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„A fa so ri evan gé li kus temp lom leg is mer tebb mű -
kincse Ben czúr szin te utol só nagy meg bíza tá sa volt.
(…) evan gé li kus ság hoz va ló kö tő dé se és lel kész
déd ap ja irán ti tisz te let ből is úgy érez het te, 
ma ra dan dó és meg ha tá ro zó mű vet kell lét re hoz nia.”

Benczúr Gyula emlékezete f 14. oldal

„A kül misszió ün ne pe
em lé kez tet a fel ada -
tunk ra is, hogy egy más
ter hét hor doz zuk.”

EKME-melléklet
f 7. és 10. oldal

g Sze ve ré nyi Já nos

„De akit az Úr sze ret, an nak ál má ban
is ad ele get” (Zsolt 127,2) – vigasztaló
az idézett igevers, de ezt megelő ző -
en a zsol tá ros rá mu tat az Is ten nél küli
ak ti vi tás ha szon ta lan sá gá ra is, ami -
kor így fo gal maz: „Hi á ba kel tek ko rán
és fe küsz tök ké sőn: fá rad ság gal szer -
zett ke nye ret esz tek.” Eszünk be jut hat
a sze re tet him nusz jól is mert fel so ro -
lá sa: min den jó nak, szent nek, egy há -
zi as nak tar tott te vé keny ség hi á ba va -
ló, sőt sem mit érő, ha nincs ben nünk
az is te ni sze re tet, ih le tett ség, ve ze tés.
Ma, ami kor kü lön bö ző egy há zi tes -
tü le tek, bi zott sá gok a misszió kér dé -
sé ről gon dol kod nak, ta nács koz nak,
nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni
ezt a szem pon tot, igaz sá got.

A Szent írás egyik leg szebb, leg ta -
nul sá go sabb tör té ne te az, ami kor
Jé zus fel tá ma dá sa után új ra ta lál ko -
zik a szét szó ró dott, el bi zony ta la no -
dott ta nít vá nyi csa pat tal. 

Lát szó lag ha son ló a hely zet, mint
ko ráb ban. Együtt van nak. Pé ter ve -
ze té sé vel ha lász gat nak, ta lán haj na li
áhí ta tot is tar tot tak, de nincs bé kes -
ség, nincs ál dás, üres a há ló, és üres
a szív. Csap zot tan, vi ze sen, li heg ve áll
meg a ma gát min dig fel ta lá ló Si -
mon át ko zód va meg ta ga dott, sze re -
tett mes te re előtt. Utol já ra a fő pap
ud va rán néz tek egy más sze mé be.
Ez a te kin tet, a „sze líd szem” ke ser -
ves sí rás ra in dí tot ta ak kor, azon az éj -
sza kán a nagy ha lász mes tert. Most
új ra együtt van nak, szem ben egy -
más sal. Jé zus nem kor hol ja, ok tat ja,
nem tör vé nyek ről, misszi ói ter vek ről
fag gat ja. Csu pán ezt kér de zi: „Sze -
retsz-e en gem?”

Kí nos sá vá lik a hely zet, ami kor Jé -
zus har mad szor is ezt kér de zi? Ő tud -
ta, mi ért. Azért, ked ves ol va só és ked -
ves evan gé li kus egy ház, mert csak az
Is ten bű nö sö ket el fo ga dó és meg vál toz -
ta tó sze re te te le het alap ja, mo ti vá ci ó -
ja az evan gé li zá ci ó nak és misszi ó nak. 

„…ne ki [a bű nös nő nek] sok bű ne bo -
csát ta tott meg, hi szen na gyon sze re tett.
Aki nek pe dig ke vés bo csát ta tik meg, ke -
vés bé sze ret” (Lk 7,47) – mond ta Jé zus
a ki mért, okos, ön elé gült Si mon fa ri -
ze us nak. Higgyük el, ennyi elég sé ges
min den re, mert a Krisz tus egy há zá ban
min den jó el gon do lás, prog ram, szán -
dék, ak ti vi tás eb ből fa kad, for rá so zik.
Ha szív ből, túl ára dó an vi szont sze ret -
jük Jé zust, ak kor ránk bíz za „ju ha it”, ak -
kor lesz el kö te le zett ség; meg fá ra dás,
buk dá cso lás, vét ke zés utá ni meg úju lás,
misszi ói tűz. Eb ből az új ra és új ra
meg tisz tult szív ből fa kad hat az a szán -
dék is, hogy al kal ma sab bá te gyük egy -
há zunk struk tú rá ját, épü le te it, li tur gi -
á ját, tör vé nye it, min den fé le te vé keny -
sé gét az evan gé li zá ci ó ra és misszi ó ra. 

Ne mondd, hogy ez evi dens, ezt
min den ki így gon dol ja és gya ko rol ja. 

A vi lág egy ház egyik leg is mer tebb
misszi ó ja, a dél-af ri kai Kwa si za ban tu
ve ze tő jé nek, Er lo Ste gen nek köny vé ben
ol vas hat juk az ot ta ni éb re dés kez de -
té nek em ber ál tal át él he tő ta pasz ta la -

tát. Ke res te an nak az okát, hogy mi -
ért olyan meg re kedt, meg ál la po dott a
rá bí zott gyü le ke zet. Ész re vet te, hogy
az el kö te le zett hí vők éle té ben is ott van
a bűn, anya gi as ság, pa ráz na ság, meg
nem bo csá tás, int ri ka, plety ka… Mi -
köz ben pró bál ta gyü le ke ze tét meg újí -
ta ni, fel is mer te, hogy ez alól ő sem le -
het ki vé tel. Az ő meg tért, lel ki pász to -
ri, misszi o ná ri u si éle té ben is van mit
meg bán ni, le ten ni, ab ba hagy ni. Egy is -
ten tisz te le ten Is ten olyan bűn fel is -
me rés sel lá to gat ta és ál dot ta meg,
hogy nem tud ta el mon da ni a pré di ká -
ci ó ját, csak sírt, a gyü le ke zet előtt is
meg val lot ta hi bá it, té ve dé se it, bű ne -
it. Ez után kez dő dött a kö zös ség ben is
az éb re dés. A lel ki pász tor fel is me ré -
sé nek a lé nye ge az volt, hogy az éb re -
dés ve le kez dő dik, és nem más sal.

Ne más tól vár juk a vál to zást, éb -
red jünk fel mi! 

Mind nyá jan job ban lát juk a má sik
bű ne it, de sok szor va ló ban ott van a
sze münk ben az a bi zo nyos „ge ren da”,
és hi tel te len né, gyen gé vé, ha tás ta lan -
ná te szi mun kán kat. Egy há zunk ban
is nagy kí sér tés a má sik em ber, irány -
zat, kö zös ség meg ítél ge té se. Azt
hisszük, ha a püs pök, es pe res, lel kész,
fel ügye lő, hit tu dós, gyü le ke ze ti tag
meg vál to zik, ak kor lesz előbb re lé pés.
Egy más ra vá runk…

A má si kat meg vál toz tat ni nem
tud juk. Csak az ige ké pes az em bert
ala kí ta ni, for mál ni, „szí ven üt ni”.
Alá za tos esz kö zök per sze le he tünk
eb ben a fo lya mat ban Is ten ke zé ben.

So ka kat el gon dol kod ta tott a leg -
utób bi nép szám lá lás egy há zak ra vo -
nat ko zó ered mé nye. A vi lá gi mód sze -
rek kel ké szült fel mé rés nél job ban
kell, hogy fog lal koz tas son min ket,
hogy Is ten mi lyen nek lát, mi az ő di -
ag nó zi sa, az ő nép szám lá lá sá nak mi
le het az ered mé nye.

Ami nincs Is ten től, az vé get ér.
Ami nem tő le volt a múlt egy há zá -
ban, az el mú lik a je len ben és a kö zel -
jö vő ben. A mai, sok eset ben is ten te -
len, egy ház el le nes eu ró pai hely zet ben
re mény te len vá ra ko zás a tör té ne -
lem ben egy kor ural ko dó egy há zi
múlt hely re ál lí tá sa. Ne a ré gi szá mok,
épü le tek, struk tú rák igé ze té ben él -
jünk! Is ten újat cse lek szik.

Át me ne ti kor szak ban élünk. Meg
kell ta lál nia az egy ház nak Jé zus mai
út ját a vi lág ban – meg tart va a bib li -
kus, Is ten től va ló tar tal mat és for mát
–, és meg kell vál ni mind at tól, ami ez -
zel nem egyez tet he tő össze. Ezt pe -
dig nem tud ja meg va ló sí ta ni egy
zsi na ti cik lus ban né hány lel kes
misszi o ná ri us. Eh hez is te ni ve ze -
tés re, el kö te le zett ség re és szí vós, ki -
tar tó mun ká ra van szük ség. 

So kat ta nul ha tunk a Je le né sek köny -
vé ben ta lál ha tó, kora be li gyü le ke ze tek -
nek írt üze ne tek ből. Jé zus gyü le ke ze -
te ket szó lít meg, nem egyé ne ket.
Nyíl tan köz li a kri ti kát, az íté le tet, de
ja va sol ja a gyógy mó dot is: térj meg!
Vedd ko mo lyan az igét, vo nat koz tasd
ma gad ra, és kezdj asze rint él ni! 

Az ébredés kezdete

Az üdvösség útja f 2. oldal
A vízkereszttel mit akartok? f 3. oldal
A reformáció talajában gyökerezve f 4. oldal
Beszélgetés Novotny Zoltánnal f 5. oldal
Húszéves a zuglói evangélikus kórus f 5. oldal
Borkóstoló f 6. oldal

Im már két és fél éves Re gi na uno kánk
be lé pett a „mi ért” kér dé sek vé ge lát -
ha tat lan nak tű nő bi ro dal má ba. Nincs
olyan élet hely zet, amely ben ne tud -
na za var ba ho zó kér dé se ket ne künk
sze gez ni. Így pél dá ul az egyik ad venti
ének kez dő so ra kap csán – „Is ten nek
szent Fia…” – szem be sí tett min ket a
sú lyos teo ló gi ai kér dés sel: „Mi ért
szent Is ten Fia?” 

Kár, hogy fel nőtt fej jel ki nő jük eze -
ket az őszin te kér dé se ket, és ko mo -
lyabb gon dol ko dás és kri ti ka nél kül,
gyak ran kö zö nyö sen ve szünk tu do má -
sul min dent… Ta lán új ra meg új ra
szük sé günk len ne Urunk pro vo ka tív
fi gyel mez te té sé nek meg hal lá sá ra: „Bi -
zony, mon dom nék tek, ha meg nem
tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint a
kis gyer me kek, nem men tek be a
mennyek or szá gá ba.” (Mt 18,3)

Pró bá lok hát fel nő ni kis uno kám -
hoz, és én is bát ran fel te szem a kér dést
évi igénk kel kap cso lat ban: De mi ért is
jó ne künk Is ten kö zel sé ge?! Egy ál ta lán
mit is je lent ma nap ság a kö zel ség? 

Ahogy er ről már az Út mu ta tó elő -
sza vá ban ír tam, nap ja ink ra meg vál to -
zott a tá vol ság és kö zel ség fo gal ma.
Ta lán job ban ért jük, mint va la ha, Jó -
zsef At ti la Al ta tó já nak ked ves vers so -
rát: „A tá vol sá got, mint üveg / go lyót,
meg ka pod…” A kor sze rű kom mu ni -
ká ci ós tech ni ka se gít sé gé vel már sen -
ki sem tű nik tá vo li nak, szin te bár kit
gyor san el tu dunk ér ni. De mi a hely -
zet az Is ten nel va ló kap cso lat te rem -
tés 21. szá za di „tech ni ká já val”?

Ezen a te rü le ten nincs szük sé günk
kor sze rű „kü tyük re”. Ma is elég, ha
imád ko zó lé lek kel, nyi tott szív vel kéz -
be vesszük a Bib li át, és át él het jük Is ten
kö zel sé gét, aki hal ló tá vol sá gon be lül
van: meg szó lít min ket igé jén ke resz tül.

De mi ért is jó ne künk Is ten kö zel -
sé ge? El ső, na gyon egy sze rű vá la -
szunk: jó, mert olyan kö zel van,
hogy hall ha tó a sza va. En nek csu pán

egyet len fel té te le van: csak ak kor
hall juk meg a hang ját, ha meg tud juk
te rem te ni az ige meg hal lá sá hoz szük -
sé ges kül ső és bel ső csen det.

Nem vé let len Pi linsz ky Já nos kö -
zel múlt ban meg je lent fü ves köny vé -
nek frap páns cí me: Csönd és kö zel ség.
Is ten iga zi pe da gó gus, aki so ha sem
har sog ja túl han gos ko dó di ák ja it.
Tü rel me sen meg vár ja, míg el csen de -
sed nek, va ló ban je len van nak, és
ké szek be fo gad ni ta ní tá sát. 

Va jon tu dunk-e így, va ló sá go san és
nyi tot tan je len len ni? Vagy in kább Pi -
linsz ky tö mör di ag nó zi sa il lik ránk: lé -
te zünk, de nem va gyunk je len? Kór ké -
pünk egy ki csit bő veb ben: „…gyö ke ret
ver tünk, és el vesz tet tük gyö ke re in -
ket. Meg ho no sod tunk, és el ide ge ned -
tünk. Itt va gyunk, és nem va gyunk töb -
bé je len.” (Egy lí ri kus nap ló já ból)

„Meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel -
me min den em ber nek…” – ol vas hat -
juk az öröm hírt a Ti tusz nak szó ló le -
vél ben (2,11). Min den em ber nek je -
lent meg, de ezt csak azok tud ják fel -
fog ni és be fo gad ni, akik nem csak lé -
tez nek, ve ge tál nak a vi lág ban, ha nem
nyi tott szív vel je len van nak, és vá la -
szol ni is tud nak az őket ke re ső is te -
ni szó ra. S már is meg ér kez tünk a má -
sik, ugyan csak egy sze rű vá lasz hoz.

Mi ért jó ne künk Is ten kö zel sé ge? Jó,
mert nem csak mi hall hat juk az ő sza -
vát, ha nem ő is meg hall ja még halk, bá -
tor ta lan imán kat is. Fon tos a sor rend!
Sok szor azért nem tu dunk imád koz ni,
azért nem ta lál juk a sza va kat, mert nem
hal lot tuk meg Is ten sza vát. Nem csak az
igaz, hogy ő előbb sze re tett min ket, ha -
nem az is, hogy ő kez de mé nye zi a pár -
be szé det. Így van ez a kez de tek kez de -
té től, hi szen már az éden kert jé ben sem
az em ber ke re si Te rem tő jét, ha nem
„…az Úr is ten ki ál tott az em ber nek, és
ezt kér dez te: Hol vagy?” (1Móz 3,9) 

Va ló já ban min den iga zi imád ság
er re az em ber ke re ső is te ni hang ra

adott vá lasz ból szü le tik. Így áll hat
hely re a te rem tett vi lág jó rend je, ahol
a Te rem tő, a te remt mény, va la mint
a te remt mény tár sak be szé lő vi szony -
ban, min den na pos pár be széd ben él -
nek egy más sal.

Mind eb ből kö vet ke zik a har ma dik,
ugyan csak egy sze rű vá lasz. Mi ért jó
Is ten kö zel sé ge ne künk? Jó, mert a
zsol tá ros val lo má sa így is for dít ha tó:
„Is ten kö zel sé ge az én bol dog sá gom.”
Lu ther Már ton az öröm (Freu de) szót
hasz nál ja. To vább szí ne zi, gaz da gít ja
a ké pet a né met Lo sung, amely ben a
Glück ki fe je zést ol vas suk, ami sze ren -
csé nek is for dít ha tó. Ta lán túl pro fán -
nak tűn het ez a szó, pe dig ko moly üze -
ne tet fe dez he tünk fel ben ne. 

Is ten kö zel sé ge nem a mi ér de -
münk, ügyes sé günk, jó he lyez ke dé -
si ké pes sé günk ered mé nye. Nem mi
va gyunk jó kor jó he lyen, ha nem ő lép
be az éle tünk be. Ez per sze jó val több
mint sze ren cse, ez va ló ban éle tünk
iga zi örö me és bol dog sá ga le het. 

Mi ért há rí ta nánk el a bol dog ság
aján dé kát? Is ten tá vo li nak, el ér he tet -
len nek tű nik szá munk ra? Ta lán ép -
pen azért, mert nem en ged jük őt hal -
ló tá vol sá gon be lül re. Ho gyan tud ná
el mon da ni, hogy mennyi re sze ret
min ket, hogy mi min den nel akar
meg aján dé koz ni, ha nem en ged jük
szó hoz jut ni az éle tünk ben? 

Az új esz ten dő nyi tá nyán hall juk
meg a 46. zsol tár, az Erős vár… zsol -
tár fi gyel mez te tő so rát: „Csen de sed -
je tek el, és tud já tok meg, hogy én va -
gyok az Is ten!” (46,11)

Eb ből az Is ten előt ti, Is ten re hall -
ga tó csend ben szü let het meg az a
bol dog fel is me rés, ame lyet évi igénk
foly ta tá sa ként ol vas ha tunk: „Ura -
mat, az Urat tar tom ol tal mam nak.
Hir de tem min den tet te det.”

Kell-e en nél nagy sze rűbb prog ram
az Úr 2014. esz ten de jé re?

g Gáncs Pé ter elnök-püspök

Mi ért jó?!

f Folytatás a 4. oldalon

A 2014. év igé je: „De ne kem olyan jó Is ten kö zel sé ge!”
(Zsolt 73,28a)
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„Új év – új kez det! 
A Ré gi-új li tur gi kus sa rok is 
újat kezd: bel ső so ro za tot, 
amely nek fél éven át egyet len 
té má ja lesz: az imád ság.”
Az imádság iskolájában f 2. oldal

„Oda nézz! Még csak
most megy a szó szék re,
és már is lóg a szá já ból
az Ámen!”

