó Ti bé ri ás ban száll tunk meg,
majd  be ha józ tunk  a  ga li le i ai  tó ra,
ahon nan szem ügy re vet tük azo kat a
vá ro so kat, ahol Jé zus élt és ta ní tott,
ahon nan el hív ta ta nít vá nya it. 
Bib li á val  a  ke zünk ben  ke res tük

föl azo kat a he lye ket, ahol  Jé zus  is
meg for dult, és fel ol vas tuk az ott zaj -
lott ese mé nyek le írá sa it. Ka per na um
Jé zus vá ro sa, Pé ter és ta nít vány tár -
sai el hí vá sá nak he lye. In nen in dult el
Má té is, és lett vám sze dő ből az evan -
gé li um egyik író ja. Jár tunk a He gyi be -
széd káp rá za to san szép he lyén, és fel -
ol vas tuk a bol dog mon dá so kat. Lát -
hat tuk az öt ke nyér és két hal sza po -
rí tá sá nak he lyét is. Meg cso dál tuk a
Jor dánt, amint be öm lik a Ti bé ri ás ta -
vá ba, és köz ben meg ta nul tuk, hogy
Ti bé ri ás ta va, Ge ne zá re ti-tó, Kin ne -
ret ta va, Ga li le ai-ten ger mind ugyan -
an nak a tó nak az el ne ve zé se.
El ha lad tunk Ga da ra mel lett, mely

fö lött hú zó dik a hí rek ben oly so kat
hal lott Go lán-fenn sík. Meg áll tunk
Jar de nit nél, mely Jé zus meg ke resz -
te lé sé nek  em lék he lye.  Itt  ál dást
mond tam test vé re im éle té re egy-egy
igé vel. 
Vé gig ha lad va  a  Jor dán  völ gyén

el ju tot tunk a Jú de ai-si va tag ba, meg -
te kin tet tük He ró des ki rály maszadai
pa lo tá ját.  Meg áll tunk  En-Ge di nél,
ahol va la mi kor Dá vid buj do sott Saul
elől. Kum rán ban a bar lan gok lát vá -
nya,  me lyek  a  Szent írás  te ker cse it
őriz ték év szá za do kon ke resz tül, ma
is egy szer re fé lel me tes és le nyű gö ző. 
Még egy rö vid fel fris sü lés re is ju -

tott idő a Holt-ten ger ben, amely nek
kü lön le ges sé ge, hogy ma gas só tar tal -
má nak kö szön he tő en nem le het el -
me rül ni ben ne – ez egye di él ményt
nyúj tott a für dő zők nek. 
In nen Je ru zsá lem be utaz tunk, és

vé gig jár tuk  a  vi rág va sár na pi  utat.
Lát hat tuk  a  menny be me ne tel  he -
lyét, majd azt, ahol Jé zus a Mi atyán -
kot ta ní tot ta övé i nek, a pró fé ták sír -
ja it, a he lyet, ahol meg si rat ta Je ru zsá -
le met,  a  Ge cse má né-ker tet.  Rö vid
uta zást  tet tünk  Bet le hem be,  hogy
meg te kint sük azt a he lyet, ahol a vi -
lág Meg vál tó ja meg szü le tett. Meg -
néz tük az Iz ra e li Mú ze u mot, a Te ker -
csek Szen té lyét, a Knessze tet (Par la -
ment)  és  a  me nó rát.  Vé gig ha lad -
tunk  a  Via  Do lo ro sán  (Fáj dal mak
út ján), meg áll va a stá ci ók nál, el jut va
a Gol go tá ig és Jé zus sír já ig. Vé gül Jé -
zus üres sír ja mel lett úr va cso rai is ten -
tisz te let tel zár tuk utun kat. 
Nincs is an nál bol do gí tóbb ér zés,

mint  meg val la ni,  hogy  Jé zus  sír ja
üres, mert ő fel tá madt és él. Ez a za -
rán dok út mind ezt kéz zel fog ha tób bá
tet te a za rán do kok szá má ra, és a hu -
szon há rom  em ber ből  kö zös sé get
ko vá csolt. A na pon kén ti reg ge li és es -
ti igei kö zös ség pe dig meg szen tel te
mind annyi unk éle tét. 

* * *

A to váb bi ak ban is az a misszi ói cé -
lunk, hogy mi nél töb be ket ka la u zol -
junk el ezek re a szent he lyek re. Akik
ér dek lőd nek kö vet ke ző utunk iránt, és
sze ret né nek ró la ér te sí tést kap ni, ké -
rem, je lez zék igé nyü ket a lu ther@chel -
lo.hu e-mail cí men, vagy ír ja nak a
mis kol ci evan gé li kus lel ké szi hi va tal
cí mé re: 3530 Mis kolc, Hu nya di u. 8.

g Sán dor Fri gyes lel kész

Szent az a föld, 
ahol jár tunk!

b Hu szon hár man vág tak ne ki no vem ber 7–14. kö zött a mis kol ci evan -
gé li kus gyü le ke zet szer vez te szent föl di za rán dok út nak. So kan ta lán
fel te szik a kér dést: mit ke res nek ma em be rek egy ilyen fe szült sé gek -
kel ter helt, tá vo li he lyen? Va ló igaz, hogy ma már köny ve ken, in ter -
ne ten ke resz tül szin te min den el ér he tő, ki sem kell moz dul ni a szo -
bá ból. Mi en nél töb bet ke res tünk és ta lál tunk. Mint va la ha Mó zes, aki
a pusz tá ban meg lá tott egy égő csip ke bok rot, és úgy dön tött, hogy oda -
megy, és meg né zi. Az tán egy kü lö nös is te ni ki je len tés ré sze se lett, ami -
kor Is ten így szólt hoz zá: „Olddlesarudatalábadról,mertszentföld
azahely,aholállasz!” (2Móz 3,5) 
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 e 2013. december 15. Evangélikus Életkrónika

istentiszteleti rend • 2013. december 15.
Advent harmadik vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Mt 11,2–10; 1Kor 4,1–5. Textus: Ézs 51,1–6. Énekek: 140., 136.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10.
(úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6.de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ör -
dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. fél 6. (karácsonyi szeretetvendégség)
Itt zés István; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Iványi Gábor;
Óbu da, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Deák László; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, Megyeri Klub, Megyeri út 207.
de. 9. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4.de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (Megálló nevű ifjúsági istentisztelet) Solymár
Pé ter Tamás; Fasor, VII., Városligeti fasor 17.de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Aradi György;
de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Románné
Bol ba Márta; VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Ka rá csony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka -
to li kus templom)de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.de. 10. Ben -
kó czy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.,
ze nés) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9.
Mis su ra Tibor; XI., Egyetemi és főiskolai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3. du. 6.
(úrv.) Szántó Enikő és Mézes Zsolt; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.)
Ba li cza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,
XIII., Kassák Lajos u. 22.de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.de. 11. (gyer -
mek ka rá csony) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pest -
új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u.
28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Kis János; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–
11. de. 10. (úrv.) Kertész Géza; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István;
Má tyás föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Árpádföld, XVI., Menyhért u.
42. (református templom) du. 3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9.
Dar vas Anikó; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. Darvas Anikó; Rá koscsaba,
XVII., Péceli út 146.de. 9. Gáncs Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.de. 11. Kovács
Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Temp -
lom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; du. 5. Herkely János; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll
Bul csú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt;
So rok sár, XXXIII., Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112.du. 4. Győri János Sá muelné;
Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál; Bu daörs,
Sza bad ság út 75. de. 10. Endreffy Géza. Összeállította: Balla Mária