Egy lelkész vidám arca
f 13. oldal
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Jé zus meg ke resz tel ke dé sé nek tör té ne -
te nem csak azért oly pá rat la nul cso -
dás, mert ben ne a Szent há rom ság Is -
ten tel jes di cső sé gé ben tün dö köl, ha -
nem azért is, mi vel már az evan gé li -
um ele jén vi lá gos sá vá lik, hogy az
Atya, a Fiú és a Szent lé lek tel jes egy -
ség ben ér tünk cse lek szik. Is ten ugyan -
is nem ha gyott bű ne ink ben el vesz ni
min ket, szent Fia szol gá la ta ál tal gon -
dos ko dott a meg vál tá sunk ról.

Ke resz te lő Já nos a meg té rés ke -
reszt sé gét hir det te a bű nök bo csá na -
tá ra. Ő a ki ál tó hang a pusz tá ban, aki
a kö zel gő Mes si ás utol só pró fé tá ja -
ként bűn bá nat ra és új élet re hív ta
hall ga tó sá gát. 

Jé zus el jö ve te lét fo ko zott vá ra ko zás
előz te meg. Min den ki mást lá tott
ben ne – leg in kább sa ját vá gya i nak, el -
kép ze lé se i nek be tel je se dé sét: jobb
kö rül mé nye ket, el vi sel he tőbb éle tet,
sza ba du lást az el nyo más alól, már a
föl dön is érez he tő di cső sé get és ha tal -
mat az új Ki rály ol da lán. 

Még a Jé zus hoz leg kö ze lebb ál ló kat
is meg kí sér tet ték ezek a gon do la tok.
So kak szá má ra rejt ve ma radt egy kor –
s nincs ez más képp ma sem –, hogy az
em ber nyo mo rult hely ze te so ha nem
ak tu á lis élet kö rül mé nye i nek vál to zá -
sá ból vagy vál to zat lan sá gá ból fa kad, ha -
nem a min dent meg ron tó bűn kö vet -
kez mé nye, mely el sza kít ja te rem tő és
meg vál tó Urá tól, az élő Is ten től.

Jé zus nem azért lett em ber ré, hogy
vá gya in kat ki elé gít se, ha nem azért,
hogy „min den igaz sá got be tölt sön”
(Mt 3,15), és az üd vös ség út já ra ve zes -
se az Is ten től el for dult vi lá got. Nincs
más út, nincs más igaz ság, nincs más
élet, csak egye dül ő. Nem csu pán új al -
ter na tí vát mu ta tott, ha nem az egyet -
len le he tő sé get, amely az örök élet re
visz. Bár a leg töb ben ke mény be széd -
nek tar tot ták ezt az igét a ré gi ek kö zül,

s ma is so kak nak bánt ja a fü lét, de et -
től még igaz. Amit Já nos ige hir de té sé -
ben meg kö ve telt, az Jé zus ál tal va ló sult
meg. Ő hoz ta el a tel jes üd vös sé get, a
min dent meg ele ve ní tő Lé lek aján dé kát.

Nincs na gyobb aka dá lya a hoz zánk
Krisz tus ban le eresz ke dő, ir gal mas Is -
ten nel va ló kö zös ség meg ta pasz ta lá sá -
nak, mint hogy az ő dol ga i ban sa ját ér -
tel münk és vá gya ink sze rint gon dol ko -
dunk. Sok szor a Jé zust is me rők, a kö -
rü löt te élők is be le es tek a csap dá ba, s
már e föl dön a di cső ség út ját ke res ték.
Jobb sor sot szán tak vol na Jé zus nak, s
per sze Jé zus mel lett ön ma guk nak is.
Nem ér tet ték meg Is ten min den ér te -
lem fe lett ál ló lo gi ká ját. Nem vé let len,
hogy az Is ten fiú alá za ta bo lond ság és
bot rány szá muk ra. Pe dig iga zak Lu ther
sza vai: „Ami Is ten től va ló, an nak ke -
reszt re kell fe szül nie eb ben a vi lág ban.”

Mai igénk ta nú sá ga sze rint Já nos
nem akar ja meg ke resz tel ni Jé zust…
Pé ter apos tol is ha son lót cse le ke dett
az utol só va cso rán, ami kor a hoz zá
igyek vő, a hoz zá le eresz ke dő és az ő lá -
bát is meg mos ni ké szü lő Jé zust uta sít -
ja vissza: „Az én lá ba mat nem mo sod
meg so ha.” (Jn 13,8) Az apos to lok is csak
fel tá ma dá sa után ér tet ték meg, hogy
Jé zus di cső sé ge más ter mé sze tű, mint
a föl di ha tal mas sá go ké. Ő min de nek
szol gá ja lett ke reszt ha lá la ál tal, s így
győ zött bű nön és ha lá lon. Sze re te te
pe dig „szo ron gat”, hogy a mi éle tünk -
ben is be kö vet kez zék a cso da. Nem ha -
ta lom mal és nem erő szak kal tör té nik
ez, ha nem az ő lel ké vel (Zak 4,6).

A meg di cső ü lés he gyén, ami kor
Jé zus mel lett meg je lent Mó zes és Il -
lés, Pé ter új ra sa ját el kép ze lé se it elő -
tér be he lyez ve szólt: „Uram, jó ne -
künk itt len nünk.” (Mt 17,4) Ő még
ma radt vol na a he gyen, él vez ve az égi
di cső sé get. Pe dig to vább kel lett men -
ni, hi szen Jé zus szol gá la ta nem ért

még vé get. Pé ter gon do la ta it pe dig
hely re tet te a mai igénk ben is fel hang -
zó is te ni szó zat: „Ez az én sze re tett Fi -
am, reá hall gas sa tok!” (Mk 9,7) 

Mert ami ka rá csony es té jén el kez -
dő dött, s ami ről mai igénk ben is te ni
meg erő sí tést hall ha tunk, az a ke resz -
ten tel je se dett be. Is ten ugyan is a já -
szol böl cső sze gény sé ge és a ke reszt -
fa kín ja alá rej tet te el di cső sé gét. Ezt
lát ni nem le het, hal la ni és hin ni kell!

A Fi lip pi le vél ha tal mas Krisz tus-
him nu sza (Fil 2,5–11) is úgy tesz bi -
zony sá got Jé zus ról, hogy „em be rek hez
ha son ló vá lett, és ma ga tar tá sá ban is
em ber nek bi zo nyult…, és en ge del -
mes ke dett mind ha lá lig” – így töl tött
be min den igaz sá got. 

Ami kor Jé zus – még éle té ben – be -
szélt er ről ta nít vá nya i nak, Pé ter el len -
sze gült: „Uram, ez nem tör tén het meg
ve led!” A nem rég még di csé rő sza va -
kat mon dó, sőt Pé ter Lé lek től va ló bi -
zony ság té te lét „kő szik lá hoz” ha son lí -
tó Jé zus most ke mé nyen in ti apos to -
lát: „Tá vozz tő lem, Sá tán…, mert nem
az Is ten sze rint gon dol ko zol, ha nem az
em be rek sze rint!” (Mt 16,22–23) 

Pé ter nek sem en ged te a Mes ter,
hogy sa ját aka ra ta sze rint kö ves se
őt. Aki ugyan is nem a Lé lek ál tal
szól és gon dol ko dik, aka rat la nul is
aka dály az evan gé li um ter je dé sé ben.

Igénk ben Já nos is meg pró bál ta
vissza tar ta ni Jé zust. „Ne kem vol na
szük sé gem ar ra, hogy meg ke resz telj,
és te jössz hoz zám?” Nyil ván nem Jé -
zus nak volt szük sé ge Já nos ke reszt -
sé gé re, de ő így jut tat ta egy kor s jut -

tat ja ezen az ün ne pen szá munk ra is
ki fe je zés re, hogy kö zös sé get vál lal a
bű nös em ber rel. Azért jött, hogy ne
csak rá is mer jünk bű ne ink re, ha nem
hoz zá tér ve meg me ne kül jünk a bűn
át ká tól, és él jünk.

Ma nap ság so kan úgy ke res nek val -
lá sos kö zös sé get ma guk nak, hogy ele -
gen dő szá muk ra a „jó ne künk itt len -
ni” ké nyel mes, ám va ló di ba junk ra
meg ol dást nem nyúj tó, sőt a lé nye get
el fe dő, az örök igaz sá got meg sem kö -
ze lí tő de ma gó gi á ja. Ve szé lyes, ha egy -
há zunk is ilyen em be ri igé nyek hez iga -
zod va fo gal maz za meg kül de té sét. 

Nem elég csu pán „von zó”, „nyi -
tott”, „szí nes”, „ott ho nos” és „be fo ga -
dó” kö zös ség nek len ni, amely ben min -
den ki meg ta lál hat ja a he lyét. Az egy -
ház csak ak kor töl ti be kül de té sét, ha
ben ne min den em ber a bű nei bo csá -
na tát és az üd vös sé gét ta lál ja meg. Ezt
pe dig Is ten az élő és hir de tett igé ben,
va la mint a szent sé gek ben va ló sá go san
je len lé vő Krisz tus hoz kö töt te. Vég ér -
vé nye sen. Mert így tet szett ne ki: „Ez
az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör -
kö döm.” E ki nyi lat koz ta tás pe dig nem -
csak az adott hely zet re igaz, ha nem
örök tes ta men tum, amely az új esz ten -
dő ben is ér vé nyes. 

A ke reszt evan gé li u ma az élet be szé -
de, s az is ma rad mind örök ké.

g Welt ler Gá bor

Imád koz zunk! Jöjj, Szent lé lek Úr is -
ten, vi lá go sítsd meg szí vün ket, hogy fel -
is mer jük el ve szett sé gün ket, és adj élő hi -
tet, hogy meg lás suk Krisz tus ban Is ten
vég te len sze re te tét. Add, hogy ő le gyen
se bünk re a bal zsam, bű nünk re a ke gye -
lem, s ben ne meg ta lál juk a bűn bo csá -
na tot és az örök éle tet, ame lyet nagy ir -
gal mad ból szá munk ra el ké szí tet tél.
Ámen.

aZ e SZ ten d Ő el S Ő va Sár nap ja – mt 3,13–17 

Az üd vös ség út ja
a va Sárnap ig éje

Imád ság dol gá ban ta nu lat lan há -
lyog ko vá csok va gyunk. Ter mé sze tes
ér zé künk re ha gyat koz va vagy hal lo -
má sok, eset leg min ta pél dák nyo -
mán pró bál ko zunk. Oly kor úgy, hogy
csak fel sza kad be lő lünk egy-egy ég fe -
lé szál ló só haj, más kor úgy, hogy
mond juk a ma gun két, is mét más kor
pe dig úgy, hogy mint a men tő öv be
ka pasz ko dó em ber, ki a bá lunk: „Is te -
nem, se gíts meg.” Tör té nik ez egy-egy
gon do lat ere jé ig vagy ép pen va la hon -
nan is mert mon da tot ki mond va,
eset leg sa ját sza va ink kal.

Az is elő for dul, hogy a múlt ból
vagy hal lo más ból fel de reng egy-egy
ré gi mon dat, és azt pró bál juk új ra
mon da ni.

Em lék szem ar ra, ami kor kór há zi
ágy mel lett áll va biz tat tam imád ság -
ra a tá voz ni ké szü lőt, s be lő le csak
ennyi sza kadt fel az asz ta li ál dás ból:
„Jö vel, Jé zus, légy ven dé günk…” S az -
után el ment a min den ha lan dók út -
ján. De az imád ság „ér vé nyes” és „ha -

té kony” volt. Mert a ben nünk élő hi -
ány ér zet és a va la mi kor be lénk plán -
tált mon dat ta lál ko zott, és Is ten fe -
lé for dult.

Em lé ke zem ar ra a rab ra, akit bör -
tön ben meg lá to gat va is mer tem meg.
Né hány be szél ge tés után egy szer csak
ki sza kadt a lel ké ből: „Ti szi, imád koz -
hat nánk?” S még mi előtt el kezd het -
tem vol na, ma gá tól fel állt, és rá kezd -
te: „Én Is te nem, jó Is te nem, be csu kó -
dik már a sze mem…” Bár reg gel volt,
nem le pőd tem meg. Örül tem, hogy a
mély ből, a szunny adó ból va la mi elő -
ke rült. Iga zi imád ság!

Az egy ház tör té ne lem nagy imád ko -
zó i ra gon do lok: As si si Fe renc re, Arany -
szá jú Szent Já nos ra, Lu ther re, Bon hoef -
fer re, An thony de Mel ló ra… A lis ta
vég te len. Ki tud imád koz ni? Ők, a na -
gyok vagy a csu pán gyer me ki imád sá -
ga i ra em lé ke ző fel nőtt vagy az éle té ért
küz dő se gély ki ál tó? Az, aki szö ve get
mond, vagy az, aki vá rat la nul ki bök
egy-egy mon da tot? Az, aki szé pen

fo gal maz, vagy az, aki ku sza sza va kat
só haj to zik, ne tán ar ti ku lá lat la nul ki ált?
El mond hat ja-e az egyik, „én már tu -
dok imád koz ni”, a má sik meg azt,
hogy „én kép te len va gyok rá”?

Jé zus ta nít vá nyai az imád ság is ko -
lá já ban is ta nít vá nyok. Nem egy
gyors tal pa ló ere jé ig, nem is csu pán
egy tan fo lyam ide jé re, de még csak
nem is pár éves ma gas szin tű kép zés -
re. Egy éle ten át ta nul juk ezt a gyö -
nyö rű-ne héz tan tár gyat. Az imád ság
is ko lá já ban azon ban nem úgy zaj la -
nak a dol gok, hogy előbb a ta nu lás,
az után – a meg szer zett is me re tek
alap ján – jö het a gya kor lat. Pró bál -
ko zá sok, gya kor la ti ok ta tás és „el mé -
le ti” ta nu lás egy más mel lett zaj lik. 

„Uram, ta níts min ket imád koz -
ni…!” (Lk 11,1) És Jé zus – meg hall va
a ké rést – ta ní tot ta övé it. Ilyen kor
min dig a Mi atyánk ra em lé ke zünk,
így is hív juk: az Úr tól ta nult imád ság.
Ta lán a leg drá gább. A meg szám lál -
ha tat lan szor el mon dott és még is új,
friss. A so ha meg nem un ha tó. A so -
ha ab ba nem hagy ha tó. A hí vő em -
ber éle tét vé gig kí sé rő. 

De nem csak így ta ní tott Jé zus
imád koz ni. Tet te ezt úgy is, hogy pél -
dát mu tat va rend sze re sen fél re vo nult
a vir tu á lis vagy va ló sá gos bel ső szo -
bá ba, be szél get ni a mennyei Atyá val.
Ta ní tott úgy is, hogy el mond ta, mi
a fon tos, és mit nem sza bad az
imád ság ban (lásd a He gyi be széd
imád ság ról szó ló mon da tai a sok be -
széd ről, a lát vány imád ság ról). De ta -
ní tott úgy is, hogy „kéz be vet te” az

Ószö vet ség ira ta it és a zsol tá ro kat, és
hol a ta nít vá nyok kal, hol pe dig ön -
ma gá ban imád koz ta a vá lasz tott
nép, az egy ház imád sá ga it. Még a ke -
resz ten is, utol só sza vai egyi ke ként
zsol tárt imád ko zott: „Én Is te nem, én
Is te nem, mi ért hagy tál el en gem?”
(Mk 15,34)

Az imád ság vi lá ga vég te le nül gaz -
dag. Az imád ság kap csán ter mé sze -
te sen el ső sor ban ér tel mes szö ve gek -
re gon do lunk. S jól is van ez így, hi -
szen az Is ten is vál lal ta, hogy sza vak -
kal kom mu ni kál ve lünk, meg szó lít
min ket, be szél hoz zánk, hát mi is így
re a gá lunk. De az imád ság több sza -
vak nál, meg for mált vagy csak be lül
élő gon do la tok nál. Imád ság gá vál nak
moz du la tok, imád ság gá vál hat a
mun ka, imád ság gá vá lik egy al ko tás,
egy temp lom, egy ze ne mű, és so rol -
hat nánk a vég te len sé gig. 

Mert mind ezen for mák és le he tő -
sé gek mö gött egyet len kér dés áll: el -
in dul-e, él-e a pár be széd a Te rem tő és
a te remt mény kö zött. Sza vak kal vagy
más esz kö zök kel be szél ge tünk-e az
Is ten nel? Er ről gon dol ko dunk a kö -
vet ke ző he tek ben, hó na pok ban a
Ré gi-új li tur gi kus sa rok ban.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Az imád ság is ko lá já ban
Új so ro za tunk elé

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, te vi lá gos -
sá got ad tál en nek a sö tét ség ben élő vi -
lág nak Fi ad, Jé zus Krisz tus ál tal, hall -
gass meg min ket, ami kor az ő ne vé ben
for du lunk hoz zád imád sá gunk kal.

[Lek tor:] Is te nünk, se gítsd meg egy -
há za dat, hogy a tő led ka pott vi lá gos -
sá got tük röz ze vissza eb ben a vi lág ban.
Ne en gedd, hogy a sze re tet len ség, a hi -
tet len ség sö tét sé ge ural kod jon el raj ta.
Te tisz títsd és erő sítsd meg igéd del és
szent sé ge id del egy há zad ban élő gyer -
me ke i det. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, kö nyör günk azo -
kért az em ber tár sa in kért, akik még
nem lát hat ták meg ir gal mad, sze re te -
ted és igaz sá god vi lá gos sá gát. Törd át
a lel ki kö zöny, a szűk lá tó kö rű ség sö tét -
sé gét. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, kö nyör -

günk azo kért az em ber tár sa in kért,
akik nek éle té re a re mény te len ség, a
bol dog ta lan ság, a be teg ség, a gyász sö -
tét sé ge bo rult. A te fé nyed min den sö -
tét sé get be vi lá gít, add meg ezt az
aján dé ko dat min den szen ve dő nek.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Is te nünk, kö nyör günk ezért

a vi lá gért, ame lyet oly sok szor bo rít el
az em be ri fe le lőt len ség, ön zés, ha ta lom -
vágy és kö zöny sö tét sé ge. Te se gíts min -
den jó szán dé kot, amely meg őriz ni
igyek szik te rem tett vi lá go dat, és amely
ar ra tö rek szik, hogy bé ké sebb, ott ho -
no sabb, tisz tább és iga zabb le gyen
élet te rünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:] Légy ve lünk vi lá gos sá -

god dal, Urunk, a te Fi ad, Jé zus Krisz -
tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen!