H i r D e t é s

A ho ni csil la gá szat tör té net ben nincs
vi ta az el ső ség ről. A csil la gá szat ma -
gyar nyel vű bib li og rá fi á ja egy ér tel -
mű vé te szi, ki írt elő ször ma gyar nyel -
ven az aszt ro nó mi á ról. (E so rok író -
ja tár sa dal mi mun ka társ ként
2003 óta, az in du lás tól a Srag -
ner Már ta fő szer kesz tő ko or di -
ná lá sá val ké szü lő elekt ro ni kus
össze ál lí tás köz re mű kö dő je.) A
„be fu tó” a négy száz öt ven esz -
ten de je  el hunyt  re for má tor,
kró ni ka író, nap tár ké szí tő, Ben -
cé di Szé kely Ist ván. 1538-ban
(!) a Ca len da rivm ma gi ar ni el -
wen cí mű  mű vé ben  el ső ként
fog lal ko zott a mű faj hoz szo ro -
san  kap cso lód va  csil la gá sza ti
kér dé sek kel – ma gya rul.
Hoz zánk, evan gé li ku sok hoz is

szo ro san kö tő dik. A Krak kó ban ta nu -
ló fe ren ces ba rát a pro tes tan tiz mus
ha tá sá ra  lu the rá nus  lett.  Szik szón,
Aba új szán tón és Olasz lisz kán is ko lai
rek tor, majd Szik szó ra vissza tér ve a te -
le pü lés  el ső  evan gé li kus  lel ké sze.
Utóbb a kál vi nis ta ta nok hí vé ül sze -
gő dött.  Kas sán  re for mált,  Gön cön
ve je, Ká ro li Gás pár lel kész tár sa, majd
Olasz lisz ká ra vissza tér ve szol gált.
Az egy más nak el lent mon dó élet -

raj zi for rá sok sze rint is 1500 és 1510
kö zött, vél he tő en 1505 kö rül szü le tett.
Ami bi zo nyos: az er re má ig büsz ke
er dé lyi kis te le pü lé sen, Ben cé den (ma
Ben tid, Ro má nia) lát ta meg a nap vi -
lá got. Éle te 1563 de cem be ré ig kö vet -
he tő nyo mon, így 2013-ban em lé ke -

zünk el huny tá nak négy száz öt ve ne dik
év for du ló já ra. (Ha lá la kap csán a bi -
zony ta lan ada tok egy aránt szól nak
1563-ról,  1564-ről  és  1565-ről.)  A
hely szín is a múlt ho má lyá ba vész; a

leg va ló szí nűbb  fel té te le zés  sze rint
Olasz lisz kán hunyt el.
Ben cé di Szé kely Ist ván ka len dá ri -

u ma örök nap tár. A csil la gá szat ma -
gyar nyel vű bib li og rá fi á ja ada tai sze -
rint 1538-ra da tál ha tó. Egyes köny vé -
sze ti  for rá sok  más  év szá mo kat  is
em lí te nek.  A  bi zony ta lan sá got  az
okoz za,  hogy  mi vel  örök nap tár ról
van szó, a szer ző és a nyom da nem
tün tet te fel a vo nat ko zá si, il let ve a ki -
adá si évet. Bo rí tó ja a cím és a szer -
ző meg adá sa mel lett a ma gyar cí mert
áb rá zol ja. Az örök nap tár-fe je zet a ha -
gyo má nyos  ma gyar  hó nap ne ve ket
hasz nál ja, az egyes ün ne pe ket, a tu -
laj don kép pe ni név na po kat is fel tün -
te ti.  Emel lett  több,  a  ka len dá ri u -

mok nál  meg szo kott  táb lá za tot  és
in for má ci ót kö zöl (csí zió, va sár na pi
be tűk, szám je gyek ne ve stb.). 
A Ka len dá ri um ma gyar nyel ven

1976-ban,  há rom  má sik  ré gi  nap -
tár ral  egy be szer keszt ve,  az  Eöt vös
Lo ránd  Tu do mány egye tem  ki adá -
sá ban lá tott új ra nap vi lá got.
Ben cé di Szé kely nek még egy út tö -

rő sze re pet tu laj do ní ta  nak: Ch ro ni -
ca ez Vi lag nac Ye les dol ga i rol cí mű
mű vét te kin ti a köny vé sze ti szak iro -
da lom az el ső ma gyar nyel vű vi lág tör -
té nel mi  kö tet nek.  Krak kó ban  ké -
szült,  1559-ben,  Stry ko u i ai La zar,
az az Lazarz Andry so wicz nyom dász
ke ze  mun ká ja ként.  Mint  min den

„ren des” kró ni ka, ez is tar tal maz
csil la gá sza ti  vo nat ko zá so kat.
Ben cé di  Szé kely  nyolc  üs tö -
köst, va la mint a me ző ke resz te -
si me te o rit hul lást em lí ti ben ne. 
Mi ért pont eze ket a je len sé -

ge ket? Az ókor tól kez dő dő en
egé szen a mai kor ba bo nák kal
újó lag meg fer tő zött em be ri sé -
gé ig a ko mé ták és a hul ló csil la -
gok égi je let mu tat tak-mu tat -
nak. E je lek ből – ál lí tó la go san
– mind az egyén, mind a he lyi
kö zös sé gek sor sá ra, va la mint a
po li ti kai-tör té nel mi  fo lya ma -

tok ra le het kö vet kez tet ni. Jel lem ző -
en ne ga tív fo lya ma tok ra. Mind ezt a
kö zép kor–új kor  for du ló já tól,  te hát
kö rül be lül  Ben cé di  Szé kely  ha lá lát
kö ve tő en cá fol ták a ter mé szet tu do -
má nyos meg fi gye lé sek. Saj nos nap -
ja ink  jó sa it,  kár tya ve tő it,  min den
ren dű és ran gú spi ri tisz tá it lát va úgy
tű nik, ke vés si ker rel. 
A Kró ni ka ez vi lág nak je les dol ga -

i ról fon tos múlt idé zés, egy ben kor rajz
a ma em be re szá má ra. Re print ként el -
ér he tő az Aka dé mi ai Ki adó 1960-as,
a Ka zin czy Tár sa ság 1992-es, va la mint
a Py the as Könyv ma nu fak tú ra (egy sze -
rűbb,  illetve  mű vé szi  ki vi te le zé sű)
2003-as re print je i nek jó vol tá ból.