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarokb Új év – új kez det! A Ré gi-új li tur gi kus sa rok is újat kezd: bel ső so -

ro za tot, amely nek fél éven át egyet len té má ja lesz: az imád ság. Örök -
zöld té ma – mond hat ja bár ki –, még is olyan ke ve set ol va sunk, be -
szé lünk ró la. Az imád ság iro da lom ve tek szik a köl té szet ha tal mas
mennyi sé gű anya gá val, még is oly ke vés sé is mert. Így hát ro va tunk
most er re irá nyít ja ol va sói te kin te tét. Még sem csu pán in for má ci -
ó kat sze ret nénk gyűj te ni és meg osz ta ni. Sok kal in kább az imád ság
lel kü le té vel ír ni és meg szó lal ni s bá to rí ta ni az apos tol sza va i val:
„szün te le nül imád koz za tok”. (1Thessz 5,17) Eh hez kí ná lunk az is me -
ret anyag mel lett mo del le ket és a sze mé lyes val lo má sok nyo mán kö -
ve ten dő pél dá kat.

„A leg na gyobb ín sé get kell meg ta -
pasz tal nod, hogy meg érezd, mi az éh -
ség és a nyo mo rú ság, mi lyen, ami kor
nincs tar ta lé kod, se gít sé ged vagy fe le -
ba rá tod, nincs más, csak egye dül Is ten.
En gedd meg, hogy eb ből sen ki más,
csak Is ten ment hes sen ki. Ne töp -
rengj hát vagy be szélj a meg aláz ta tás -
ról, ha nem ke rülj be le, éld át, légy
ben ne min den se gít ség nél kül, hogy Is -
ten el vé gez hes se a ma ga mun ká ját. De
ha er re nem ke rül sor, leg alább vá gya -
kozz utá na, és ne ir tózz tő le. Azért va -
gyunk ke resz té nyek, és azért mi énk az
evan gé li um – ame lyet az ör dög és az
em be rek nem bír nak hall gat ni –, hogy
ín ség be és meg aláz ta tás ba jut va Is ten
mun kál kod has son ben nünk. Gon dold
vé gig: ha jól la kat na, mi előtt meg éhez -
nél, vagy fel emel ne, mi előtt meg aláz -
tak vol na, úgy vi sel ked ne, mint va la mi
csa ló, aki nem azt te szi, amit ígér.
Cse le ke de te i vel ma gát csú fol ná meg,
pe dig meg van ír va: »Ke zé nek mun kái
iga zak és jo go sak.« (Zsolt 111,7) Ha köz -
be lép ne mind járt nyo mo rú sá god és
meg aláz ta tá sod kez de tén, vagy egé szen
kis baj ban és meg aláz ta tás ban len ne se -
gít sé ged re, ak kor cse le ke de tei nem il -
le né nek is te ni ha tal má hoz és mél tó sá -
gá hoz, ame lyek ről ezt mond ja a zsol -
tár: »Na gyok az Úr tet tei és rend kí vü -
li ek, aho gyan csak ked vét le li ben ne.«
(Zsolt 111,2; Vulg.)” 

d Lu ther Már ton: Mag ni fi cat 
(Ta kács Já nos és Percze Sán dor 

for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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A fen ti kér dés sel nem Shakes peare ko -
mé di á já ra, a Víz ke reszt, vagy amit
akar tok cí mű da rab ra sze ret nék utal -
ni, ha nem a mi víz ke reszt je ink el hal -
vá nyo dá sá ra.

Érez he tő en ár nyék ba ke rült ez az
ün ne pünk. Bár több eu ró pai or szág -
ban ja nu ár 6-a, víz ke reszt ün ne pe má -
ig ün nep és mun ka szü ne ti nap, az zal
ne héz vi tá ba száll ni, hogy va la mi ko -
ri fé nye erő sen meg ko pott. Va la mi kor
ugyan is el kép zel he tet len lett vol na,
hogy ezen az ün ne pen ne tart sa nak is -
ten tisz te le tet, ma nap ság vi szont az a
rit ka, hogy ak kor is nap ján ün ne pe lik,
ha hét köz nap ra esik… 

Ke le ti test vé re ink nél má ig ka rá cso -
nyi ra gyo gá sa van, hi szen ott ja nu ár 6-
án ün ne pe lik Jé zus szü le té sét. Ná lunk
vi szont – a Ka lá ka együt tes éne ké vel el -
len tét ben – nem hús vé tig tart a ka rá -
csony, ha nem víz ke resz tig. So kan ezért
a ka rá csony fát is ak kor bont ják le.

Víz ke reszt ün ne pét új ra fel kel le ne
fe dez nünk! 

Az ün nep evan gé li u ma a nap ke leti
böl csek lá to ga tá sát me sé li el. Ez ön -
ma gá ban is szám ta lan kér dést fel vet.
Nem csak egy sze rű en azt, hogy hon -
nan és mi ért in dul tak el a böl csek. Mit
lát hat tak az égen? Mit je len tett az az
égi jel az ő ko or di ná ta-rend sze rük ben?
Fel ve ti azt a té mát is, hogy va jon Is -
ten szól-e azok hoz is, akik lát szó lag kí -
vül van nak a hoz zá tar to zók kö rén.
Van-e szá muk ra is mon da ni va ló ja?

Van-e ter ve ve lük is? Per sze ezek köl -
tői kér dé sek, hi szen tud juk, hogy
mind egyik re igen nel fe lel he tünk.

Ami re vi szont ta lán ke vés bé gon -
do lunk, hogy Is ten a ma ga vi lá got át -
öle lő ter vé ben nemrit kán az ő kö ve -
tő it is fel akar ja hasz nál ni. Nem azért,
mint ha rá juk szo rul na, in kább úgy he -
lyes meg fo gal maz ni, hogy a kö ve tő it
ki tün te ti az zal, hogy a sző lő jé ben
mun kát ad ne kik! 

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let az idei víz ke reszt re ké szül ve
min den gyü le ke ze tün ket fel ke res te
egy le vél lel, egy imád ság gal és egy kis
per sellyel. Egy há zunk püs pö ki ta ná csá -
nak tá mo ga tá sá val azt a ré gi – és sok
egy ház ban má ig élő – ha gyo mányt
sze ret né fel éb resz te ni, hogy víz ke -
reszt ün ne pén for dít suk fi gyel mün ket
a kül misszió ügye fe lé. 

En nek kap csán eszem be ju tott Ar -
ta bán. 

Ar ta bán kép zelt sze mély. Egy ame -
ri kai pres bi te ri á nus lel kész, Hen ry van
Dyke el be szé lé sé nek fő hő se, az úgy ne -
ve zett ne gye dik bölcs. Ezt a szín da ra -
bot kö zép is ko lás ko rom ban Szé kes fe -
hér vá ron, a re for má tus if jú sá gi kör ben
(ahol öt fe le ke zet hez tar to zó fi a ta lok -
kal al kot tunk egy kö zös sé get) fel dol -
goz tuk, és né hány szor elő ad tuk. 

A tör té net a Bib li á ból is mert há rom

nap ke le ti bölcs kép zelt ne gye dik tár sá -
nak élet út ját mu tat ja be, mint egy mo -
dern pél dá za tot. Az el ső je le net a négy
bölcs ta nács ko zá sá ba en ged be te kin -
tést. A csil la go kat ku ta tó tu dó sok a kü -
lön le ges égi csil lag együtt ál lás ból azt ol -
vas sák ki, hogy Iz ra el ben ki rály szü le -
tik, aki nek ural ko dá sa az egész vi lág ra
nagy je len tő sé gű lesz. Ezért ha tá roz zák
el, hogy út ra kel nek, tisz te le tü ket te szik
ná la, és aján dé kot visz nek ne ki. Ar ta -
bán há rom nagy ér té kű drá ga kö vet
ajánl fel. El ha tá roz zák, hogy a kö vet ke -
ző haj nal ban in du ló te ve ka ra ván nal fog -
nak el men ni, de a reg ge li ta lál ko zó ra
Ar ta bán kés ve ér ke zik… 

A kés le ke dés nek az az oka, hogy a
haj na li fél ho mály ban egy fél holt ra
vert em ber be bot lik. Nincs szí ve ott
hagy ni. Ki mos sa a se be it, és amint az
ir gal mas sa ma ri tá nus a bib li ai tör té -
net ben, el vi szi egy fo ga dó ba. Az egyik
drá ga kö vet szán ja a gyó gyít ta tá sá ra.
A meg be szélt hely re ér kez ve szo mo -
rú an kons ta tál ja, hogy a ka ra ván nél -
kü le in dult el a hosszú út ra. Ér dek lő -
dé sé re meg tud ja, hogy a kö vet ke ző ka -
ra ván csak két hét múl va in dul… 

A má so dik je le net két hét tel ké sőbb
már Bet le hem vi dé kén ját szó dik. He -
ró des ka to nái ép pen ki akar nak tép -
ni egy gyer me ket édes any ja kar ja i ból,
ami kor a tá vo li bölcs üz le tet ajánl a

ka to ná nak. A má so dik drá ga kő ért
cse ré be az anyát fut ni hagy ják a gyer -
me ké vel. 

A har ma dik je le net nek há rom év ti -
zed del ké sőbb Je ru zsá lem a szín he lye.
A vá ro si for ga tag ban pró bál Ar ta bán
Jé zus nyo má ra buk kan ni. Úgy hal lot -
ta, hogy nem rég ott lát ták. Köz ben azt
lát ja, hogy egy adóst foj to gat a hi te le -
ző je, és bör tön nel fe nye ge ti. Köz be lép,
és a hi te le ző nek ad ja a har ma dik drá -
ga kö vet az adós tar to zá sá nak el en ge -
dé sé ért. Eköz ben föld ren gés, majd sö -
tét ség tá mad. Jé zus meg hal a ke resz ten. 

Ar ta bán, ami kor hí rül ve szi Jé zus ha -
lá lát, tel je sen össze ros kad. Imád ság ként
sza kad fel a lel ké ből, hogy ő az út ján
több ször is el ké sett, és im már vég leg le -
kés te a Jé zus sal va ló ta lál ko zást. Az Úr
azon ban ek kor meg szó lal. „Ki cso da
vagy?” – kér de zi Ar ta bán. „Én va gyok
Jé zus, akit ke re sel.” „Egész éle tem ben
ke res te lek, de min dig el kés tem” –
mond ja az öreg bölcs. A hang azon ban

ezt mond ja ne ki: „Bi zony lát tál is, hal -
lot tál is en gem.” „Mi kor lát ta lak vagy
hal lot ta lak vol na?” Az Úr em lé kez te ti
azok ra az ese tek re, ame lyek ben Ar ta -
bán se gí tett. „Lát tam, ami kor a ha zád -
ban se gí tet tél azon a ki ra bolt és cser -
ben ha gyott em be ren, aki mi att le kés -
ted a ka ra vánt. Lát tam, ami kor meg -
men tet ted azt a ha lál ra ítélt gyer me ket
és édes any ját, és azt is lát tam, amit az -
zal az adós sal tet tél Je ru zsá lem ut cá -
ján… Ar ta bán za va rá ban ta po gat ja az
er szé nyét. „Hol van nak a drá ga kö vek,
ami ket ne ked szán tam?” „Meg kap -
tam mind a hár mat” – mond ja az Úr.
„Mert ha meg tet té tek eggyel a leg ki sebb
atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg…” 

Víz ke reszt Is ten hoz zánk for du lá -
sa nyo mán ar ra akar in dí ta ni min ket,
hogy mi is for dul junk az ő sze re tett -
jei fe lé. Er re pe dig nem csak fe le lős sé -
günk, de le he tő sé günk is van.

Él jünk ve le böl csen! 

A víz ke reszt tel mit akar tok?
é gtájoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Sławo mir Mrożek no vel lá já ban egy
em ber éj sza kai szál lást ke res, de
már min den hely fog lalt. Ele in te ar -
ra gon dolt, né mi lu xust en ged meg
ma gá nak, most azon ban kény te len
be ér ni egy na gyon is igény te len pan -
zi ó val. Nagy meg le pe té sé re azon -
ban a por tás egy olyan szo bát kí nál
ne ki – igaz, elég bor sos áron –, ahol
a vi lág leg szebb lát vá nya fo gad ja
majd. Em be rünk meg örül, és kész ki -
fi zet ni a fel árat is. 

Ami kor azon ban el fog lal ja a szo bát,
nagy meg hök ke né sé re tel je sen át la gos -
nak ta lál ja. A bú to rok ko pot tak, egy -
sze rű ágy, asz tal, szék, egy nagy tü kör,
szek rény. Az ab lak pe dig egy ál ta lán
nem a vi lág leg szebb lát vá nyá ra nyí lik,
ha nem egy vi lá gí tó ud var ra, sze me tes -
ku kák ra és tűz fal ra.

Em be rünk per sze na gyon dü hös
lesz, hi szen nem kis pén zé ért sok kal
töb bet re mélt. Le megy, hogy mind ezt
szá mon kér je a por tás tól. 

* * *

Szem től szem ben áll ni egy ide jű leg
ki bír ha tat lan és egy ide jű leg el ke rül he -
tet len. És még is vágy va vá gyunk ar ra,
hogy szem től szem ben áll has sunk. 

A köz vet ve ki mon dott sza vak min -
dig gel lert kap nak. Le gyen az te le fon -
be szél ge tés, arc ta lan, mi mi kát lan,
vagy lel ké szi in terp re tá ció, bár mennyi -
re át hat va hit tel és Lé lek kel. 

Szem től szem ben áll ni ki bír ha tat -
lan. A szem pil la rez dül, az tán fél re né -
zünk, le süt jük a sze mün ket. Még em -
be rek egy más kö zött is, hát még ha Is -
ten te kint ránk. Az Ószö vet ség ki is
mond ja, hogy Is ten ilyen kö zel sé gét
nem bír ja ki a ha lan dó. 

Szem től szem ben áll ni el ke rül he tet -
len. Ez az ün nep ar ról szól, hogy Is ten
kö zénk lé pett. A sö tét ség ből vi lá gos ság
ra gyo gott fel. Ez tör té nik min den al ka -
lom mal, ami kor szem től szem ben ál -
lunk ve le. Sö tét sé günk ben fel ra gyog a
vi lá gos ság. Fé lel me tes erő vel hat ránk.

Lep le zet le nül ál lunk.
Még is vá gya ko zunk rá. Élet ele -

münk az őszin te ség. Gyű löl jük ha zug -
sá ga in kat. Jó len ne gyer me ki szív vel
iga zat mon da ni, igaz nak lát sza ni.

Más fe lől ott van az ud va ri as ság, a vi -
lág ha zug rend sze rei, az el vá rá sok és
sa ját gyen ge sé günk. 

Ez a nap nem csak Jé zus meg je le né -
sé ről szól, ha nem az ál ar cok elő vé te -
lé ről is. Mert a mu lat ság ál ar cos. Fá -
rad tan az élet mu lat sá ga i tól sze ret nénk
őszin tén szem től szem ben áll ni.

* * *

A por tás né mi leg sért ve ér zi ma gát,
hogy a ven dég nem ér té kel te kel lő kép -
pen a vi lág leg szebb lát vá nyát, me lyet
az ál ta la kí nált szo ba mu tat. Né hány
kér dés után fel megy az eme let re, hogy
meg bi zo nyo sod jon a pa nasz iga zá ról.
Ha mar rá jön, hogy a prob lé ma ab ból
adó dik, hogy a ven dég nem a szo ba
meg fe le lő pont ján ke res te a vi lág leg -
szebb lát vá nyát. Nem az ab la kon kel -
lett vol na ki néz nie, ha nem a tü kör elé
kel lett vol na áll nia. 

Biz tat ja is, hogy áll jon oda, és néz -
ze meg, mit lát. A ven dég ret te ne te sen
dü hös. Per rel fe nye ge tő zik, és kö ve teli
vissza a pén zét. A por tás azon ban nem
hagy ja ma gát ki zök ken te ni, ő meg
van győ ződ ve ar ról, hogy a szol gál ta -
tás pon to san azt nyújt ja, amit meg -
ígért. Vé gül si ke rül rá ven nie a ven dé -
get ar ra, hogy áll jon oda, aho vá ő
mond ja, a tü kör elé.

* * *

Já nos sza vai jól is mer tek, ezt szok tuk
ol vas ni a gyó ná si li tur gi á ban, né mi leg
tor zít va, de be azo no sít ha tó an. „Ha azt
mond juk, hogy nin csen bű nünk, ön ma -
gun kat csal juk meg, és nincs meg ben -
nünk az igaz ság. Ha meg vall juk bű ne -
in ket, hű és igaz ő: meg bo csát ja bű ne -
in ket, és meg tisz tít min ket min den
go nosz ság tól.”

Ezek a mon da tok az egyik leg őszin -
tébb szer tar tás ban han goz nak el. A
szem től szem ben ál lás szer tar tá sá ban.
Ami kor az em ber sze ret ne ki csinnyé
len ni, meg sza ba dul ni min den kép -
mu ta tá sá tól, ál ar cá tól, ha zug sá gá tól. Ál -
ta lá ban hoz zá szok tuk kap csol ni az úr -
va cso ra vé tel hez, amely Is ten ki tá rul ko -
zá sá nak szer tar tá sa. Ha az em ber kész
szem től szem ben áll ni Is ten nel, Is ten
kész meg mu tat ni ma gát ne ki.

Bár ilyen könnyen men ne! Va ló já -
ban min den szer tar tá sun kat, min den
moz du la tun kat, gon do la tun kat át jár -
ja a ma gunk imá da ta. Mi köz ben Is ten
sze ret ne szem től szem ben áll ni ve lünk,
mi csak ma gun kat bá mul juk, a vi lág
leg szebb lát vá nyát.

* * *

A tü kör előtt áll va a ven dég ter mé sze -
te sen ma gát lát ja. Még min dig na gyon
mér ges, de a por tás vál tig bi zony gat -
ja, hogy most ép pen a vi lág leg szebb
lát vá nya tá rul elé. Ő er ről tel je sen meg
van győ ződ ve. Ha a ven dég nem ezt
lát ja a vi lág leg szebb lát vá nyá nak –
már mint ön ma gát –, ak kor az nem a
szál lo da hi bá ja. 

A no vel la az zal zá rul, hogy a ven -
dég be le néz ve a tü kör be, va ló ban úgy
gon dol ja, hogy az, amit lát, a vi lág leg -
szebb lát vá nya. Így az tán iga zat ad a
por tás nak, és ma rad.

* * *

Mi tö ri be azt a tük röt, amely ben foly -
ton ma gun kat bá mul juk? Mi for dít hat -
ja el sze mün ket pöf fesz ke dő énünk től?
Ta lán az, amit a most ér ke ző, a sö tét -
ség ből vi lá gos ság ként fel ra gyo gó hir -
det. Hogy szá má ra mi va gyunk a vi -
lág leg szebb lát vá nya. Nem azért,
mert va ló ban szé pek len nénk, ha -
nem mert ő olyan nak lát. És a szá má -
ra meg fo gal ma zó dó lát vány, mely
min ket a ma gunk va ló já ban, ál ar cok
nél kül lát szép nek, egy ide jű leg meg -
mu tat ja ne künk sa ját rút sá gun kat. 

Ami kor szép nek lát juk ma gun kat,
nem lát juk őt. Ami kor ő el mond ja, mi -
lyen szé pek va gyunk ne ki, meg lát juk
csúf sá gun kat. Eb ben a csú nya sá gunk -
ban azon ban át él jük azt a bol dog szé -
gyent, mely ben el fo gad ta tunk, és ké -
szek va gyunk le ven ni ál ar ca in kat.

* * *

„Jöjj fé nyed del, mert ben nünk sok a sö -
tét ség. / Jöjj szép sé ged del, mert olyan
csú nyák és ta szí tók va gyunk sok szor. /
Jöjj erőd del, hogy fel egye ne sed jünk. /
Vedd el szí vünk ke mény sé gét.”

g Ko czor Ta más

vÍZ k e re SZ t ün ne pe – 1jn 1,5–10

A vi lág leg szebb lát vá nya
aZ ünnep ig éje

A di na mi ku san fej lő dő és né pe se dő
Bu da örs a vá ros hoz ha son ló mó -
don gya ra po dó evan gé li kus gyü le ke -
zet tel büsz kél ked het. A so ká ig szór -
vány hely zet ben élő kö -
zös ség ti zen hét éve vált –
vá lasz tott fel ügye lő és
se géd lel kész ál tal ve ze tett
– misszi ói egy ház köz sé -
gé, tíz esz ten dő vel ez -
előtt pe dig sa ját temp -
lom ba köl töz hetett. 

Mind ezért de cem ber
22-én, ad vent ne gye dik
va sár nap ján ün ne pi is -
ten tisz te let ke re té ben ad -
tak há lát a hí vek. Ige hir -
de té sé ben dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök Fil 4,4–5
alap ján szólt az öröm ről. 

A kö szön té sek so rá -
ban szót ka pott töb bek kö zött Rusz -
nyák De zső, a szlo vá ki ai sa jó gö mö ri
test vér gyü le ke zet lel ké sze, D. Sze -
bik Im re, a temp lom szen te lé sét vég -

ző nyu gal ma zott püs pök, va la mint
Itt zés Ist ván, a gyü le ke zet ben gyak -
ran he lyet te sí tést vál la ló nyu gal ma -
zott lel kész. A sort Endre ffy Gé za, a

ti zen hét éve itt szol gá ló lel ki pász tor
(képünkön) zár ta kö szö nő és Is ten nek
há lát adó sza va i val. 

g HHÁ

Há la adás tíz évért

Több szá zan bú csúz tak de cem ber
21-én, szom ba ton Sop ron ban Szo -
ko lay Sán dor Kos suth-dí jas ze ne -
szer ző től. A gyász szer tar tá son és te -
me té sen Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök is részt vett, és – má sok mel lett
– be szé det mon dott Ba log Zol tán
em be ri erő for rás-mi nisz ter is. 

A sop ro ni evan gé li kus temp lom -
ban tar tott gyász szer tar tá son va la -
mennyi bú csú zó ki emel te a nyolc -
van két éve sen el hunyt mű vész ma -
gyar sá gát, hi tét, rend kí vü li sze mé -
lyi sé gét. Is ten vi gasz ta ló igé jét Itt zés
Já nos nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök hir det te. 

Szo ko lay Sán dor mint egy hat száz
mű vet kom po nált, hét ope rát írt, kö -
zü lük a Vér nász (1964) vi lág si kert
ho zott, és a mai na pig a leg si ke re -
sebb ma gyar ze ne drá ma: ti zen ki lenc
ope ra ház ban mu tat ták be. Mun kás -
sá ga el is me ré se ként a ze ne szer zőt
1960-ban és 1965-ben Er kel Fe renc-
díj jal, 1966-ban Kos suth-díj jal, 1987-

ben és 2001-ben Bar tók–Pász to ry-
díj jal tün tet ték ki, 2002-ben meg -
kap ta a Cor vin-lán cot. 1976-tól volt
ér de mes mű vész, ké sőbb a ki vá ló
mű vész cím nek is bir to ko sa lett.
1998-ban Ma gyar Örök ség dí jat,
2008-ban Pri ma-dí jat, 2011-ben pe -
dig Ar tis jus-dí jat ka pott.

A gyász szer tar tás után a sop ro -
ni evan gé li kus te me tő ben he lyez ték
örök nyu ga lom ra a ze ne szer zőt,
aki de cem ber 8-án ott ho ná ban
hunyt el. Szo ko lay Sán dor 1994 óta
élt Sop ron ban, már nyug dí jas ként,
a csen de sebb élet mód, az al ko tás, a
mű vé szi el vo nu lás je gyé ben köl tö -
zött a vá ros ba. 2001-ben Sop ron
dísz pol gá ra lett. 

d For rás: MTI

(Az evan gé li kus egy há zunk hoz szo -
ro san kö tő dő Szo ko lay Sán dor ról
la punk ka rá cso nyi szá má ban em -
lé kez tünk meg.)

El te met ték Szo ko lay Sán dort
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A két gyü le ke zet sze re tet tel jes, őszin -
te kap cso la tát nem csak az ak tu á lis
lel ké szek, ha nem a gyü le ke ze tek tag -
jai is szá mon tart ják. Mind két pro -
tes táns fe le ke zet a re for má ció ta la já -
ban gyö ke rez ve együtt mű kö dé sé vel
jó pél dát mu tat a vá ros rész pol gá ra -
i nak. Nem egy szer együtt szol gál tak
Új pest fő te rén, a ka rá cso nyi vá sár
szín pa dán, vagy kö zö sen osz toz tak az
al kal mi köny ves bó dé mű köd te té -
sén. A ja nu á ri egye te mes ima hé ten és
a re for má ció he té ben is együtt imád -
ko zik a két kö zös ség re for má tus
test vé re ik kel, sőt éven te egy al ka lom -
mal a gyü le ke ze tek pres bi te rei is ta -
lál koz nak, is mer ked nek. 

A feb ru á ri, úgy ne ve zett „szó szék -
cse rén” evan gé li kus lel kész hir de ti az
igét a bap tis ta ima ház ke resz te ket áb -
rá zo ló, ke rá mia bo rí tá sú szó szé kén, és
bap tis ta lel kész pré di kál az evan gé -
li kus temp lom bolt íves fa lai kö zött.
Az éven te ha gyo má nyo san meg tar -
tott nyá ri bap tis ta egy ház ze nei tan -
fo lyam ke re té ben az evan gé li kus
gyü le ke zet is biz to sít he lyet a ze nei
ok ta tás ban részt ve vő fi a ta lok nak. 

A bap tis ta test vé rek a re for má ció
hó nap já ban, ta valy ok tó ber 19–20-án
em lé kez tek meg ar ról, hogy négy -
száz ki lenc ven év vel ez előtt, 1523-
ban ér ke zett Fel ső-Ma gyar or szág
te rü le té re az el ső ana bap tis ta pré di -
ká tor, Sch rö ter Kris tóf, aki Eper je sen
ala pí tott gyü le ke ze tet. Az ana bap tis -
ta moz ga lom ma gyar or szá gi kez de -
té re em lé kez ve több elő adás is el -
hang zott. Jo sef Franz En zen ber ger
bé csi tör té nész pro fesszor az ana -
bap tis ta re for má ci ó ról, a moz ga lom
auszt ria–ma gyar or szá gi össze füg -
gé se i ről tar tott elő adást, Kiss Le hel
ko lozs vá ri egy ház tör té nész Beth len
Gá bor er dé lyi fe je de lem alak ját idéz -
te, aki le te le pí tet te és tá mo gat ta az
ana bap tis ta ha bá no kat Er dély ben,
dr. Sze be ni Oli vér egy ház tör té nész

pe dig Friss hí rek, fe ke ték és ja pá nok
kö zöt ti hut te ri te le pek cím mel tar tott
ér dek fe szí tő elő adást.

Kér dés ként me rül het fel az ol va -
só ban, kik is va ló já ban az ana bap tis -
ták, és ko runk bap tis tá it mi lyen kap -
cso lat fű zi az ana bap tis ták hoz. 

A tör té ne lem írás szá mos eset ben
új ra ke resz te lők nek ne ve zi az ana bap -
tis tá kat, mert bib lia ér tel me zé sük
sze rint a ke reszt ség szent sé gé ben
csak a hit val ló kat ré sze sí tet ték. A re -
for má ció láng ját meg gyúj tó Lu ther
Már ton fel lé pé se ide jén töb ben is be -
ha tó an ta nul má nyoz ták a Bib lia ta -
ní tá sát, és ez idő tájt nem csak az úr -
va cso ra kér dé sé ben, ha nem a ke -
reszt ség ügyé ben is szá mos hit vi ta
folyt. Ma ga Lu ther is so kat fog lal ko -
zott a ke reszt ség for má já val. Az egy -
ház ba bi lo ni fog sá gá ról cí mű ira tá ban
vizs gál ja ezt a kér dést. A Ró mai le -
vél 6. ré szé nek 4. ver se nyo mán meg
is fo gal maz ta a ke reszt ség tar tal mi lé -
nye gét, de a gya kor la tán vé gül nem
vál toz ta tott. 

Az ana bap tis ta moz ga lom nak szá -
mos irány za tát is mer jük. A moz ga -
lom lét re jöt te nem köt he tő egyet len
ki emel ke dő sze mély hez, mint a né -
met vagy a hel vét re for má ció ese té -
ben lát juk. Ter mé sze te sen szá mos ki -
emel ke dő ana bap tis ta ve ze tőt is me -
rünk. Szo kás az ana bap tis ta moz gal -
mat a re for má ció né pi irány za tá nak
is ne vez ni. A né pi jel ző azon ban ne
té vesszen meg sen kit. 

A mai na pig száz nál több ana bap -
tis ta kó dex ma radt fönn, mi köz ben
a je zsu i ták ko csi szám ra éget ték el az
ana bap tis ták kó de xe it és éne kes -
köny ve it. Az ül döz te tés me ne kü lés -
hez ve ze tett, so kan már tír ha lált hal -
tak. Előbb Mor va or szág ban, ké sőbb
Er dély ben és on nan to vább men ve
Orosz or szág te rü le tén te le ped tek
meg az ana bap tis ta hi tet kö ve tők. 

Ez a me ne kü lés tar tot ta egy ben a

bé kes ség re igye ke ző, szor gos, hi tük
sze rint élő em be re ket. Fa ze kas mű he -
lye ik ből ke rül tek ki a má ig is mert és
nagy ra be csült ha bán ke rá mi ák.

Az 1609-ben Ang li á ból el in dult új -
ko ri bap tis ta moz ga lom ha nem is
köz vet len utó da az ana bap tis ták -
nak, de a hit val ló ke reszt ség okán
min den kép pen szel le mi örö kö se,
épp úgy, mint a men no ni ták vagy az
evan gé li u mi sza bad egy há zak is.

En zen ber ger pro fesszor egyik elő -
adá sát dr. Bal tha sar Hub mayer ana -
bap tis ta re for má tor ról tar tot ta, aki
Lu ther és Zwing li kor tár sa volt.
Zwing li elő ször helyt adott a hit val -
ló ke reszt ség gon do la tá nak, de vé gül
vissza von ta, és ül döz ni kezd te az
ana bap tis tá kat és ko ráb bi ba rát ját,
Hub mayert is.

Hub mayer, a frei bur gi egye tem
dok to ra elő ször a re gens bur gi teo ló -
gi ai aka dé mia rek to ra ként lett is mert -
té. A re gens bur gi dóm nagy ha tá sú
szó no ka ként tar tot ták szá mon. Teo -
ló gi ai ira ta it azon ban, ame lyek ben a
ke reszt ség ről val lott né ze te it fog lal -
ta össze, már a ni kols bur gi vár lel ké -
sze ként tet te köz zé. Ni kols burg ban
mint ül dö zött ana bap tis ta re for má -
tor mint egy hat ezer ta gú gyü le ke ze -
tet ve ze tett. Mű kö dé sé nek a Habs -
burg ka to li ku sok ve tet tek vé get, mi -
kor is mond va csi nált po li ti kai vá dak
alap ján Bécs be ren del ték, és mi vel
nem volt haj lan dó hi tét meg ta gad ni,
mág lyán éget ték el, fe le sé gét pe dig
né hány nap pal ké sőbb a Du na vi zé -
be foj tot ták. 

A bap tis ták már tír ként te kin te nek
Hub mayer re épp úgy, mint Fis cher
And rás ra, a Fel vi dék ana bap tis ta re -
for má to rá ra is, akit Krasz na hor ka vá -
rá ból dob tak le a mély be. Dr. So mo -
gyi Im re, a múlt szá zad egyik ne ves
bap tis ta ve ze tő je ír ta: „Vér ta nú sá go -
tok nem volt hi á ba va ló, ki folyt vé re -
tek nem volt med dő mag ve tés…”

Ma az evan gé li ku sok és bap tis ták
test vér ként te kin te nek egy más ra,
hisz az evan gé li um jó hí ré nek hir de -
té se, a krisz tu si élet meg élé sé nek
be mu ta tá sa mind két kö zös ség tag ja -
i nak leg főbb cél ja. És ez nem csak Új -
pes ten van így: Tót kom ló son el fogy -
tak a bap tis ták, és meg fo gyat koz tak
az evan gé li ku sok, ezért a bap tis ta
ima ház ból evan gé li kus ká pol na lett. 

g Ma ro si Nagy La jos

A re for má ció ta la já ban gyö ke rez ve
b Új pes ten, a Ká ro lyi Ist ván gróf ál tal 1840-ben ala pí tott te le pü lé sen egy -

azon esz ten dő ben, száz negy ven év vel ez előtt, 1873-ban in dult el az evan -
gé li kus és a bap tis ta misszió. A két gyü le ke zet temp lo ma és ima há za
kö zel egy év szá za da né hány száz mé ter tá vol ság ból te kint egy más ra.
Az evan gé li kus temp lom szé pen fel újí tott tor nyán csil lo gó ke reszt és
a bap tis ta ima ház klin ker tég lás hom lok za tán fe hér lő nagy ke reszt az
egy ko ri mun kás ke rü let ként szá mon tar tott nyüzs gő vá ros rész szí vé -
ben nap mint nap az ég fe lé irá nyít ja az ut ca em be ré nek fi gyel mét. 

Nem csak az egyén nek, ha nem a gyü -
le ke zet nek és az egy ház nak is meg kell
tér nie, hogy ne vesszen el, hogy ne
egyez zen ki a vi lág gal. 

A na pok ban meg néz tem a Call
Girl cí mű svéd–nor vég–finn–ír fil -
met. Meg tör tént ese mé nye ken ala pul
a tör té net: az egész Svéd or szá got
meg ren ge tő, het ve nes évek be li pros -
ti tú ci ós bot rányt dol goz za fel. 

Egy nem ke vés po li ti kai be fo lyás sal
bí ró asszony call-girl-há ló za tot mű -
köd tet, amely ben kis ko rú a kat is fog -
lal koz tat. Ügy fe lei kö zött szá mos ma -
gas ran gú tiszt ség vi se lő, po li ti kus, sőt
mi nisz te rek is sze re pel nek. A be szer -
ve zett ti né dzser lá nyok szá má ra a
ne ve lő in té zet ből va ló sza ba du lás re -
mé nyét kí nál ja a gyors pénz szer zé si le -
he tő ség, im po nál ne kik az éj sza kai élet,
az új ru hák, az ital és a dro gok. 

A film plasz ti ku san mu tat ja be
azt a fo lya ma tot, amely ben mi nisz -
te rek, par la men ti bi zott sá gok hoz zák
meg sor ban azo kat a tör vé nye ket,
ame lyek meg könnyí tik a kis ko rú ak -
kal va ló sze xu á lis érint ke zést, a ve lük
va ló vissza élést. Ezek kel a li be ra li zált
sza bá lyok kal az után ők is él nek, az
igaz ság ügyi mi nisz ter rel az élen. Lát -
ni kell eze ket a fo lya ma to kat. Eu ró -
pa tör vé nye sí ti az igé vel, ter mé sze tes
rend del szem be ni vi sel ke dést, élet -
mó dot. Ezen nem kell cso dál koz ni,
hi szen a vi lág vi lág ma rad. Nagy
kér dés, hogy eb ben a sod ró fo lya mat -
ban az egy ház meg tud-e áll ni.

Egy há zunk újon nan fel állt misszi -
ói bi zott sá ga hang sú lyoz za a lel ki, hit -
be li szem pon tok el sőbb sé gét. Hi tet az
élő ige éb reszt, sem mi más. Ezért
szük sé ges, hogy meg újul jon az én
sze mé lyes, lel ké szi éle tem, és meg -
újul jon min den fe le lős sé get vál la ló,
hor do zó lel kész, teo ló gi ai ta nár, pres -
bi ter éle te. Is ten nem tud ja, nem
akar ja hasz nál ni a meg té rés nél kü li
egy há zat (Jer 7). 