g Re zsa bek Nán dor

Ka len dá ri um és kró ni ka – ma gya rul
Ben cé di Szé kely Ist ván, az asztronómia úttörője

b Az el ső ség kar di ná lis kér dés. A sport ver se nye ken ti zed-, sőt szá zad -
má sod per cek dön te nek sor sá ról. Egy mű sza ki fej lesz tés jó idő ben tör -
té nő pi a co sí tá sa dol lár mil li ár do kat je lent het a mul ti na ci o ná lis vál la -
la tok nak. Ne künk, ke resz té nyek nek az el ső ség ma ga a fen sőbb ség, és
hár mas egy ség ben fo gal ma zó dik meg. A ter mé szet tu do má nyok ban gya -
kor ta év szá za do kig fo lyik a harc a do bo gó leg fel sőbb fo ká ért. Má ig vi -
ta tár gya, mely hol land szem üveg ké szí tő mes ter al kot ta meg az el ső táv -
csö vet: a ka to li kus egy ház zal konflik tus ba ke ve re dő GalileoGalilei vagy
ép pen CristophScheiner je zsu i ta atya lát ta-e előbb a nap fol to kat.

b A gyor san to va tű nő idő el mú lás -
ra em lé kez te tő, vi ha ros sod rá sa
sem tud ja fe led tet ni sze mé lyi sé -
gét. A Te rem tő rend kí vü li ta len -
tu mok kal aján dé koz ta meg Pes-
kóGyörgy orgonaművészt.

1944-ben ké zi grá nát rob bant a ke zé ben.
Uj jai fel ső per ce it ron csol ta, ezért eze -
ket le kel lett ope rál ni. A tíz éves gyer -
mek még sem mon dott le ko rán meg -
fo gal ma zó dott ál má ról: or go nál ni sze -
ret ne meg ta nul ni. Édes ap ja, id. Pes kó
Zol tána fa so ri evan gé li kus gim ná zi um

ze ne ta ná ra  volt,  s  egy ide jű leg  fa sori
temp lo munk or go na mű vé sze. Báty ja
ze ne aka dé mi ai hall ga tó, ké sőbb ne ves
kar nagy.  Így  irat ko zott  be  érett sé gi
után az or go na tan szék hall ga tó i nak so -
rá ba, s vált ha zai és nem zet kö zi ze nei
kö rök ben  el is mert  or go na mű vésszé.
Mi tet te az 1933-ban szü le tett, 2002

de cem be ré ben el hunyt Pes kó Györ -
gyöt kü lön le ges sze mé lyi ség gé?
Szel le mes,  oly kor  ér des  hu mo ra

mel lett  Is ten től  ka pott  el hí vá sát
rend kí vül ko mo lyan vet te. Meg győ -
ző dé se volt, hogy Is ten nek csak a leg -
szeb bet sza bad ad ni. Ze né jé ben ezt
az  igé nyes sé get min dig  szem  előtt

tar tot ta. De a lel ké sze ket is ins pi rál -
ta az ige hir de tés ben en nek a kö ve tel -
mény nek a ko mo lyan vé te lé re.

Jo hann Se bas ti an Bach va la mennyi
mű vét meg szó lal tat ta Bé csi ka pu téri
temp lo munk ban,  s  ilyen kor  min dig
zsú fol tak vol tak a pad so rok – 1966-ban,
olyan kor szak ban, ami kor so kan csak
ilyen al kal mak kor mer tek temp lom ba
jön ni. Má sok az óta sem vál lal koz tak –
leg jobb tu do má som sze rint – Bach va -
la mennyi mű vé nek be mu ta tá sá ra.
Re mek, vir tu óz imp ro vi za tív já té -

ka so ka kat gyö nyör köd te tett. Eh hez
kü lön te het sé ge volt. Ki tű nő en ér zé -

kel te  az  adott  al ka lom  ér zel mi
han gu la tát, s ezt ze nei nyel ven is
meg  tud ta  szó lal tat ni.  Ami kor
1989-ben a ka pu it újon nan meg -
nyi tó Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um a Ze ne aka dé mia épü le té -
ben tar tot ta tan év kez dő ün ne pé -
lyét, a ren dez vény vé gén Pes kó
György oda ült az or go ná hoz, és
ke ze  ve zény lő  moz du la tá val
mind nyá jun kat az Erős vár a mi
Is te nünk evan gé li kus  him nu -
szunk ének lé sé re kész te tett. Rit -
kán hal lot tam olyan ör ven de ző
zen gés sel  éne kel ni  is mert  éne -
kün ket. Bi zony, leg töb bünk sze -
mé ből kicsor dult a könny.
Bu da vá ri  temp lo munk  is ten -

tisz te le te i nek kü lön han gu la ta volt.
Pes kó György elő já té kai min dig je lez -
ték,  mi lyen  a  va sár nap  ka rak te re,
vagy mi lyen rend kí vü li al ka lom ké -
szü lő dik. Vol tak, akik az ő já té ká ért
jöt tek az is ten tisz te let re.
Idő ben  utol só  nö ven dé ke,  Bán

Ist ván or go na mű vész Pes kó György
szü le té sé nek nyolc va na dik év for du -
ló ja al kal má ból má jus ban em lé ke ző
or go na es tet adott a bu da vá ri evan -
gé li kus temp lom ban. A kon cer tet a
Bar tók rá dió rög zí tet te, és több al ka -
lom mal su gá roz ta is.
Em lé ke le gyen ál dott!

g D. Sze bik Im re

pes kó györgy 
em lé ke ze te
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b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség el -
nö ke, MunibYounan, a Jor dá ni -
ai és Szent föl di Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház püs pö ke 2011-
ben, a fu kus imai bal eset után
öröm mel üd vö zöl te a né met
atom ipar le ál lí tá sá ra vo nat ko zó
dön tést. A nuk le á ris ener gia for -
rás fel hasz ná lá sa vi szont, úgy
tű nik, igé ze té ben tart ma is so ka -
kat. Egy re több szél erő mű „bon -
to gat ja szár nya it” Du nán tú lon,
még sem egy ér tel mű ma Ma gyar -
or szá gon, hogy biz tos jö vőt csak
a meg úju ló ener gia for rá sok fel -
hasz ná lá sá val ér he tünk el.

Kö zel het ven éve zaj lik az atom re ak -
to rok kö rü li vi ta. A kez de tek nél je len
vol tak a ma gyar fi zi ka nagy jai is: Wig -
ner Je nő, Szi lárd Leó, Neu mann Já nos
ésTel ler Ede.A jö vő iránt fe le lős sé get
ér ző ku ta tók ban már ak kor meg fo gal -
ma zó dott a kér dés: meg men tő ener -
gia for rás az atom ipar, avagy „fa us ti al -
ku”, idő zí tett ha lá los íté let?! 
Mi u tán az Atoms for Pe acemoz ga -

lom  ke re té ben  a  nagy ha tal mak  le -
mond tak  az  atom ener gia  há bo rús
fel hasz ná lá sá ról, azt re mél ték, tel jes -
ség gel biz to sí tot ták a jö vő nem ze dé -
ke ket  a  nuk le á ris  ve sze de lem mel
szem ben. De a tör té ne lem vész jós ló
ese mé nye ket  ho zott.  A  winds ca li
(1957), a har ris bur gi (1979), a cser no -

bi li (1986) és a fu kus imai (2011) ka -
taszt ró fa  ért he tő mó don  ri a dal mat
kel tett; 2003-ban a pak si atom bal eset
ho zott ha lál fé lel met Ma gyar or szág ra. 
A re á lis ve szé lyek ko mo lyan vé te le

mi att Auszt ria és Olasz or szág le mon -
dott a nuk le á ris ener gi á ról, Né met or -
szág pe dig 2011 óta fo lya ma to san ál lít -
ja le a re ak to ro kat. Még is kö zel négy -
száz negy ven  atom re ak tor  mű kö dik
vi lág szer te. Az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok a ma ga száz atom erő mű vé vel
meg elő zi  Fran cia or szá got,  Ja pánt  és
Orosz or szá got, ahol szin tén húsz fö -
lött van a mű kö dő re ak to rok szá ma. 
A  nagy ha tal mak  „ener gi a it ta san”

to váb bi re ak tor ter ve ket en ge dé lyez tet -
nek, és épül nek is meg gon do lat la nul
újabb  erő mű vek  vi lág szer te.  2009-
ben a Ma gyar Or szág gyű lés „el vi jó vá -
ha gyá sát ad ta Pak son új atom erő mű -
vi blokk(ok) lé te sí té sé nek elő ké szí té sét
szol gá ló te vé keny ség meg kez dé sé hez”.
2012-ben a pak si el ső re ak tor meg kap -
ta üzem idő-hosszab bí tá si en ge dé lyét,
a má sik há rom re ak tor hosszab bí tá si el -
já rá sa nap ja ink ban zaj lik.

* * * 

A te rem tő Is ten ránk bíz ta a Föl det.
Meg bí za tá sunk a gon do zá sa és meg -

óvá sa. Ke resz tyén ként nem me he tünk
el kö zöm bö sen az em be ri éle tet és a
kör nye ze tet ve szé lyez te tő atom ener -
gia kér dé se mel lett. A jö vő nem ze dé -
kek sor sá ról, a kör nye zet ről és a mi sa -
ját éle tünk ről van szó. 
A  ke resz tyén  eti ka  nem  hoz hat

ener gia po li ti kai dön té se ket, de a te -
rem tett ség és a fe le ba rát irán ti fe le lős -
sé gé ből fa ka dó an Is ten igaz sá gá ra és
szán dé ká ra fi gyel mez te ti az ál la mot és
a  tár sa dal mat.  Em lé kez tet,  hogy  a
prob lé má nak nem csak atom fi zi kai és
gaz da sá gi, ha nem tár sa dal mi, po li ti kai,
öko ló gi ai és szo ci á lis ve tü le te is van.
A dön tés ho zók ál ta lá ban úgy ér vel -

nek, hogy az em be ri ség fo lya ma to san
nö vek vő  ener gia igé nyét  a  nuk le á ris
re ak to rok ból szár ma zó ener gi á val elé -
gít het jük ki. A jó lé ti tár sa da lom ener -
gia szük ség let-szint je vi szont mes ter sé -
ge sen ge ne rált, mely meg fe le lő, ra ci o -
na li zált ener gia hasz ná lat tal csök kent -
he tő. Az urán pe dig nem az egye dü li
meg ol dás az ener gia hi ány ra. Eti ka i lag
is kép zett szak em be rek sze rint  iga zi
hosszú tá vú meg ol dást az ener gia ter -
me lés de cent ra li zá lá sa hoz hat. Nem az
urán vagy a szén erő mű az egye dül „üd -
vö zí tő” meg ol dás, ha nem a le he tő sé -
gek nek meg fe le lő kü lön bö ző ener gia -

for rá sok együt tes fel hasz ná lá sa. Több
meg úju ló  ener gia for rás  (szél-,  nap-,
geo ter mi kus ener gia) együt tes ere je ké -
pes fe dez ni a re á lis szük ség le tet.
Sok szor  el hang zik  az  is,  hogy  az

atom ipar kar ölt ve jár a gaz da ság gal.
A  be fek te tés  ma gas  jö ve del met  és
mun ka he lye ket  ígér,  hosszú  tá von
pe dig  az  áram  árá nak  csök ke né sét
hoz za. De az ál lam több mil li ár dos
vál lal ko zá sa csak húsz év múl va té rül
meg. A meg fe le lő biz ton sá gi el já rá sok
pe dig drá gák, és nem le het meg spó -
rol ni őket. Saj nos, ezt Fu kus imá ban
csak a bal eset után ér tet ték meg. 
Vi tat ha tat lan az a fel is me rés, hogy

mi nél töb bet fek tet be egy or szág az
atom ener gi á ba, an nál in kább a rab -
já vá vá lik, és meg ne he zí ti a nuk le á -
ris ipar le ál lí tá sa fe le ve ze tő utat. Az
át ál lás a meg úju ló ener gia hor do zók
fel hasz ná lá sá ra  va ló ban  ter het  je -
lent az ál lam ház tar tás szá má ra, de
éssze rűbb in kább a biz ton sá go sabb
le he tő sé gek re köl te ni, mint a ve szé -
lyes ener gia hor do zó kat fel hasz nál ni.
Ez a vál lal ko zás is te remt új mun ka -
he lye ket és hosszú tá vú jö ve del met,
nem be szél ve a jö vő nem ze dé kek nek
át adott biz ton sá gos or szág ról. 
To váb bi fon tos szem pont, hogy az

atom ener gia, min den el len ke ző hír el -
le né re, szo ro san kap cso ló dik a köz vet -
len kör nye zet szennye zés hez. A köny-
nyű vi zes re ak to rok, ami lyen a paksi
erő mű is, nö ve lik a ter mé sze tes vi zek
hő mér sék le tét, és ez a fo lyók élő vi lá -
gá nak pusz tu lá sá hoz ve zet. A ra dio ak -
tív su gár zás nak emel lett rák kel tő ha -
tá sa van, va la mint szer vi el vál to zá so -
kat idéz elő. Ér de mes vol na em lé kez -
nünk min dig ar ra, hogy a ra dio ak tív su -
gár zás nak nincs nem ve szé lyes meny-
nyi sé ge. Az atom hul la dék pe dig több
év ez re den át mér ge zi kör nye ze tét.
Az atom bal eset le he tő sé ge egyet -