A jö vő egy há za szem pont já ból
dön tő stra té gi ai pont a lel kész kép zés,
a gyer mek- és if jú sá gi mun ka (is ko -
lá ink kal együtt) és a mé dia szol gá lat.
Ezért ír tuk le (és tet tünk is lé pé se ket
a meg va ló sí tás ér de ké ben – ke vés
ered ménnyel), hogy szük sé ges meg -
erő sí te ni a lel kész kép zést – töb bek
kö zött a misszio ló gia kö te le ző (nem
fa kul ta tív) ok ta tá sá val és a misszi ói
gya kor lat meg szer ve zé sé vel. 

Lé nye gé ben szin te min den a gyü -
le ke ze tek ben dől el. Az egy ház a gyü -
le ke ze tek ben él. A mai struk tú rá ban
meg ha tá ro zó sze re pe van a lel kész nek.
Ezért fon tos, hogy misszi o ná ri us lel ké -
sze ket ké pez zen egy há zunk, akik ég nek
az Is ten- és em ber sze re tet tü zé ben, is -
me rik a mai szo cio ló gi ai, szel le mi
hely zet ben al kal maz ha tó szol gá lati
mo del le ket, meg ol dá so kat.

Mi eb ben a mai hely zet ben egy há -
zunk evan gé li zá ci ós és misszi ói bi -
zott sá gá nak és a misszi ói lel ké szek -
nek a fel ada ta? Pél dá ul a fen ti ek fel -
is me ré se, kép vi se le te és meg va ló sí -
tá sa egy há zunk ban.

Fo lya ma to san ala kí ta ni kell/szük -
sé ges a struk tú rát is, töb bek kö zött
meg ta lál ni a misszi ói mun ka ágak és
ve ze tő ik he lyét, fe le lős sé gét az egy -
há zi élet ben. A misszi ói bi zott ság –
ma gá tól ér te tő dő en – az egy ház ve -
ze tés sel együtt kell, hogy meg ta lál ja,
meg fo gal maz za egy há zunk kö ze li és
tá vo lab bi cél ja it. Ez a mun ka fo lya -
ma tos volt az el múlt évek ben is. 

A misszi ói tör vény sze rint né -
hány éven te a bi zott ság a zsi nat elé
ter jesz ti az irány el ve ket, hang sú lyo -
kat. A zsi nat azo kat meg tár gyal ja és
el fo gad ja. Ezt meg tet ték az elő ző
cik lu sok mun ka kö zös sé gei is. Ki ált -
sunk, kö nyö rög jünk meg úju lá sért, és
te gyük dol gun kat az Ige sze rint! A
töb bit bíz zuk az Úr ra.

A szerző a Margyarországi Evan gé -
li kus Egyház országos missziói lelkésze

Az ébredés kezdete
f Folytatás az 1. oldalról

meg je lent a ke resz tyén igaz ság ju bi le u mi szá ma
A Ke resz tyén Igaz ság fo lyó irat a ju bi le u mi, szá za dik szá má hoz ért. En nek
örö mé re száz ol da lon, gaz dag tar ta lom mal ke rül az ol va sók ke zé be.

Az Ige hir de tés ro vat Tú róczy Zol tán nak
a kö zel múlt ban meg je lent kö te té ből kö -
zöl egy ad ven ti el mél ke dést, majd foly ta -
tó dik a Lu the ri teo ló gi á ról min den ki nek
so ro zat, mely ez út tal az adi a fo ron kér dé -
sét jár ja kö rül.

1983-ban ad ták ki ne ves né met teo ló -
gu sok azt a do ku men tu mot, amely az
úr va cso rá val kap cso la tos té ves gya kor lat -
tal szem ben ki fe je zés re jut tat ja a lu theri
teo ló gi ai szem pon to kat. Fon tos tá jé ko zó -
dá si pont ez te hát min den evan gé li kus nak.

A ta nul má nyok so rát Dó ka Zol tán írá -
sa nyit ja: az óegy há zi evan gé li u mok eti kai
al kal maz ha tó sá gát vizs gál ja az ige hir de tés -
ben, nagy se gít sé get ad va ez zel min den ige hir de tő nek, de ige hall ga tó nak is.

Foly ta tó dik Tu bán Jó zsef Iden ti tás és to le ran cia cí mű so ro za ta, im már
a har ma dik, be fe je ző résszel. 

Nagy ér dek lő dés re tart hat szá mot Ter ray Lász ló nak a „Füst be ment
terv” cím mel Vaj ta Vil mos ügy nök ké szer ve zé sé nek kí sér le té ről szó ló ta -
nul má nya, il let ve Pát kai Ró bert írá sa, mely ben a Kül föl dön Élő Ma gyar
Evan gé li kus Lel ki gon do zók Mun ka kö zös sé gé nek (KÉ MELM) mun kás -
sá gát rej tő irat anya got ve szi szám ba. 

Új té má val je lent ke zik az ezt kö ve tő írás: Tóth Ká roly az egy há zi vá -
lasz tá sok tör té ne tét dol goz za fel foly ta tá sok ban.

E szám ban kö szön tik a ki lenc ven éves Ter ray Lász lót két, Nor vé gi á -
ban járt if jú lel kész em lé ke zé sé vel.

Gaz dag tar ta lom mal telt meg a ju bi le u mi szám ban az Em lé ke zünk ro -
vat is. Kö zöl jük Grend orf Pé ter nek az Or dass La jos sír já nál el mon dott
ige hir de té sét, a száz éve szü le tett Bö röcz Sán dor ra em lé ke zünk Bö röcz
Eni kő se gít sé gé vel, Go ór Ju dit ta nul má nya pe dig Weö res Sán dor mun -
kás sá gát ele ve ní ti meg.

Vé gül két köny vet ajánl a fo lyó irat az ol va sók fi gyel mé be: Hall grím ur
Pét urs son nak az Or dass La jos for dí tá sá ban új ra ki adott, Pas sió-éne kek cí -
mű mű vét, va la mint id. Zász ka licz ky Pál Ve tés köz ben cí mű kö te tét.

Re mél jük, az ol va sók öröm mel for gat ják majd az ün ne pi szá mot!
g Isó Do rottya szer kesz tő

A baptista imaház mögött az újpesti evangélikus templom
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b Ne héz ve le in ter jút ké szí te ni.
Ne héz, mert en nek a mes te re,
leg több ször per cek alatt kell
éle te ket föl mu tat nia. Az után
sze rény, mű velt, tá jé ko zott. Hi -
te les em ber. Nem vo nul el a stú -
dió mé lyé be, hogy csak ket ten
le gyünk: a Ma gyar Rá dió pa go -
dá já ban for ró ká vé mel lett idéz -
zük az el múlt év ti ze de ket.

No votny Zol tán Tán csics-, Rát Má -
tyás- és Pri ma-dí jas új ság író, a ha zai
sport új ság írás meg ha tá ro zó alak ja.
1963-tól dol go zik a Ma gyar Rá di ó -
ban. Volt be mon dó, ri por ter, a Pe tő fi
rá dió fő szer kesz tő je. A te le ví zi ó nál
hu szon hét évig kül sős ként dol go zott:
a Hír adó ban s kü lön fé le gye -
rek mű so rok ban… Ti zen két
nyá ri olim pi á ról, négy lab da -
rú gó-vi lág baj nok ság ról és
szá mos ran gos ha zai ese -
mény ről köz ve tí tett.

Ezek a szá raz élet raj zi ada -
tok. De a fon tos a ma is fá rad -
ha tat la nul dol go zó em ber,
aki nek egyé ni sé ge ma gá val
ra ga dó. A Ma gyar Rá dió egyik
leg szebb han gú ri por te re. Ka -
rá csony előtt a kez de tek ről
kér dez tem: ma gyar–tör té ne -
lem sza kos dip lo má val ho -
gyan ke rült a sport kö ze lé be?

– Gye rek ko rom ban elő -
ször a spor tot sze ret tem meg.
Alig tud tam jár ni, de édes -
apám már fut ball meccsek re
vitt. Az is ko lá ban nagy sze rű
test ne ve lő ta ná ra im vol tak. A
re for má tus gim ná zi um ele -
mi jé ben kezd tem. Itt Pa tay Zsig -
mond volt az egyik ne ve lőm, aki a
röp lab dát vi rá goz tat ta föl. Dom bi
Pál volt a má sik, aki a kis pá lyás ké -
zi lab dát ho no sí tot ta meg; mind ket -
ten jó tor ná szo kat is ne vel tek, volt ví -
vó tan fo lyam az is ko lá ban, szó val
tíz éves ko ro mig meg is mer ked tem
ezek kel a já té kok kal, mi köz ben a fo -
ci ma radt a kö zép pont ban… Fel ső ta -
go zat ba a Kne zi ch ut cá ba jár tam, ott
a ko sár lab dát sze ret tem meg, ké -
sőbb az Apá czai Cse re Já nos gya kor -
ló gim ná zi um ban az ak ko ri spor to lók
és edzők ja va meg for dult. Az már
csak rá adás, hogy az öt ve nes évek ben
a ma gyar sport óri á si si ke re ket ara -
tott, az arany csa pat és töb bi ek a vi -
lág leg jobb jai kö zé tar toz tak.

– Mi ért ment még is böl csész kar ra?
– 1945-ben sé tál va az ut cán min -

dig kér de zős köd tem a be tűk ről, s ész -
re vét le nül meg ta nul tam ol vas ni. In -
nen a könyv sze re te te. Az után a be -
széd, ez is na gyon fon tos, ami kor
meg szü let tem, kap tam egy rá di ót,
egy bú tor da ra bot, amellyel együtt
nőt tem föl. Hall gat tam, cso dál tam,
be szél tem hoz zá, egy pasz tás do boz -
ban köz ve tí tet tem; ha az is ko lá ban
lyu kas óránk volt, amit ol vas tam, el is
me sél tem paj tá sa im nak. Va la mi kü -
lö nös adott ság nak kö szön he tő en a
tör té nel mi ese mé nyek, év szá mok
meg ra gad tak ben nem. El ső sor ban
ezért je lent kez tem böl csész kar ra.

– Volt olyan ta ná ra, aki nagy ha -
tást gya ko rolt Ön re?

– Nagy sze re pe volt osz tály fő nö -
köm nek, Gya pay Gá bor nak. A Fa sor -
ban ta ní tott előt te, meg szün te té se
után az evan gé li kus le vél tár ban dol -
go zott – és 1989-ben ő in dí tot ta új -
ra a fa so ri gim ná zi u mot… Gya pay
sze mé lyi sé ge, tör té ne lem sze re te te,
tu dá sa ha tott rám. Egye te mi fel vé te -
lim nél so kat szá mí tott, hogy a tör té -
ne lem szak kör ben Kos suth-ha gyo -
má nyok után ku tat tam Tin nyén.

– Ho gyan ke rült a rá dió kö ze lé be?
– Egye te mis ta ként. Sze ret tem vol -

na Bu da pes ten ma rad ni, s ezt, ahol
csak tud tam, el is mond tam. A szom -
szé dom bá to rí tott, mond ván, aki
annyi ra ér ti a spor tot, köz ve tít is, mi -
ért nem megy el ri por ter nek. Ír tam egy
ön élet raj zot, en nek ha tá sá ra be hív tak,
fél órát be szél get tek ve lem, vé gül meg -
kér dez ték, mi hez ér tek. „Böl csész -
hall ga tó va gyok, és a spor tért lel ke se -
dem.” „Jó, ak kor Sze pe si!” – vág ták rá
azon nal, és in nen kezd ve a sport szer -
kesz tő ség gel ke rül tem kap cso lat ba.

Kö vet kez tek a pró bák, köz ve tí té -
sek, tu dó sí tá sok, jár tam va sár nap
vi dék re. Be hív tak be mon dói meg hall -
ga tás ra, meg tud tam, hogy 1956 óta
nem vet tek fel új em bert, köz ben so -
kan meg öre ged tek, disszi dál tak vagy

meg hal tak. Há rom év után ke rül tem
a sport ro vat hoz. Ri por ter let tem,
ro vat ve ze tő, majd ami kor át ala kult,
osz tály ve ze tő nek ne vez tek ki, hat
évig a Pe tő fi rá dió fő szer kesz tő je
vol tam, 2002-től fő mun ka társ, kül -
sős… Szó val öt ven éve azt csi ná lom,
amit sze re tek!

– Nem ré gen kö szön töt ték het ve ne -
dik szü le tés nap ján. S most vet tem ész -
re, azó ta már há rom év el telt. Ho gyan
éli meg az idő gyors vo nu lá sát?

– Ezt az em ber ak kor ve szi ész re
iga zán, ami kor már a fi a kat, a gye re -
ke ket, az uno ká kat köz ve tí ti. Va ló ban
rá kell cso dál koz nom a dol gok ra.
Úgy su han tak el a na pok, hogy negy -
ven ki lenc éve sen még húsz éves nek
érez tem ma gam, az után öt ven éve sen
negy ven nek… Most meg, be kell
val la nom, annyi nak ér zem, amennyi
va gyok. Most kel le ne meg áll nom és
nem öre ged nem to vább.

– Pi linsz ky ír ja le ve lé ben: „A bol dog -
sá got el vi sel ni le gyen erőd.” Mi lyen ér -
zé sek kel vet te át a mos ta ni idők ki tün -
te té se it: a Tán csics- és Rát Má tyás-dí -
jat, a Pri ma Pri mis si ma-je lö lést?

– Er ről fur csa be szél ni. Per sze
örül az em ber, büsz ke rá, de az az
igaz ság, hogy a dí ja kat nem meg ér -
de mel jük, ha nem ad ják. Az is eszem -
be jut: be le öre ged tem a dí jak ba? A
Pri ma is meg tisz te lő, hi szen az egyik
leg je len tő sebb ma gyar el is me rés, és
egy olyan ka te gó ri á ban kap tam, ami
fö lött már kon gat ják a vész ha ran got.
Ne kem meg az a vé le mé nyem, hogy
a rá di ó nak nem csak je le ne és múlt -
ja, de jö vő je is van. A rá di ó zás örök!

– Is te nes, bib li ás em ber. A De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban is hall juk
föl ol vas ni.

– Ha zul ról hoz tam, hi szen min den
es te imád koz tunk, Bib li át ol vas tunk.
Jár tunk temp lom ba. Édes anyám
evan gé li kus, apám ka to li kus. Sok szor
jött ve lünk, a hú gom mal és ve lem.
Hol egye dül vol tam Is ten há zá ban,

hol ket ten vagy né gyen vol tunk. De
men tünk, egyet len al kal mat nem
mu lasz tot tunk el; az öt ve nes évek ben
kon fir mál tam. Pap lá nyát vet tem fe -
le sé gül, temp lom ban kö töt tünk há -
zas sá got 1963-ban Bé kés csa bán. 

Én egyik szót sem ked ve lem azok
kö zül, hogy val lá sos, bib lia ol va só, is ten -
hí vő. Mind egyi kért meg kel lett küz de -
nem. Nem ké tel ked tem Is ten lé te zé sé -
ben, de nem is na gyon ál lí tot tam. El -
fo gad tam: kell len ni va la ki nek, aki
fog ja a ke ze met, aki se gít, ve zé rel, épí ti
ben nem és kö rü löt tem a vi lá got. So ká -
ig azt mond tam, is ten ke re ső va gyok. 

A hi tün ket nem lát vá nyo san gya -
ko rol tuk, a nyolc va nas évek ben hor -
go nyoz tam le a De ák té ri temp lom -
ban. A so ka dik ott lé tem után pres bi -
ter let tem. Az óta a fel ol va sói szol gá -

la tot is én szer ve zem. Ké sőbb el nö -
ke let tem az evan gé li kus egy ház saj -
tó bi zott sá gá nak. A re for má tus, evan -
gé li kus, bap tis ta és me to dis ta egy ház
erő fe szí té se nyo mán meg ala kult a
pro tes táns új ság író-szö vet ség; las san
tíz éve, hogy én ve ze tem.

– Ho gyan ké szül nek ka rá csony
ün ne pé re?

– Húsz éve, ad vent ide jén Új pes -
ten mű sor ve ze tő va gyok. Jó té kony -
sá gi ren dez vényt tar tunk négy száz
kis di ák nak. Az ot ta ni gye re kek ad ják
a mű sort, a vé gén min dig be szé lek a
ka rá csony ról. Ilyen kor ma gam nak
is fel te szem a kér dést: mit je lent a
szent es te? Je len ti 1944. de cem ber
24-ét, mi kor a szi ré ná zás után le men -
tünk a pin cé be, s nagy bá tyám nem
jö he tett ve lünk, mert ka to na szö ke -
vény volt. Je len ti ne kem a ka rá csony
az édes anyám fi nom éte le it, a kis
csen gő meg szó la lá sát, az aján dék osz -
tást, az ének lést… És je len ti a mun -
kát is: a het ve nes évek ben ki jár tunk
Olasz or szág ba to tó meccset köz ve tí -
te ni. És em lít he tem az 1977-es esz ten -
dőt: ak kor halt meg az anyó som és az
édes apám. Ha fi a ta lok kö zött va -
gyok, min dig el ma gya rá zom, hogy a
ka rá csony nem csak az aján dé ko zás
ün ne pe. Jé zus meg szü le té se! Az el jö -
ve tel, a sze re tet, a csa lád ün ne pe.

– Mi lyen re mé nyek kel in dul az új
esz ten dő be?