len eset ben sem zár ha tó ki tel je sen.
Ahogy Carl Fried rich Fre i herr von
Weiz sä c ker, a né hány év vel ez előtt el -
hunyt  vi lág hí rű  fi zi kus  és  fi lo zó fus
utalt rá, az atom re ak to rok nem hi ba -
ba rát lé te sít mé nyek. A biz ton sá gi in -
téz ke dé sek el le né re  le het sé ges  volt,
hogy em be ri hi ba mi att Cser no bil ban
és Fu kus imá ban ka taszt ró fa tör tén jen. 
Mi vel tö ké le tes biz to sí tás nem lé te -

zik az atom bal ese tek el len, és a re ak to -
rok azon na li le ál lí tá sa meg va ló sít ha tat -
lan, az atom ipar fo lya ma tos le építé se
a hosszú tá vú, mo rá li san el fo gad ha tó
meg ol dás. A tár sa da lom fel ada ta tá jé -
ko zód ni és ál lást fog lal ni a kér dés ben.
A leg fon to sabb emel lett az ener gia ta -
ka ré kos  élet mód  el sa já tí tá sa  és  be -
gya kor lá sa és az új ener gia ter me lé si le -
he tő sé gek tech ni kai fej lesz té se. 

g Ka lit Esz ter

(Ki)rob ba nó ügy
Az atom ener gia fel hasz ná lá sá nak fe le lős sé ge

e vé l&le vé l

ka rá cso nyi ké szü lő dés
Vá ro sunk ban, Aj kán már ked ves ha gyo mány, hogy a Fő té ren (Agó rán) a ka -
rá csony előt ti, ad ven ti idő szak ban négy hé ten ke resz tül es tén ként szol gá la -
tot  tar ta nak  az  egy há zak  lel ké szei,  pap jai,  fel ké szí tik  az  em be re ket  az
öröm hír re, Jé zus szü le té sé nek mél tó meg ün nep lé sé re.
Eze ken az al kal ma kon fe le ke ze ti ho va tar to zás nél kül vesz nek (ve het nek)

részt az em be rek. Azok nak szól nak az össze jö ve te lek, akik a vá sár lá si láz -
nál, a dí szek nél, csil la gok nál, a ki ra ka tok né zé sé nél több re vágy nak: iga zi lel -
ki fel töl tő dés re, bel ső bé ké re, a ka rá csony ér té ké nek, fon tos sá gá nak meg ér -
té sé re, be fo ga dá sá ra.
Év ről év re egy re töb ben lá to gat ják az össze jö ve te le ket.
Min den al ka lom mal más-más egy ház szol gál: imád ság gal, ige hir de tés sel,

sza va lás sal, ének ka ri sze rep lés sel te szik szép pé, ün ne pé lyes sé a ka rá csony -
vá rást. Az utol só, a ne gye dik elő ké szü let az öku me né je gyé ben te lik.
Va rázs la to sak, szí vet me len ge tő ek ezek az össze jö ve te lek! Iga zi szel le mi töl -

te ke zés ez a négy es te! Kü lö nö sen ilyen kor szin te ta pint ha tó a sze re tet, a bé -
ke irán ti vágy, az egy más fe lé for du lás, ér zé keny ség, kö nyö rü le tes ség. A hét -
köz na pi gon dok el tűn nek, a re mény él az em be rek lel ké ben: „Fö löt tünk csen -
gőn, tisz tán éne kel az ég / S az új szü lött rü gye ző ágak kal / Lán got rak a fá zó
hom lo kok mö gé.” Jó zsef At ti la üze ne te ma is szól mind nyá junk nak: Jé zus vi -
lág ra jöt té vel meg szü le tik a fény, az új já szü le tés, a meg tisz tu lás, az öröm.
Az is ten tisz te let vé gez té vel a sza bad idő-köz pont ban ba rá ti be szél ge tés -

sel, kel le mes együtt lét tel fe je ző dik be az ün nep ség.
Gi ay Fri gyes né (Aj ka)

„Disz nó to ros” pres bi te ri ta lál ko zó
Is mét meg szer vez te már ha gyo má nyos kör ze ti pres bi te ri ta lál ko zó ját a Ba -
kony ta má si Evan gé li kus Egy ház köz ség. Ilyen kor a Sza kos Csa ba lel kész kör -
ze té hez tar to zó gyü le ke ze tek pres bi te rei gyűl nek össze. 
Az egy há zi esz ten dő utol só nap ján, no vem ber 30-án tar tott idei, im már

ötö dik ta lál ko zó két ok ból is el tért a ko ráb bi ak tól: egy részt azért, mert a tisz -
te len dő úr ta valy nyá ron tel je sen új kör ze tet ka pott, így más pres bi te re ket
kel lett össze is mer tet nie egy más sal, más részt azért, mert ez út tal disz nó to -
ros va cso rá val vár hat tuk test vé re in ket.
Ba kony szent lász ló, Ba kony ta má si, Si ká -

tor, Pá pa tesz ér, Veszp rém var sány és Zirc
pres bi te re it hív tuk meg. Kö zel fél szá zan
gyűl tünk egy be.
A  ven dé gek  ér ke zé sét  meg elő ző  na -

pon, pén te ken tíz pres bi ter szor gos ko dott
egész nap a hí zó kö rül, hogy fi no mabb nál
fi no mabb éte lek ké szül je nek be lő le a ha -
gyo má nyok nak meg fe le lő en. (…) 
Más nap dél előtt Ba kony ta má si ban a he -

lyi ön kor mány zat jó vol tá ból a kul túr ház ban
fo gad tuk – a pres bi ter höl gyek és pres bi ter fe le sé gek ál tal mél tó kép pen elő ké -
szí tett he lyen – a ven dé ge ket. Sza kos Csa ba lel kész And rás-na pi kö szön té sé -
ben utalt rá, hogy ré gen ez zel a nap pal vet ték kez de tü ket a disz nó to rok. Az áhí -
ta tot az Út mu ta tó az na pi igé je alap ján tar tot ta: „Az oda fenn va lók kal tö rőd je -
tek, ne a föl di ek kel.” (Kol 3,2) (…) Majd a nép moz gal mi ada to kat is mer tet te, és
ké pek kel il luszt rál va ele ve ní tet te fel az egy há zi esz ten dő öröm te li ese mé nye it.
A dél után zá rá sa ként a lel kész ar ról az egy év vel ez előt ti szent föl di za rán -

dok lat ról tar tott ké pes-ze nés él mény be szá mo lót, amely nek – Ko vács né Tóth
Már ta lel kész nő mel lett – ő volt az egyik lel ki ve ze tő je. Vé gül a nap disz nó to -
ros va cso rá val, há zi ké szí té sű sü te mé nyek kel és test vé ri be szél ge tés sel zá rult. 

Szűr Gyu lá né pres bi ter (Ba kony ta má si)
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Éle té nek 83. évé ben, de cem ber 8-án el hunyt
Szo ko lay Sán dor Kos suth-dí jas  ze ne szer ző.
Sze mé lyé ben nem csak a kor társ klasszi kus

ze ne egyik ki ma gas ló  egyé ni sé gé től bú csú -
zunk, ha nem – aho gyan az Evan gé li kus.hu hír -
adá sá ban is ol vas ha tó – fo lya ma to san hir de -
tett is ten hi té vel, fel vál lalt evan gé li kus sá gá val
is pél da kép ma rad. 
A szá mos ope ra, ora to ri kus, ver seny- és ze -

ne ka ri mű  szer ző jé től  evan gé li kus  éne kes -
köny vünk ben is ta lál ha tunk dal la mot. A töb -
bek kö zött Er kel-, Bar tók–Pász to ri-díj jal is el -
is mert ze ne szer zőt 2011-ben az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem dísz dok to rá vá avat -
ta. Az Evan gé li kus Élet kö vet ke ző, ka rá cso nyi
szá má ban  em lé ke zik  az  al föl di  Kun ágo tán
1931. már ci us 30-án szü le tett ze ne mű vész re,
akit sop ro ni ott ho ná ban ért a ha lál.

El hunyt Szo ko lay Sán dor

Amint el ma gya ráz ta, a ma te ma ti ka
cél ja, hogy a meg fi gyelt fi zi kai, tár sa -
dal mi, gaz da sá gi je len sé ge ket egye -
te mes  tör vé nyek be  fog lal ja  össze,
ame lyek tö mö ren re pro du kál ják a te -
rem tett vi lág komp le xi tá sát. Szép sé -
ge ab ban rej lik, hogy tö mö ren, ele -
gán san és in for ma tív mó don ké pe zi
le  vi lá gun kat  a  for mu lák  nyel vé re.
Ha son ló an a ver sek hez. 
Egy ál la po tot le ír ha tok így is: „Be -

kö szön tött az ősz. Min den szür ke, és
az el mú lás ra em lé kez tet. A ked vem is
egy re  szo mo rúbb,  tel je sen  át adom
ma gam a mé la bú nak…” De azért ez
szeb ben hang zik: „Ősz húr ja zsong, /
Ja jong, bu song / A tá jon, / S ont mo -
no ton / Bút ko no kon / És fá jón.” (Pa -
ul Ver laine: Őszi chan son – Tóth Ár -
pád for dí tá sa) A ke resz tény em ber szá -
má ra pe dig az te szi iga zán szép pé a
ma te ma ti kát, hogy Is ten va ló sá gá nak
meg nyil vá nu lá sát  fe dez he ti  fel  ezen
tör vény sze rű sé gek szép sé gé ben. 
Sőt a te rem tett vi lág mel lett lé te -

zik az em ber ál tal al ko tott, úgy ne ve -
zett e-vi lág – je len glo ba li zált, elekt -
ro ni kus vi lá gunk –, ahol há ló za tok -
ban (össze kap csolt rend sze rek ben)
él jük min den nap ja in kat. A há ló za to -

kat leg szé le sebb kör ben a pénz ügyi
szek tor ban  ta lál hat juk,  és  há ló za -
tok  va la me lyi ké nek  va la mennyi en
tag jai va gyunk. 
Ma nap ság az egyik leg na gyobb ki -

hí vás a há ló za tok op ti má lis mű kö dé -
sé nek biz to sí tá sa és a há ló za ton zaj ló
fo lya ma tok biz ton sá gos sá té te le. Eh hez
új  al go rit mu sok  meg al ko tá sá ra  van
szük ség.  A  há ló za tok ban  je lent ke ző
prob lé mák is sok kal ve szé lye seb bek:
pél dá ul a fer tő zé sek na gyon gyor san
ter jed nek, a za va rok az egész rend szert
be tud ják dön te ni (kasz kád je len ség és
do mi nó ef fek tu sok – ha egy bank csőd -
be megy, ma gá val ránt ja a töb bi ban -
kot). Ezek ben az ese tek ben a gyors cse -
lek vés egyen lő a há ló zat túl élé sé vel. 
A pénz ügyi szfé rá ban már meg je -

lent  az  al go rit mi kus  ke res ke dés:  a
tőzs dei idő so rok meg fi gye lé se alap -
ján ké szí te nek úgy ne ve zett pre dik ci -
ós és port fó lió op ti mi zá lá si al go rit mu -
so kat, és a nagy ban kok nál ezek se gít -
sé gé vel  tör tén nek  a  tranz ak ci ók  –
mert hogy az ár fo lya mok má sod per -
cen ként vál toz hat nak, az em be ri agy
pe dig nem ké pes az ilyen se bes sé gű
vál to zá so kat kö vet ni.
Az al go rit mu sok hasz ná la ta az ár -

fo lyam vál to zást elő re jel ző „han gu lat -
bá nyá szat” ese té ben is min den na pos.
A mul ti mé di ás adat bá nyá szat lé nye -
ge annyi, hogy sok-sok meg je lent saj -
tó anyag ban, hír adás ban – új ság cik kek
és hír por tá lok szö ve ge i ben – ke res nek
rá ma te ma ti kai al go rit mu sok se gít sé -
gé vel bi zo nyos sza vak ra, ame lyek ki -
fe jez he tik az ural ko dó tár sa dal mi han -
gu la tot (ki vá ló, biz ta tó, meg nyug ta tó;
ag gasz tó, koc ká za tos, ka taszt ro fá lis; vá -
lasz tás, tör vény vál to zás; stb.). A ta lált
sza va kat  han gu la ti  töl té sük  sze rint
osz tá lyoz zák  (po zi tív  vagy  ne ga tív),
majd  az  ered ményt  el len őr zés ként
össze ve tik az ár fo lyam vál to zás sal. E
mód szer al kal ma zá sá val elő re je lez he -
tő az ár fo lyam vál to zás irá nya.
A tu do má nyok ál tal el ért ered mé -

nyek se gí te nek meg ér te ni a te rem tett
és az em ber ál tal há ló za tok ba szer -
ve zett vi lág fo lya ma ta it. Az új tech -
no ló gi ák hasz ná la ta ké pes ja ví ta ni az
em be rek élet mi nő sé gét, de a rend -
szer a gyors össze om lás le he tő sé gét
is ma gá ban hor doz za. 
A pro fesszor ki emel te, hogy a ke -

resz tény em ber fe le lős sé ge ab ban áll,
hogy meg pró bál a tu do má nyos is me -
re tek bir to ká ban meg fe le lő kö vet kez -
te té se ket le von ni – úgy fo gal ma zott:
„meg pró bál tisz tán gon dol kod ni”. Ez
se gít, hogy el ke rül jük az elő íté le tek és
szte reo tí pi ák csap dá it. Fe le lős sé gün -
ket a gon dol ko dá sunk mi nő sé ge je len -
ti, hogy mennyi re va gyunk ké pe sek
meg ér te ni és se gí te ni em ber tár sa in kat
eb ben a gyor san vál to zó vi lág ban.