– Ahogy öreg szem, egy ré gi in te -
lem jut eszem be: ilyen kor ban már ne
na gyon ter vez zen az em ber. Het -
ven há rom éve sen és egy nagy mű tét
után én se ter ve zek nagy dol go kat. Le -
gyen nyu ga lom és sze re tet. Amennyit
az erőm höz ké pest el tu dok vé gez ni,
azt meg csi ná lom. Ami az or szág ál -
la po tát il le ti, nem tu dok mást mon -
da ni: szur ko lok és re mény ke dem.
Meg kell ma rad ni ma gyar nak és bé -
ke job bot nyúj ta ni egy más nak. Eh hez
ké rem Is ten se gít sé gét! 

g Feny ve si Fé lix La jos

Egy le gen da nyo má ban
Be szél ge tés No votny Zol tán rá dió ri por ter rel

A ke rü let ve ze té se és a tör té nel mi
egy há zak Zug ló ban mű kö dő kö zös sé -
gei kö zött ha gyo má nyo san jó az együtt -
mű kö dés. Ta lán en nek tud ha tó be (na
és an nak a tö rek vés nek, hogy a vá sár ne
csak ku li ná ris él ve ze tek ről és anya gi ja -
vak ról szól jon), hogy úgy dön töt tek: ad -
vent ne gye dik va sár nap já ra egy há zi kó -
ru so kat kér nek fel sze rep lés re. 

A min dig ma gas szín vo nal nak kö -
szön he tő en má ra el ju tot tunk oda,
hogy ha Zug ló ban szó ba ke rül az
egy ház ze ne, nem ma rad hat ki a
Zug lói Evan gé li kus Egy ház köz ség
és kó ru sa sem. Így esett, hogy az
együt tes – im már ki lép ve a temp -
lom fa lai kö zül – az ut ca kö zön sé -
ge előtt, a vá sár for ga ta gá ban tet -
te hall ha tó vá min den ki szá má ra a
jó hírt a Meg vál tó szü le té sé ről.

Az ese mény hir de té se, be ha -
ran go zá sa ugyan nem árul ta el, de a
hall ga tó ság a fel kon fe rá lás ból ér te sül -
he tett ró la, hogy egy húsz éves kó rust
lát hat-hall hat, mely azon ban meg -
őriz te „if jú ko rá nak” tisz ta sá gát, len -
dü le tét és fris ses sé gét. 

A kó rus 1993. szep tem ber 19-én tar -
tot ta el ső pró bá ját, és ugyan eb ben az
év ben, szent es te szol gált elő ször gyü -
le ke ze té ben. A két év ti zed so rán kö -
zel száz éne kel ni sze re tő kó rus tag
for dult meg a kö zös ség ben. Há rom
kar ve ze tő ke zei alatt több mint száz
kó rus mű vet ad tak elő is ten tisz te le ten,
kon cer ten, kó rus ta lál ko zón, il let ve
kü lön fé le egy há zi ren dez vé nye ken. 

Az év for du ló al kal má ból de cem -
ber 12-én tar tott ad ven ti ze nés áhí -
tat ra mind azo kat meg hív ták, akik az
el múlt húsz év alatt hosszabb-rö vi -
debb ide ig ré sze sei vol tak az együt -
tes mun ká já nak. Ők ez al ka lom mal
kö zös ének lés ke re té ben is mét meg -

szó lal tat hat ták az el múlt idő szak
leg ked ve sebb mű ve it.

A Bos nyák té ri kon cert re egy ház -
ze nénk szí ne-ja vá ból vá lo ga tott Fe -
ke te Ani kó kar nagy, a kó rus je len le -
gi ve ze tő je. Így nem csak szép ad venti
dal la ma ink kal is mer ked he tett meg az
al kal mi kö zön ség, ha nem fel csen dült
a ta lán so kak ál tal is mert, nép sze rű,
Jöjj, né pek Meg vál tó ja! cí mű éne -

künk fel dol go zá sa, és hall ha tó volt
né hány la tin nyel vű kó rus mű is. 

Mind ezt öröm mel és el is me rés sel
fo gad ta a hall ga tó ság. A mű vek nem -
csak a kö zel gő ün nep és vá ra ko zás örö -
mét su gall ták, ha nem egy ben az Is ten -
nek adott há lát is ki fe jez ték, amellyel
a kó rus te kint vissza a ki tar tó mun ká -
val és sok-sok él ménnyel te li évek re.

A fel nőtt kó rus di csé re te mel lett ér -
de mes meg em lí te ni, hogy a leg if jab -
bak is he lyet kap tak az ügye sen szer -
kesz tett mű sor ban, és el is me rés re
mél tó pro fiz mus sal ad ták elő a rá juk
osz tott szó la mo kat. 

A mű sort a kö vet ke ző fel lé pő vel,
a ke rü le ti re for má tus gyü le ke zet kó -
ru sá val kö zö sen meg szó lal ta tott ká -
non zár ta. Az al kal mi ke rü le ti pro tes -
táns ve gyes kar pél da mu ta tó egy ség -
ben zeng te együtt Jé zus szü le té sé nek
ün ne pe fe lett ér zett örö mét.

g Gyar ma ti Gá bor

Szólt a dal a Bos nyák té ren
b Vál toz nak az idők. Né hány év ti ze de, de ta lán még né hány éve is el kép -

zel he tet len lett vol na, hogy Bu da pest va la mely ke rü le te ön ál ló an, ad -
ven ti vá sár ral, fel dí szí tett ut cák kal ké szül jön a Meg vál tó szü le té sé -
nek ün ne pé re. Idén azon ban ün nep lő be öl tö zött a XIV. ke rü let, és
mind eh hez mél tó hát te ret nyúj tott az új vá ros köz pont, az át épí tett,
meg újult Bos nyák tér s az ott meg ren de zett el ső zug lói ad ven ti vá sár.

Az ős be mu ta tó min dig meg le pe tés
mind az al ko tó, mind a köz ve tí tő mű -
vész, mind pe dig a be fo ga dó szá má -
ra, de ez a mű kü lö nö sen az volt: stí -
lus- és hang nem be li vál ta ko zá sa, az
öt le tek szi por ká zá sa fo lya ma tos, ak -
tív fi gyel met igé nyelt a hall ga tók tól.

A mű el ső ré sze Já nos evan gé li u -
má nak nagy üze ne tét for mál ja meg
mu zsi ká ban: Az Ige a disz har mó ni -
á ból a har mó ni á ba, a sö tét ség ből a vi -
lá gos ság ba ve ze ti hall ga tó ját, a fé lel -
me tes ká osz hang jai Rend dé csen de -
sül nek, mert „az Ige test té lett”.

A má so dik rész Be ve ze té se után fel -
szi por káz nak az öt le tek: a ka rá cso -
nyi tör té net szép sé ge meg annyi új és
még is is me rős dal lam ban bom lik
ki. A kor társ ze ne mo dern hang zás -
vi lá ga bar tó ki örök ség ként idé ző dik
fel, majd a né pi bet le he me sek ar cha -
i kus mu zsi ká ja szó lal meg, hogy be -
ve zes se a Mag ni fi cat-mo tí vu mot
vagy az Ave Ma ri át, s oly kor még a

gos pel egy-egy de rűs üte mét is fel fe -
dez ni vél jük.

Az ora tó ri um szö ve ge la ti nul
mond ja el a ka rá cso nyi tör té ne tet, s
kü lön ked ves és ér de kes, hogy a
mű be szer ve sen és szé pen be le si mu -
ló Bet le he mi ki rá lyok, Jó zsef At ti la
ver se is la ti nul hang zik fel. (Egyet len
za va ró moz za nat a la tin gya ko ri ola -
szos ej té se, amely re le het ugyan ér -
tel me ző ma gya rá za tot ta lál ni, még -
is meg tö ri a han gu la tot.)

A szó ló éne ke sek (nar rá tor, há rom
pász tor, há rom bölcs és a női sze re pe -
ket ének lő szop rán) és a nagy sze rű kó -
rus ki vá ló an mű kö dött együtt a kar -
mes ter rel, Ko vács Lász ló Liszt-dí jas, ér -
de mes mű vésszel és a ze ne kar ral, lét -
re hoz va azt a kü lö nös él ményt, amely
a két ezer év vel ez előt ti fé lel mes és fel -
fény lő éj sza kát idéz te meg a ze ne ál tal
hol drá mai, hol já té kos mó don, de
mind vé gig ka rá cso nyi áhí tat tal.

g K. Se bes tyén Nó ra

„Az Ige test té lett…”
Gyön gyö si Le ven te Ka rá cso nyi ora tó ri u ma

b Kü lö nös él mény ben volt ré sze an nak, aki de cem ber 15-én az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem (EL TE) au la mag ná já ban részt vett az egye -
tem Bar tók Bé la ének ka rá nak és egye te mi kon cert ze ne ka rá nak ka -
rá cso nyi hang ver se nyén. Az est el ső ré szé ben Hän del, Twar dows ki és
Vic to riamű ve it hal lot tuk, a szü net után pe dig Gyön gyö si Le ven te Ka -
rá cso nyi ora tó ri u ma szó lalt meg, me lyet a mű vész az ének kar fel ké -
ré sé re és szá má ra kom po nált. 
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Ami kor Jé zus a ga li le ai Ká ná ban
járt a ta nít vá nya i val, el új sá gol ták
ne ki a hely be li ek, hogy nagy la ko -
da lom ra ké szül nek a fa lu ban. Az
egyik jó mó dú gaz da fel ser dült
lá nyát kí sé rik ol tár elé. A vő le gény
csa lád já nak is van mit a tej be ap rí ta -
nia, így az tán egész hé ten át tart majd
a vi ga da lom. Több mint száz ven dé -
get vár nak, de bő ven fog jut ni en ni-
in ni va ló an nak is, aki az úton já rók
kö zül be té ved a por tá ra. Meg hív ták
a me nyeg ző re Jé zus any ját, Má ri át
meg a gye re ke it is.

Jé zus nem vá gyott a vi gas ság ra, in -
kább jö ven dő ter ve it, a reá vá ró kül -
de tést sze ret te vol na meg be szél ni a
ta nít vá nya i val, Ná tá na él lel, Si mon
Pé ter rel, And rás sal, Fü löp pel és Já -
nos sal. Bi zony ta lan vá lasszal küld te
hát vissza az öröm apa kül döt tét. A
ta nít vá nyok ugyan haj lot tak vol na rá,
hogy meg kós tol ják az étek mes ter
messze föl dön hí res bá rány sült jét,
ame lyet a na pon ta vál to zó ven dé gek
az ege kig di csér tek, de nem akar tak
el lent mon da ni a Mes ter nek.

A jó ked vű en vi ga do zó ven dé gek
meg Jé zus test vé rei is több ször in vi -
tál ták őket, s az öröm apa el küld te leg -
idő sebb fi át, hogy ad dig ne tá gít son,
míg ve le nem tar ta nak. Vé gül a har -
ma dik na pon haj lott a Mes ter a ké -
rő szó ra, és így szólt a kül dönc höz:

– Kö szön jük a szí ves meg hí vást,
sze mé lye sen ad juk át jó kí ván sá ga in -
kat a ház né pé nek és az if jú pár nak. 

Ez zel fel ke re ked tek, és el in dul tak
a hír vi vő után.

A la ko dal mas por tán nagy ban állt
a vi ga da lom. A szol gák ha tal mas
tál cá kon hord ták fel az ételt, italt a
fogy ni nem aka ró ven dég se reg nek.
Az étek mes ter újabb nál újabb bir ká -
kat vá ga tott le a ju há szok kal. Gyor -
san meg nyúz ták s már húz ták is
nyárs ra őket, hogy ro po gós pi ros ra
sül ve vár ják az éhes szá ja kat. 

A bor os kor sók is gyor san cse ré -
lőd tek a hosszú fa asz ta lo kon. A szol -
gák szin te egy más ba bo tol va sü rög -
tek-fo rog tak kö rü löt tük, míg nem az
egyik oda sün dör gött az étek mes -
ter hez, és hal kan a fü lé be súg ta:

– Uram, fogy tán a bo runk.
A hal kan ki mon dott szó szin te

vissz hang zott az öröm szü lők kö -
zött: „El fo gyott a bor!” Még ezt a szé -
gyent! Ez nem le het igaz, ilyen nem
for dul hat elő en nél a ház nál! Ez
rosszabb, mint a ha lá los íté let… Aki -
nek a me nyeg ző jén el fogy a bor, az
ne vet ség tár gyá vá vá lik az egész kör -
nyé ken. Az zal a gaz dá val sen ki nem
áll töb bé szó ba, azt ki utál ják még a
zsi na gó gá ból is… 

A fér fi ak után az asszo nyo kat is el -
ér te a pá nik sze le. Fal fe hér arc cal súg -
ták egy más fü lé be a hírt, né mán in -
gat ták a fe jü ket, és el ro han tak va la -
ho vá. Má ria ép pen a vő le gény any -
já val be szél ge tett, ami kor az egyik
szol gá ló lány az asszony fü lé hez ha -
jolt, és be le sú gott va la mit. Az meg
szin te le szé dült a szék ről.

– Mi tör tént? – kér dez te Má ria.
– Kép zeld, el fo gyott a bor! Most

mi té vők le gyünk? Itt ez a sok ven dég,
a ro ko nok, ba rá tok… meg a kár ör -
ven dő iri gye ink… 

Má ria nem szólt sem mit, csak
bó lin tott, és meg ke res te Jé zust.

– Nagy baj van, fi am – mond ta. –
El fo gyott a bor. Se gíts raj tuk!

– Mit akarsz tő lem, asszony? –
kér dez te a fe jét in gat va. – Va jon én -
rám tar to zik ez vagy te re ád? Nem jött
még el az én órám.

Má ria azon ban jól is mer te a fi át,
tud ta, hogy a ke mény sza vak után
meg lá gyul a szí ve. Oda ment hát a
szol gák hoz, és azt mond ta:

– Bár mit mond nek tek, te gyé tek
meg!

Ha ma ro san oda ment hoz zá juk Jé -
zus is. A szol gák ép pen a tisz tál ko -
dás hoz hasz ná la tos hat kő kor só mel -
lett be szél get tek. Mé re tes, nagy kor -

sók vol tak ezek, száz li ter víz is el fért
ben nük egyen ként. 

Jé zus a kor sók ra mu ta tott, és így
szólt:

– Tölt sé tek meg eze ket víz zel!
– Min det? – kér de zett vissza egyi -

kük. – Mi nek a la ko da lom ba ennyi víz? 
De azért meg töl töt ték va la meny-

nyit.
– Most me rít se tek az egyik ből, és

vi gyé tek oda a nász nagy nak!
Egy más ra néz tek a szol gák, és majd

ki puk kad tak a ne ve tés től. Azt hit ték,
va la mi fé le go nosz tré fát űz ve lük a
ven dég. Meg me rí tet ték a po ha rat, és
oda vit ték a nász nagy nak. Az meg kós -
tol ta, bó lin tott, el is me rő en cset tin tett
a nyel vé vel, és meg kér dez te tő lük,
hon nét va ló ez a fi nom bor. Azok meg
csak bam bán bá mul tak egy más ra.
Hir te len nem tud ták el dön te ni, hogy
a nagy szé gyen ér zet től hib bant-e meg
a nász nagy, vagy cso da tör tént. A
nász nagy azon ban ügyet se ve tett rá -
juk. Oda hív ta a vő le gényt, és fed dő -
en a sze mé re ve tet te: 

– Je gyezd meg, fi am, most és min -
den kor ra, hogy a la ko da lom ban és
min den la ko mán elő ször min den ki a
jó bort ad ja a ven dé ge i nek, és csak
ami kor már meg it ta sod tak, ak kor
szol gál ja föl a lő rét. Te mos ta ná ig tar -
to gat tad a jó bort!

Jé zus csend ben le ült az egyik asz -
tal mel lé, és ma gá ban mo so lyog va
hall gat ta, ho gyan di csé rik a ven dé gek
a ki tud ja, hon nan elő ke rült jó bort.
Csak a szol gák tud ták, ho gyan tel tek
meg ve le a kő kor sók. Az ő sza vuk nak
azon ban sen ki se hitt vol na. A Mes -
ter pe dig meg kö szön te a gaz dá nak a
ven dég lá tást, és a ta nít vá nya i val el -
in dult Ka per na um fe lé.

* * *

A sző lős ker ti kocs má ban nyár vé gé re
min dig fel len dült a for ga lom. Igaz, jó
hely re épí tet ték ezt a mi se mu lasz tót,
mert bár me lyik úton in dult is el az em -
ber, akár ki fe lé a fa lu ból vagy be fe lé,
min dig előt te kel lett el ha lad nia. S ha
már úgy is ott volt, nem tud ta meg áll -
ni, hogy be ne tér jen egy kis fröccs re.
Nem mint ha ott hon nem lett vol na bo -
ra, de hát itt le he tett ta lál koz ni a cim -
bo rák kal, itt be szél ték meg a na pi
plety ká kat, meg Gyu ri, a kocs má ros já -
rat ta a Sza bad Né pet is. Már mint az új -
sá got. Ha ép pen jó ked vük volt az id -
do gá lók nak, és nem volt a kö zel ben
ide gen, aki föl je lent het te vol na őket, an -
nak a cik ke in rö hög tek, hogy mi cso da
mar ha sá go kat tud nak ki ta lál ni az író -
asz tal mel lett azok a pes ti új ság írók.
Meg hogy on nan ha tá roz zák el, mi kor
kell a pa raszt nak el vet nie a bú zát…

A lo vak szin te job ban is mer ték a já -
rást, mint a gaz dá juk. Elő for dult, hogy
a gaz da egy-egy fá rasz tó nap után el -
bó bis kolt a ba kon, vagy ép pen már
meg kós tol ta va la me lyik ko má ja bo rát,
fris sen fő zött pá lin ká ját, és azt se tud -
ta, hol jár. A ló, az igen, és min dig meg -
állt a kocs ma aj tó előtt. A ha ran go zó is
be tért az es ti kon ga tás után, és el mond -
ta, mi ket hal lott a plé bá nos úr tól.

Szó val minden nek meg volt itt a
ma ga rend je. A pa raszt em ber szán -
tott, ve tett, ara tott, a domb ol dal ban
meg mű vel te a kis sző lőcs ké jét, az tán
jött a vég re haj tó, és el vit te a bú zát-ku -
ko ri cát, a hí zó zsír ját meg a meg ter -
melt bor na gyob bik ré szét adó ba.
Ezt úgy hív ták, hogy be szol gál ta tás.
Há bo rús kár té rí tés ként küld ték az
elv tár sak a Szov jet uni ó ba. 