g Tri fán Krisz ti na

is ten al go rit mu sai
b Gim ná zi u mi éve im alatt ki fe je zet tem un tam a ma te ma ti ka órá kat. Lel -

ke sen és rop pant kí ván csi an jár tam azon ban a szak kör re, ahol a ma te -
ma ti ka fi lo zó fi ai alap ja it be szél tük meg, vagy va la mi lyen ér de kes pa ra -
do xont ve zet tünk le. Ezek ben a be szél ge té sek ben min dig el ju tot tunk a
lét nagy kér dé se i hez, ami kor a ta ná runk meg állt, és azt mond ta: „Nem
tu dom a vá laszt.” Ilyen kí ván csi ság gal ül tem be de cem ber 5-én dr.Levend-
ovszkyJánosegye te mi ta nár  nak, a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem Vil la mos mér nö ki és In for ma ti kai Ka ra dé kán he lyet te -
sé nek Tervszerű-eateremtés–Istenalgoritmusaicí mű elő adá sá ra. A pro -
fesszor a Pá rat lan klub ven dé ge volt az Ül lői úti evan gé li kus szék ház ban.

e g yh áZ é s vil ág h áló

Rovatgazda: Nagy Bence
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VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17 (Budapest,
Pest megye)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.04 / Kossuth rádió
Református istentisztelet
közvetítése Csajágról
Igét hirdet: 
Dusicza Ferenc lelkipásztor
11.10 / M1
Evangélikus magazin
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’)

HÉTFŐ

7.35 / Duna Tv
Pannonia 3 keréken
(magyar ismeretterjesztő
magazin)
Palkonyától Hajósig
9.40 / Duna Tv
Isten kezében
12.55 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
13.50 / Bartók rádió
A Gallus Singers hangversenye
Gregorián dallamok
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Ghymes együttes
21.30 / Duna World
Havasi napsütés
(magyar játékfilm, 1941) (93’)
21.55 / Duna Tv
Bence – Találkozás 
egy Down-szindrómás
fiatalemberrel
(magyar dokumentumfilm)

KEDD

13.20 / Duna World
Evangélikus magazin
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.10 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
20.50 / Duna Tv
Só Mihály kalandjai
(magyar tévéfilm, 1970)
22.05 / Duna Tv
Emlékezz rám
(amerikai játékfilm, 2010) (108’)
22.30 / Pax Tv
Ételt az életért
(dokumentumfilm)
23.35 / M1
Az éltető víz
(kanadai ismeretterjesztő
sorozat)
Nincs élet víz nélkül

SZERDA

12.00 / Pax Tv
Ificafé – Kávéház a város szélén
(koncertfilm)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
18.15 / Duna World
Duna-anziksz
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Immendingen és Ulm között
19.35 / Bartók rádió
Téli esték Brahmsszal
A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar játszik
21.20 / M1
On the Spot
(dokumentumműsor)
23.35 / M1
Angi jelenti
(dokumentumműsor)
Gasztrokarácsony

CSÜTÖRTÖK

14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Dr. Szűcs Rozália
gyermekonkológus
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk 
a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermet
A Magyar Rádió 
zenei együtteseinek
karácsonyi hangversenye
20.00 / Viasat History
Csillagember – 
Az igazság Gagarinról
(angol ismeretterjesztő film)
21.00 / HBO
Öt történet az elmezavarról
(amerikai film, 2011) (85’)
22.05 / Duna Tv
Fuss, hogy utolérjenek!
(magyar játékfilm, 1972) (86’)
23.55 / Duna Tv
MüpArt classic
Haydn: A teremtés (oratórium)

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
13.10 / Duna World
A Szent István-templom
Nagybörzsönyben
(magyar ismeretterjesztő
film)
13.30 / Kossuth rádió
Az Úr közel!
A baptista egyház félórája
19.43 / Kossuth rádió
Havazás lennék
Részletek 
Dévai Nagy Kamilla 
és a krónikások lemezéről
20.20 / M1
Bízunk Benned!
(vetélkedőműsor)
22.00 / Duna Tv
Trükk
(lengyel játékfilm, 2010) (95’)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Kocsár Miklós: Missa in A

SZOMBAT

10.00 / Bartók rádió
Súgólyuk (kulturális magazin)
12.25 / M1
Égigérő fű
(magyar családi film, 1979)
(80’)
13.00 / Duna World
Magyar klasszikusok 
új köntösben
Petőfi Sándor
21.04 / Kossuth rádió
Karácsony
Mészöly Miklós hangjátéka
21.15 / Duna Tv
Hair
(amerikai játékfilm, 1979) (115’)
21.15 / Pax Tv
Barokk zenei est (koncertfilm)
1.10 / M1
MüpArt koncertek
Nagy karácsonyi Kaláka
1.20 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
Budapest Bár – Kabaré

VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Bad Harzburgból
15.45 / M1
A megújult Zeneakadémia
17.00 / Bartók rádió
A karácsonyt várva –
aranyvasárnapi körkapcsolás
Gregorián és tradicionális
norvég szakrális énekek
21.55 / Bartók rádió
A karácsonyt várva –
aranyvasárnapi körkapcsolás
Mattias Wager orgonaestje
23.00 / Bartók rádió
A karácsonyt várva –
aranyvasárnapi körkapcsolás
Közvetítés Decorahból, 
a Luther College 
Faith and Life Központból

VASárnAptÓL VASárnApig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 15-étől december 22-éig
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va sár nap (de cem ber 15.)
Épít se tek utat a pusz tá ban az Úr nak! Az Úr jön ha ta lom mal.Ézs 40,3.10 (1Sám
2,30b; Gal 6,7; Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–5; Lk 1,46–55) Va la ho vá el jut ni gyor -
san és biz ton sá go san csak jó úton le het. Mennyit bosszan ko dunk a ká tyúk mi -
att. Az uta kat, au tó pá lyá kat ne künk épí tik – igaz, a mi adónk ból –, de eze ken
az uta kon ne künk nem kell dol goz ni. Most pe dig azt a fel szó lí tást kap tuk, hogy
mi ma gunk épít sünk utat. Sa ját ke zünk kel, a ma gunk mun ká já val. Ezt az út épí -
tést nem le het ki fi zet ni, nem le het a mun kát el spó rol ni. Itt oda kell ten ni ma -
gun kat. De nem az Ér ke ző nek van szük sé ge az út épí tés re, hi szen ő ha tal mas, ezért
bár hogy meg ér kez het hoz zánk. Ne künk van szük sé günk, hogy épít sük ma gunk -
ban az utat, hogy el vé gez zük ezt a bel ső mun kát, ne hogy el ke rül jük az Ér ke zőt.