Így az tán bár mi lyen jó volt is az
elő ző évi sző lő ter més, meg bár -
mennyit si ke rült is el dug ni a vég re -
haj tók elől, a nyár kö ze pé re min dig el -
fo gyott a bor. Ma radt a kocs ma. An -
nál is in kább, mert jó gye rek volt ez
a Gyu ri, a kocs má ros. Ha ép pen

nem volt az em ber nél pénz, hoz -
zá ír ta a töb bi hez. Az tán ha ép pen
el ment ha zul ról az asszony, akár
to jás sal is le he tett tör lesz te ni az
adós sá got.

Ré gen, még a há bo rú előtt Gyu rié
volt a kocs ma. A he lyi gaz dák tól
vet te a bort, azt mér te ki a sön tés ben.
Ami kor ál la mo sí tot ták, szö vet ke ze ti
ven dég lő lett, Gyu ri meg üz let ve ze -
tő. Kü lön ben min den ma radt a ré gi -
ben, csak a be vé telt kel lett na pon ta
föl ad ni a pos tán. A gaz dák bo rát be
kel lett szál lí ta ni a pin ce gaz da ság -
hoz, Gyu ri nak meg on nét szál lí tot -
ták a ki mér ni va lót. Min den ked den
hoz ta a nagy te her au tó az öt hek tós
hor dó kat. Két vas tag pal lón gör get -
ték le a pin cé be, hogy csap ra ver jék.

Ezen a na pon is ép pen kedd volt,
au gusz tus vé ge. Már vé gez tek az ara -
tás sal, a csép lő gép bú gott a szé rűs ker -
tek ben. Ott hon volt a ter més. A sző -
lő még nem érett, az ál la tok ete té se
után el le he tett ug ra ni egy fröccs re,
míg az asszony el vi szi a csar nok ba a
te jet. Mi re ha za ér, új ra ott hon tesz-
vesz a gaz da az is tál ló kö rül. 

Igen ám, csak hogy a múlt he ti szál -
lít mány már el fo gyott, a te her au tó
meg ké sett. Ott áll do gál tak vagy ha tan
a kocs ma pult előtt, és vár ták a hor dót.
Volt, aki köz ben le gör dí tett egy fe lest,
de hát a fröccs még is csak fröccs…

Már erő sen szür kült az ég, ami kor
nagy dér rel-dúr ral meg állt a te her au -
tó a kocs ma előtt, és cif ra ká rom ko dá -
sok tól kí sér ve ki szállt be lő le a so főr.

– Mi tör tént, Sa nyi kám? Csak
nem té ved tél el a dom bok kö zött? –
fo gad ta a kocs má ros.

– Té vedt ám a rossz nya va lya – vá -
la szolt a so főr. – Job ban is me rem én
ezt a kör nyé ket, mint a te nye re met.
Két de fek tet kap tam ezen a ro hadt
ma ka dám úton, és még a pót ke re ket
is le spó rol ták az au tóm ról. Ott kel lett
meg ra gaszt gat nom a gu mit az árok -
par ton. No, de gu rít suk le gyor san ezt
a hor dót, mert még azt hi szi az
asszony, hogy ran de vúz tam va la hol.

Le gu rí tot ták. A so főr be ug rott a
ve ze tő fül ké be, in tett, és el haj tott. A
hat fa lu be li gaz da meg se gí tett a
pin cé ben csap ra ver ni a hor dót.
Nem is lett vol na sem mi baj, ha az
egyik be le nem kós tol a kár men tő be.

– Te, Gyu ri – köp te ki a ne dűt –,
nem bor ez, ha nem kö zön sé ges kút -
víz. At tól fé lek, va la ki na gyon át
akar ver ni ben nün ket…

Va la mennyi en meg kós tol ták, mind
ugyan azt mond ta. Össze néz tek, és el -
kezd tek ol da laz ni a pin ce aj tó fe lé.
Mert ha ki de rül, hogy ez va la mi fé le sza -
bo tázs, ott fog nak meg ro had ni va la -
mennyi en a recs ki mun ka tá bor ban…

– Ne hogy itt hagy ja tok már! – Állt
elé jük a kocs má ros. – Ti vagy tok a ta -
nú im, hogy én nem csi nál tam sem mit. 

Az tán el sza laj tot ták a gye re ket a
kör ze ti rend őrért, hogy ve gye föl a
jegy ző köny vet meg a tény ál lást. Jött
is a kö zeg a szol gá la ti ke rék pár ján. Ki -
hall gat ta a ta nú kat, föl vet te a jegy ző -
köny vet, az tán be zár ta a pin ce aj tót,
gon do san el rak ta a kul csát, és te le fo -
nált a ka pi tány ság ra, hogy mi té vő le -
gyen, kit kell le tar tóz tat nia. Azt a pa -
ran csot kap ta, hogy vár jon, és biz to -
sít sa a hely színt.

Nem telt be le más fél óra, egy rend -
őr sé gi dzsip állt meg a kocs ma előtt.
Két rend őr meg egy ak ta tás kás em ber
szállt ki be lő le. Le men tek a pin cé be, de
szi go rú an meg hagy ták, hogy sen ki
ne les ke lőd jön utá nuk, mert ab ból
nagy baj le het. Az tán tíz perc múl va
szól tak a kocs má ros nak, hogy ki le het
mér ni a bort. Sző lő he gyi riz ling. 

Az egyik rend őr ké sőbb el kottyan -
tot ta, hogy a tás kás em ber egy tab -
let tát do bott a hor dó ba, at tól lett a
kút víz ből vö rös bor.

– Lá tod, Gyu ri kám – mond ta a
ha ran go zó más nap a kis fröccsét szo -
po gat va –, nem min den ki Is ten fia,
aki bor rá tud ja vál toz tat ni a kút vi zet.

T. Ágos ton Lász ló

Bor kós to ló

Én mon dom, ez az tán él mény volt!
Ka rá cso nyi vá sár Észak-Hes sen ben.
Igaz, Bé la bá tyám csak azért vitt
ma gá val Hof ge ism ar ba, hogy ne
egye dül ci pel je a rek vi zi tet, na meg
hogy se gít sek ne ki elő ké szí te ni a
szín pa dot a „Bé la Kiss Show-ra”.

Sze ren csénk volt, mert ahogy
meg ér kez tünk, au tónk rög tön he lyet
ta lált ma gá nak. Jó hely volt, nem kel -
lett messze ci pel nem a dög ne héz
hang fa lat. Mi re min den biz ton ság gal
a he lyé re ke rült, ép pen ide je volt az
ebéd nek. 

Ami kor ki lép tünk a tér re, ne kem
úgy tűnt, mint ha hir te len egy hol ly -
woo di stú di ó ba, va la mi Dis ney-me -
se film ku lisszái kö zé csöp pen tem
vol na, ahon nan már csak a fel ve vő -
stáb hi ány zik. Na meg az or di bá ló
ren de ző. Csak hogy ezek a cso da -
szép, fa vá zas há zak, ahogy kö rül ölel -
ték a vá ros ház előt ti te ret, iga zi ak vol -
tak, mint ahogy a stan dok is a fe nyők -
kel. Iga zi volt a bó dék kö zött nyüzs -
gő, sört és for ralt bort ivó nép ség, iga -
zi ánizs, szeg fű szeg meg sült kol bász
il la ta tán colt a há zak kö zött. A haj -
da ni ma in zi ér sek ma jor sá ga, ame lyet
vagy nyolc száz éve vá ro si rang ra
emelt őe mi nen ci á ja, meg szok hat ta
már ka rá csony tájt ezt az új il la tot. 

Má ra iro da há zak, be vá sár ló köz -
pon tok szü let tek, és mint gyöngy az
ék sze res lá di kán, egy pa ti ka mú ze um
is dí szí ti a vá rost. Az Es se fo lyócs ka
is itt te ke reg to vább észak fe lé. Per -
sze ezt már ak kor is csi nál ta, mi kor
még nyíl lal lőt ték a va dat – né ha meg
egy mást – az em be rek. 

A val lá si vi ták kel tet te há bo rúk ba
be le pusz tult fél Eu ró pa. A 17. szá zad
vé gén a hu ge not ta me ne kül tek Hof -
ge ism ar ban is ott hon ra lel tek, és
Da vid Clé ment lel kész a fran cia re -
for mált temp lom ban imád koz ha tott
hí ve i vel. A haj da ni vá lasz tó fe je de lem
nyá ri kas té lya, Schön burg ma az
evan gé li kus aka dé mia ott ho na, ide -
á lis hely to vább kép ző sze mi ná ri u -
mok nak, tu do má nyos an ké tok nak.
Nem is csú nya – de most nem ezért
jöt tünk a vá ros ba. 

Idő köz ben be sö té te dett. A té ren
már égők ez rei vi lá gí tot ták meg a fe -
nyők zöld jét, a bó dék kö zött bá mész -
ko dó vi dám ar co kat, a kol du ló ku tyát,
amely ép pen a kol bá szost bű völ te áj -
ta tos kép pel. Ész re sem vet te a szom -
szé dos pul ton tün dök lő fény pi ra mist
s a kö röt te őr kö dő hét vad fo gú dió -
tö rőt; hi szen hogy is le het ne fo gé kony
a szép re éhes gyo mor ral? Pe dig so kan
néz ték az an gya lok kal, szén ége tők kel
s a té li er dőt be né pe sí tő más fi gu rák -
kal te li ka russzelt.

Mel let tem egy öreg úr ép pen azt
ma gya ráz ta az uno ká já nak, hogy az
egész épít ményt a gyer tya láng fel szál -
ló he ve for gat ja. És az Érc hegy ség vi -
dé kén már a kö zép kor ban te len te
ilyes mi ket fa rag tak a bá nyá szok a
lám pa mel lett – míg alat tuk a mély -
ben csá kány vág ta se be it gyó gyí tot -
ta a föld –, hogy a sö tét ben lo pa ko -
dó go noszt is el űz zék a fénnyel. 

– Na, de ki gon dol ta vol na, hogy
a haj da ni fi gu rák ból lesz nek má ra a
köz ked velt gyer tya pi ra mi sok és a
ka rá csony fán vi lá gí tó lán cok, hogy fé -
nyük kel hir des sék a Kis ded szü le té -
sét, mint Bet le hem fö lött a csil lag –
né zett le a bá csi az uno ká já ra, de a
gye rek már nem hal lot ta, mert idő -
köz ben le gug golt a ku tyá hoz.

Az öreg el mo so lyo dott. Eszé be
jut ha tott a haj da ni ka rá csony, mi kor
a vá sár ban még nem uga tott kí nai já -
ték ku tya a lá ba alatt, s nem bő gött
ezer nyi, elem mel haj tott mű anyag

szer ken tyű. És nem rin gat ta ha sát az
ap ró, taj va ni Mi ku lás, an go lul éne kel -
ve, hogy „bol dog ka rá csonyt”… 

Igaz, kis srác ko rá ban nem hogy kí -
na it, né gert is csak ame ri kai ka to na -
ru há ban lá tott, mi kor pus ká val ke res -
ték a pa pát. Csak pár hó nap pal ké -
sőbb, ad vent ide jén jött ha za. S mi lyen
öröm volt új ra együtt, ve le ün ne pel -
ni a ka rá csonyt! S mi lyen jó volt,
hogy már ő ol vas ta fel Lu kács írá sát
a bet le he mi cso dá ról. Igaz, a fe nyő fa
kö rül nem állt ha lom ban az aján dék,
de ami kor a zsol tárt éne kel te a csa lád,
meg töl töt te a szí ve ket a sze re tet.

Még jó, hogy a sze re tet ál lan dó és
örök, mint a re mény. Mi köz ben kö -
röt tünk örök for gás ban vál to zik a vi -
lág és min den ben ne élő; a for mák,
a di va tok, sőt még az imád ko zás
mód ja is. Csak a vágy vál to zat lan,
hogy bé ké ben él hes se nek az em be -
rek ezen a go lyó bi son! S min den
ka rá csony es te, mi kor meg szü le tik a
Kis ded, ve le együtt ugyan úgy új já szü -
le tik a re mény. 

Ép pen ilyen ke gyes gon do la tok ba
me rül ve lő dö rög tem, ami kor ész re -
vet tem, hogy Bé la va dul in te get a
szín pad fe lől. Tény leg, ide je oda -
men nem, mert a há zak ab la kai már
ér dek lő dés sel pis log tak le fent ről a
tér re, ahol ép pen meg je lent a Hof ge -
is mark nép tánc cso port a szín pad
előtt, s a múl tat idé ző ze né re meg kez -
dő dött a ka rá cso nyi mű sor. 

Mél tán volt si ke res a szép kör tánc,
és a pá rok for gá sa is az égő gyer tyá val.
De nem csak a ko re og rá fia, ha nem az
ős atyák ru há ja is tet szett, meg a rég el -
por ladt nagy anyák rék li je, amely alatt
haj dan ugyan úgy hul lám zott a tánc -
tól he vült ke bel, mint ma nap ság. 

Ezt még néz tem vol na, de Bé la
mű so ra kö vet ke zett, és már do bál ta
is a ma gas ba szí nes ka ri ká it. Hál’ Is -
ten nek, egyet se kel lett vissza dob nom
a szín pad ra… 

Ne hogy el fe lejt sem: úgy gon do -
lom, a vá sá rban a sok száz né met kö -
zött tán tí zen le het tünk ma gya rok. Bé -
la a szín pa don, én előt te, ar rébb meg
még nyolc kür tős ka lács, ame lyek a sü -
tő ből, a hő ség től pi rul va les ték hon -
fi tár su kat, aho gyan bű völ, va rá zsol, s
a hom lo kán, egy égig érő rú don
egyen sú lyoz négy, ital lal te li po ha rat.
Majd Bé la ki ne ve zett egy kis srá cot bű -
vész inas nak: rá adott kö penyt, sü ve get,
az tán egy zsi nórt is a ke zé be, hogy kö -
vet kez zék a lát vá nyos ság. 

Be nyúlt a zse bé be az ol ló ért, hogy
el vág has sa a zsi nórt, ame lyet az inas
tar tott, de el sá padt, mert érez te,
hogy ke ze az ol ló he lyett a sem mit
mar kol ja. Fe szült csönd lett. A kö zön -
ség várt, csak várt, az inas is várt.
Hosszú szü net után Bé la hir te len az
inas hoz for dult, s rám mu ta tott: 

– Ott az öcsém. Ő is bű vész. Majd
mind járt ide va rá zsol egy ol lót.

„A fe né be! – gon dol tam –, hon -
nan?” Ro han va kör be li heg tem az
áru so kat. Nagy máz link ra a har ma -
dik bó dé nál kap tam ol lót egy né ni -
től. Már messzi ről ki a bál tam: 

– Van ol ló!
Bé la fel sza ba dul tan só haj tott, s

csak annyit mon dott: 
– Jo gos a taps az öcsém nek! – és

vi gyor gott. 
Ne kem csak most kez dett el re meg -

ni a lá bam az iz ga lom tól. Nem vé let -
le nül kezd tem hát az írá so mat az zal,
hogy él mény volt a ka rá cso nyi vá sár!
Ne tán ha jö vő re is el kell kí sér nem a
bá tyá mat, az biz tos, hogy előt te te le -
ra kom ol ló val a zse be i met. Hi szen az
an gya li kar nem bű vész mu tat vány hoz
hi va tott se géd kez ni.

Kiss la ki Lász ló 

Ka rá cso nyi vá sár fir ka –
Hof ge is mar



Ta lán a szín pom pás vi rá gok tól, ta lán
a kon ti nens ezer szí nű ma dár vi lá gá -
tól les ték el, de Af ri ka la kói ha gyo má -
nyo san sze ret nek szí ne sen öl töz -
köd ni és sa ját ké szí té sű ék sze re ket
gaz da gon vi sel ni. 

Sok em ber ké szít ki vá ló kéz ügyes -
ség gel mu ta tós fa rag vá nyo kat, pom -
pás ék sze re ket ter mé sze tes anya -
gok ból vagy gyöngy ből.

Az öz vegy asszo nyok ki lá tás ta lan
nyo mo rát lát va jött az öt let, hogy
pró bál juk meg úgy se gí te ni őket,
hogy az ál ta luk ké szí tett nyak lán co -
kat, fül be va ló kat ha za hoz zuk, és el -
ad juk is me rő sök, gyü le ke ze ti ta gok
kö ré ben, bár ki nek, aki nek tet sze -
nek a szí nes, kü lön le ges, egy ál ta lán
nem drá ga da ra bok. 

Kis cso por tok ala kul tak, me lyek -
ben csak a für ge uj jú, pre cí zen dol -
go zó, szor gal mas és ki tar tó asszo nyok
ma rad tak benn. Má ra bő vült a kör:
jö ve de lem nél kü li, gyer me ke i ket el -
tar ta ni nem tu dó, kol dus sze gény
fér fi ak, sőt né hány fi a tal em ber is
be kap cso ló dott a mun ká ba.

Az af ri kai ék sze rek pe dig sok örö -
met sze rez nek vi se lő ik nek itt hon,
re mek aján dék nak bi zo nyul nak; Ke -
nyá ban pe dig egy-egy nél kü lö ző csa -
lád nak le he tő vé te szik, hogy pár na -
pig étel ke rül jön az asz ta luk ra.

A tá mo ga tás sok fé le mód ja kö zül
ezt ked vel jük leg job ban: nem csak
kap nak, de nyúj ta nak is va la mit cse -
ré be. Meg dol goz nak azért, amit kap -
nak, és ez min den ki nek jó ér zés.

Az ék sze rek ké szí té sé ből ter mé sze -
te sen sen ki sem fog meg gaz da god ni!
Egy-egy csa lád éle té ben még is ko -
moly vál to zást hoz a se gí tés nek ez a
mód ja.

* * *

Len ki ne Ke nya észa ki fe lé ben, a
szam bu ruk föld jén szü le tett. Alig
múlt ti zen hat éves, ami kor szü lei

meg hal tak, ro ko nai pe dig nem tö rőd -
tek ve le. Úgy hal lot ta, hogy Nai ro bi -
ban sok is ko la van, és bő sé ges mun -
ka le he tő ség is. Fel ke re ke dett hát, s el -
in dult a fő vá ros ba. 