hét fő (de cem ber 16.)
Ve gyé tek fel min den kép pen a hit paj zsát, amellyel ki olt hat já tok a go nosz nak
min den tü zes nyi lát. Ef 6,16 (Zsolt 5,13; Mt 3,1–6; Zak 11,4–17) Véd te le nek va -
gyunk fi zi kai és lel ki ér te lem ben is. Fé lel me tes a vi lág, ha jól be le gon do lunk.
De eb be nem is kell túl sá go san be le gon dol ni. Is ten azt üze ni, ő biz ton sá got
ad ne künk. A hit paj zsát nyújt ja, s aki már fel öl töt te, tud ja, hogy mi lyen nagy
erő, vé de lem a hit. Er ről azon ban nem is be szél ni kell, ha nem meg él ni, s ak -
kor tény leg el tör ve hul la nak le a go nosz tü zes nyi lai.

kedd (de cem ber 17.)
Mert ahol a ti kin cse tek van, ott lesz a ti szí ve tek is.Lk 12,34 (1Móz 35,2; Lk 1,26–
38; Zak 12,9–13,1) A kincs va dá szat egy idős az em ber rel. Ke res sük, ku tat juk az
ér té ke ket, s azt is el mond hat juk: ahány em ber, annyi fé le ér ték íté let. Van azon -
ban egy egye te mes ér ték, KINCS – csu pa nagy be tűvel –, amely min dent fe -
lül múl. Ez az Is ten igé je. S a kincs olyan mág nes, amely ma gá hoz vonz za szí -
vün ket. Sőt a ma ga ké pé re for mál ja. Kép zel jünk el pénz, au tó vagy ház for má -
jú szí ve ket! Ezért kell Is ten or szá gát ke res ni, mert fon tos, hogy a szí vünk mi hez
ra gasz ko dik. Ha Is ten hez ra gasz kodsz, szí ved is Is ten ar cát áb rá zol ja ki.

szer da (de cem ber 18.)
Ki ne fél ne té ged, Urunk, és ki ne di cső í te né a te ne ve det, hi szen egye dül te
vagy a szent. Jel 15,4a (Ézs 42,8; 1Thessz 5,16–24; Zak 14,1–11) Bi zony so -
kan nem fé lik ma az Urat, s nem di cső í tik, sőt ká ro mol ják. Bez zeg mi! Bez -
zeg mi? Mi min dig tud juk di csér ni az Urat? So ha nem vesszük hi á ba ne vét?
(2. pa ran cso lat) Ki ne fél ne té ged, Urunk – vall juk be tö re del me sen, eb ben
sok szor mi já runk az élen, de lás suk meg, egye dül ő a szent.

Csü tör tök (de cem ber 19.)
Hall ga tott min ket egy Lí dia ne vű is ten fé lő asszony, egy Thia tí rá ból va ló bí bor -
árus is, aki nek az Úr meg nyi tot ta a szí vét.Ap Csel 16,14a–b (Ézs 55,11; 2Kor 1,18–
22; Mal 1,1–14) Is ten fé lő volt, vagy is meg tért, meg tör tént ve le, ami nek min den
ke resz tyén nel meg kell tör tén nie. Ki nyílt az Is ten fe lé. Még is azt mond ja az apos -
tol, hogy meg nyi tot ta az Is ten a szí vét. Igen, mert új ra és új ra meg kell nyíl nunk
Is ten fe lé. Az Is ten nel já rás nem sta ti kus ál la pot. Nem egy vá gyott, meg tör tént
ese mény, ame lyet ki pi pál ha tunk, ez is meg volt. Lu ther is ezt ér ti a min den na -
pi meg té ré sen. Óri á si aján dék min den nap az Úr kö ze lé be ke rül ni. Azon ban azt
is tud nunk kell: a hit nem a mi pro duk tu munk, ha nem Is ten aján dé ka.

pén tek (de cem ber 20.)
Sem mit se te gye tek ah hoz az igé hez, ame lyet én pa ran cso lok nek tek, se el ne
ve gye tek ab ból! Tart sá tok meg Is te ne tek nek, az Úr nak pa ran cso la ta it, ame lye -
ket én pa ran cso lok nek tek. 5Móz 4,2 (1Tim 4,16; Jel 5,1–5; Mal 2,17–3,5) Szó
sze rint vissza ad ni vagy tel je sí te ni va la mit va la hogy nem az em ber sa ját ja. Me -
net köz ben min dig át for má lód nak a dol gok a mi ké pünk re. Is ten pa ran cso -
la tai oly egy sze rű ek – a tíz ige egy-egy mon da ta oly vi lá gos, hogy iga zán egy -
sze rű nek is tűn het nek. Tar tal mu kat te kint ve azon ban le he tet len meg tar ta nunk
őket. Ezért az tán ma gya ráz zuk, ér tel mez zük, pró bál juk a ma gunk kis szűk ke -
re te i be be le gyö mö szöl ni a pa ran cso la to kat. De se Is tent, se az ő dol ga it, pa -
ran cso la ta it a ma gunk szfé rá i ba be le nem eről tet het jük. Így a fel adat csak annyi,
hogy sem mit nem hoz zá té ve vagy be lő le el vé ve ta nul juk, ta nít suk, és bűn bá -
nat tal áll junk meg Is ten előtt: Uram, sze re tem pa ran cso la ta i dat, de gon do -
lat ban, szó ban és cse le ke det ben min dig vé tek el le nük. Légy ke gyel mes!

szom bat (de cem ber 21.)
Majd hoz zá tet te Jé zus: „A szom bat lett az em be rért, nem az em ber a szom -
ba tért.” Mk 2,27 (2Móz 34,21a; Jel 3,7–8.10–11/12/; Mal 3,6–12) Né hány nap,
és itt a ka rá csony. Mi kor ezt a kis el mél ke dést ol va sod, test vé rem, már le -
het, hogy agyon stra pált vagy a ka rá cso nyi ké szü lő dés től. Most for dítsd le ezt
a jé zu si mon da tot: a ka rá csony van az em be rért, s nem az em ber a ka rá cso -
nyért. Test vé rem, ér ted tör tént min den. A bé kes sé ge dért, a lel ked nyu gal -
má ért, bű ne id bo csá na tá ért. Éret ted! Ér ted?

g Ben cé né Sza bó Már ta

Új nap – új kegyelem

evan gé li kus ma ga zin a Ma gyar te le ví zi ó ban
De cem ber 15-én, va sár nap az M1-en 11.10-kor je lent ke zik egy há zunk mű -
so ra, az Evan gé li kus ma ga zin. Az adást 18-án a Du na World csa tor nán 13
óra kor meg is mét lik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

A lu ther ki adó 
és az evan gé li kus köny ves bolt 

ün ne pi nyit va tar tá sa
De cem ber 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.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

ked ves ol va só ink!
A de cem ber 22–29-i dá tum mal
32  ol da lon  meg je le nő,  össze -
vont, ün ne pi lap szám – Úti társ
mel lék let tel – lesz az Evan gé li kus
Élet idei utol só szá ma. Ára 550
fo rint.