Ha mar rá kel lett azon ban jön nie,
hogy bár van nak le he tő sé gek, egyi -
ket sem ne ki tar to gat ták. Az esős év -
szak ban egy épít ke zé sen húz ta meg
ma gát, éhe zett és nél kü lö zött. Né -
hány ut ca gye rek csá bí tot ta, men jen
ve lük lop ni, ra bol ni, de ezt nem
akar ta.

A kör nyék evan gé li kus lel ké sze
fi gyelt fel rá. El hív ta a gyü le ke zet be,
s egy na pon meg kér dez te, nem len -
ne-e ked ve csat la koz ni az ék sze re ket
ké szí tő cso port hoz.

„De hogy nem!” – volt a lel kes vá -
lasz.

Len ki ne-ből – aki nek ne ve azt je -
len ti: „a fér fi, aki nek kecs kéi van nak”
– az egyik leg ügye sebb gyöngy fű ző
lett. Egy szer hal lot ta, hogy az ék sze -
re ket egy tá vo li or szág ba is el vi szik,
ame lyet úgy hív nak, hogy Hun gary.
Büsz ke ség töl töt te el: az ő ke ze mun -
ká ját még Eu ró pá ban is meg be csü -
lik? At tól kezd ve még gon do sab ban
ké szí tet te kis re me ke it.

Min den fil lért fél re tett. Tü rel mes
spó ro lás sal össze gyűlt annyi pén ze,
hogy ve he tett raj ta egy kecs két. Az -
tán még egyet és még egyet. Az ál la -
tok pe dig – jó kecs kék hez il lő en –
sza po rod ni kezd tek. 

Ke nyá ban kecs ké ket el ad ni nem
nagy gond, s az áruk ból ki le het fi zet -
ni a tan dí jat. Lenkine vissza tért szü -
lő föld jé re, Szam bu ru föld re, ahol a ta -
nu lás sok kal ke ve seb be ke rül, mint
Nai ro bi ban. Így hát ha za tér he tett, be -
fe jez he ti ta nul má nya it, s re mény -
tel jes jö vő elé néz het. To vább ra is
szor gal ma san ké szí ti a szí nes ék sze -
re ket, hogy fenn tart sa ma gát.

Te le van a szí ve há lá val Is ten iránt,
hogy ren de ződ he tett az éle te.

nyak lánc, kecs ke, is ko la
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Ami kor 2013. ja nu ár vé gén el bú csúz tunk Nai ro bi ban a Heart to
Heart Ala pít vány mun ka tár sa i tól és a prog ra mok ban részt ve vő gye -
re kek től, meg ígér tük ne kik, ha ma ro san vissza té rünk.

Hét év és hét hó nap állt mö göt tünk, ennyit töl töt tünk Ke nyá ban, s
el mond hat juk, ez idő alatt ott ho nunk ká vált ez az or szág. Nem csak a

ta lál ko zás örö mét ke res tük azon ban, ami kor de cem ber ele jén vissza -
tér tünk. Lát ni akar tuk, mi ként ha lad az a mun ka, ame lyet el kezd tünk,
hogy tö ret len-e az ebéd prog ram, min den ki szor gal ma san ta nult-e az
el múlt év ben, rend ben van nak-e az anya gi dol gok, és mit ter vez he tünk
a jö vő tan év re…

víz ke reszt, 
a kül misszió ün ne pe

„Ki tá rul a ho ri zont” – né hány nap pal
ka rá csony előtt eb ben a tö mör mon -
dat ban fo gal maz ta meg az egy ház
kül misszi ói szol gá la tát dr. Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő. Azon a ke nyai
ár vá kat tá mo ga tó jó té kony sá gi kon cer -
ten, ame lyen – mint he lyet tes kül ügyi
ál lam tit kár – véd nök sé get is vál lalt, egy
„kel le met len” kér dés sel is szem be sí tet -
te a hall ga tó sá got: „Sa ját köl dö kün ket
akar juk néz ni, vagy ész re vesszük má -
sok gond ját?” Utalt a mai Ma gyar or -
szá gon ural ko dó köz han gu lat ra. Ma
szin te nép szo kás sá vált a pa nasz ko dás,
a ba jok so ro lá sa, a re mény te len ség ér -
ze té nek árasz tá sa.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let (EK ME), amely – a szo ci a lis ta
érá ban tör tént meg szün te té se után –
1991 óta mű kö dik egy há zunk ban, 2014
víz ke reszt jén új prog ra mot in dít út já -
ra. Or szá gos fel ügye lőnk sza va it köl -
csö nöz ve: év ről év re sze ret né tá gí ta -
ni gyü le ke ze ti tag ja ink ho ri zont ját…

Víz ke reszt a misszió ün ne pe. A
„nap ke let ről” ér ke zett böl csek re em -
lé ke zünk, akik messzi tá jak ra vit ték el
az evan gé li um üze ne tét, hogy van
Meg vál tó ja en nek a vi lág nak, Jé zus ban
tes tet öl tött, kéz zel fog ha tó vá vált a re -
mény ség.

Öröm mel tölt het el ben nün ket,
hogy föl dünk dé li fél te ké jén erő sö dik
az egy ház, na pon ta akár ez rek kel gya -
rap szik a Krisz tus-kö ve tők kö zös sé ge.
Ugyan ak kor meg szé gye ní tő, hogy a ná -
lunk jó val sa nya rúbb sor ban élők „le -
kö röz nek” ben nün ket élő hi tük kel, re -
mény sé gük kel. A har ma dik vi lág ban
élő ke resz tények nek sok szor egé szen
más kul tu rá lis kör nye zet ben kell hű sé -
ges nek ma rad ni uk Krisz tus ta ní tá sá -
hoz, a meg szen te lő dött élet hez. El kö -
te le zett hi tük áll jon pél da ként előt tünk! 

Ugyan ak kor a kül misszió ün ne pe
em lé kez tet a fel ada tunk ra is, hogy
egy más ter hét hor doz zuk. 

Az ün nep re össze ál lí tott ol da lun kon
nem pró bál koz tunk meg az zal, hogy
az EK ME tör té ne tét vagy min den
szol gá la ti te rü le tét be mu tas suk. Csu -
pán ar ra szo rít koz tunk, hogy a Bá lint
há zas pár friss, de cem ber ele ji lá to ga -
tá sa nyo mán ér zé kel tes sük azt a mun -
kát, ame lyet az EK ME vé gez a ke nyai
fő vá ros, Nai ro bi Ka wang ware ne vű
nyo mor ne gye dé ben. 

Nyolc esz ten dő vel ez előtt kez dő dött
a szol gá lat az ot ta ni evan gé li kus gyü -
le ke zet se gít sé gé vel. Az egy ház köz ség
Heart to Heart Ala pít vá nyá nak mun -
ka tár sai is mer tet ték meg Bá lint né Kis
Be á tát az zal a mér he tet len nyo mo rú -
ság gal, amellyel az éhe ző gyer me kek,
a szo ci á lis biz ton sá gi há ló hí ján ki szol -
gál ta tott öz vegy asszo nyok szem be -
sül ni kény sze rül nek… 

A de cem be ri lá to ga tás, amely nek
min den költ sé gét – fel aján lás ként –
ma ga a Bá lint há zas pár fe dez te, ki csit
olyan volt, mint ami kor a gaz da meg -
né zi a föld jét, va jon érik-e a ve tés.

A fo tók, ame lye ken szépen öl tö zött
gyer me keket is lát hatunk, bi zo nyít -
ják: mun ká juk, az EK ME, egy há zunk
tá mo ga tó szol gá la ta nem volt hi á ba va -
ló az Úr ban. 

Ám hogy ez a szol gá lat foly ta tód has -
son, fe ke te test vé re ink nek szük sé gük
van ar ra, hogy tö rőd jünk ve lük, anya -
gi ak ban se gít sük őket. Ezért kér jük
evan gé li kus gyü le ke ze te ink tag ja it,
hogy imád koz za nak az evan gé li um
ter je dé sé ért. A víz ke reszt től hús vé tig
ter je dő idő szak ban pe dig ado má nya ik -
kal is gon dol ja nak a Ka wang ware nyo -
mor ne gye dé ben, ná lunk sok kal ne he -
zebb kö rül mé nyek közt élő fel nőt tek -
re és az AIDS be teg ség mi att szü le i ket
el ve szí tett ár va gyer me kek re!

g B. Pin tér Már ta, 
az EK ME lel ké szi társ el nö ke

Ami kor a ka wang ware-i gyü le ke -
zet ben be je len tet ték, hogy jö vő va -
sár nap is mét ke resz te lők lesz nek,
az egyik pres bi ter mo so lyog va for dult
a lel kész hez: „Ten ge cha tisz te le tes! Te
olyan vagy, mint Ke resz te lő Já nos!”

Min den ki jó ízű en ne ve tett, de a
név hoz zá ra gadt Ten ge cha lel kész -
hez, már csak azért is, mert a ke reszt -
ne ve John (Já nos). Mon da nom sem
kell, nincs el le né re.

* * *

Csak nem hét esz ten de je an nak, hogy
Ka wang ware-ban az evan gé li kus temp -
lom ud va rán be le vág tunk har minc
ár va gyer mek ét kez te té si prog ram já ba.
Kez de ti lé pé se in ket Is ten ve ze té se ha -
tá roz ta meg, to váb bi mun kán kat – úgy
lát juk – Is ten ál dá sa kí sé ri. Az ak kor ki -
csi gye re kek má ra fel cse pe red tek, a na -
gyob bak már csak nem fel nőt tek. Az
évek fo lya mán a tár sa ság cse ré lő dött,
né me lyek más ho vá köl töz tek, töb ben
pe dig ki nőt tek az is ko la pad ból, ez zel az
ebéd ben ré sze sü lők so ra i ból is. 

El mond hat juk, hogy össze sen több
mint száz éhe ző ár va gyer mek éle tét

vál toz tat ta meg ez a prog ram Is ten
gon dos ko dó sze re te té nek és a ma -
gyar ado má nyok nak kö szön he tő en. 

* * *

A gye re kek a na pi egy sze ri főtt éte len
kí vül va la mi más na gyon fon to sat is
kap nak: a gyü le ke zet tag ja i vá vál nak
test vé re ik kel, ne ve lő szü le ik kel együtt.
Túl nyo mó több sé gük nincs meg ke resz -
tel ve, ezért időn ként – mi kor meg érik
ben nük az el ha tá ro zás – ki sebb-na -
gyobb cso por tok ban sor ke rül a ke resz -
te lő jük re. A gyü le ke zet pe dig egy re bő -
vül. Oly annyi ra, hogy már nem fér nek
be a temp lom ba, so kan a nyi tott ab la -
ko kon ke resz tül hall gat ják az éne ke ket,
ige hir de tést, bi zony ság té te le ket. 

A temp lom szer ke ze te le he tő vé te -
szi a bő ví tést. A leg egy sze rűbb len ne a
hát só fa lat el bon ta ni és a te tő szer ke zet
meg hosszab bí tá sá val új, na gyobb te ret
lét re hoz ni, de a me ré szebb ter vek ben
egy kar zat épí té se is sze re pel. Hogy
mennyi re me ré szen le het gon dol koz -
ni, az at tól is függ, mennyi ado mányt
si ke rül er re a cél ra össze gyűj te ni. Egy -
elő re még csak a kez de tek nél tar ta nak.

„Meg ke resz tel vén őket…”
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Mi re be ül tünk az au tó ba, is mét nagy
csep pek ben esett az eső, pár perc
múl va pe dig zu ho gott. Már nem
bán tuk, hi szen egy cso dá la tos nap vé -
gé re ér tünk. 

De cem ber 12. volt az a nap, amely -
re so kat ké szü lőd tünk, és öröm mel
vár tuk. Előt te egész éj sza ka ne héz
szív vel hall gat tuk a sű rű eső do bo lá -
sát, és imád koz tunk: „Is te nünk! Add,
hogy baj nél kül át kel hes sünk a Ka -
wang ware-ba ve ze tő sá ros uta kon;
hogy ne akad junk el. Add, hogy az
em be rek is baj nél kül el jut has sa nak
a temp lom hoz; hogy le het sé ges le -
gyen meg tar ta ni az ün nep sé get!”

Az tán reg gel, ami kor azt ol vas tuk
az Út mu ta tó ban, hogy: „Amit Is ten
ígér, azt meg is tud ja ten ni” (Róm
4,21b), tud tuk, így vagy úgy, de min -
den rend ben lesz.

Mert mit is ígért Is ten? 
Igaz, ré gen, kö zel hét esz ten dő vel

ez előtt tör tént, de azt ígér te: „…tedd
meg, ami re mó dot ta lálsz, mert ve led
lesz az Is ten.” (1Sám 10,7) És úgy ér -
zem, a ma gunk ré szé ről meg tet tük,
amit csak tud tunk, és nem is kel lett
csa lód nunk. Is ten meg ál dot ta az el -
múlt éve ket, meg ál dot ta a mai na pot,
és hisszük, meg áld ja a jö vőt is.

Ka wang ware-ba, Nai ro bi egyik
nyo mor ne gye dé be azo kat a gye re ke -
ket hív tuk meg er re az együtt lét re,
akik azért jár hat nak is ko lá ba, azért
ehet nek min den nap egy tá nyér főtt

ételt, azért nem zül löt tek el mint ut -
ca gye re kek, azért gyó gyul hat tak ki a
té bé cé ből, és azért van re mé nyük a
jö vő jük re, mert Ma gyar or szág ról tá -
mo gat ják őket.

– Mi lyen egész sé ge sek és vi dá -
mak! – né zünk raj tuk vé gig há lá san,
mi kor össze gyűl nek a nyo mor ne -
gyed evan gé li kus temp lo má ban az
áhí tat ra. Va jon há nyan nem él né nek
már kö zü lük, ha nem ta lál tak vol na tá -
mo ga tók ra, akik rend sze res vagy egy -
sze ri ado má nya ik kal le he tő vé te szik,
hogy ebé del je nek, és is ko lá ba jár ja nak?

A ka rá csony előt ti kis ün nep sé gen
ige ver se ket mon da nak a gye re kek,
rö vid je le ne tet ad nak elő, együtt
éne ke lünk, imád ko zunk.

Mind egyi kük kel kü lön be szél ge -
tünk az el múlt tan év ről és a ja nu ár ban
kez dő dő új ról. Az ár vá kat ne ve lő
gond vi se lők nek gaz dag aján dék cso -
ma got adunk – a nagy zacs kók ku ko -
ri ca lisz tet, cuk rot, zsírt és mo só szap -
pant rej te nek. Vé gül fi nom ebéd del
ven dé gel jük meg a meg hí vot ta kat.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let ál tal fenn tar tott ebéd prog ram ban
negy ven gye rek vesz részt, míg a párt -
fo gói prog ram ke re té ben – mely a gye -
re kek ré szé re a tan dí jat biz to sít ja –
mint egy har minc gye rek ré sze sül tá -
mo ga tás ban. Egy gyer mek na pi ebéd -
je száz fo rint ba ke rül, az is ko láz ta tá -
sát pe dig ha vi há rom ezer fo rint ból le -
het biz to sí ta ni.

Új ra együtt

Urunk, Jé zus Krisz tus!
Víz ke reszt ün ne pé nek kö zel sé gé -

ben misszi ói pa ran csod ra em lé ke -
zünk. Mint egy kor ta nít vá nya i dat,
most ben nün ket kül desz, vi gyük
evan gé li u mo dat a föld vég ső ha tá rá -
ig, te gyünk ta nít vánnyá min den né -
pet. Kö nyör günk ma hoz zád egy há -
zad kül misszi ói szol gá la tá ért. Ké -
rünk, szánj meg min ket, és se gíts
meg ben nün ket!

Urunk, Jé zus! Meg vál to zott vi -
lág ban élünk! Ma már alig van olyan
pont ja föl dünk nek, aho vá ne ju tott
vol na el evan gé li u mod üze ne te. Há -
lát adunk Szent lel ked mun ká já ért, az
Ázsi á ban, Dél-Ame ri ká ban ta pasz -
tal ha tó éb re dé si hul lá mért. Öröm mel
tölt el ben nün ket, hogy több tu da tos
ke resz tény él föl dünk dé li fél te ké jén,
mint ed dig va la ha. Ugyan ak kor tud -
juk, Urunk, hogy sok he lyen még is
ül dö zik a ben ned hí vő ket. 

Ké rünk, hogy aki ket el hív tál a
misszió szol gá la tá ra, azo kat erő sítsd
és bá to rítsd meg. Add, hogy szol gá -
la tuk nyo mán meg is mer je nek té -
ged, és hit re jut has sa nak a ke gyel me -
det ed dig még nem is me rő em be rek!
Szol gá id pe dig el ne csüg ged je nek, és
so ha ne érez zék mun ká ju kat hi á ba -
va ló nak!

Urunk, Jé zus! Meg vál to zott vi -
lág ban élünk itt, Eu ró pá ban. Né -
ped, a ke resz tény egy ház gyak ran azt
a be nyo mást kel ti a kí vül ál lók ban,
mint ha a te ügyed meg ha la dott len -
ne. Ener vált nak és oly kor hi tel te len -
nek tűn nek a ke resz té nyek. A sze ku -
la ri zá ció el ért min ket, ér dek lő dés
hí ján temp lo mo kat zár nak be és ad -

nak el Nyu gat-Eu ró pá ban. Köz ben
gom ba mód ra sza po rod nak más,
ke le ti val lá sok kul tusz he lyei. Urunk,
kö nyö rülj raj tunk, és bo csásd meg
ke resz tény né ped meg fá ra dá sát, hi -
tet len sé gét! Ké rünk, adj igaz meg té -
rés utá ni vá gyat a szí vünk be és őszin -
te bűn bá na tot. Lel ked ere jé vel aján -
dé kozz meg ben nün ket hit tel, és éb -
ressz ben nünk új el szá nást aka ra tod
kö ve té sé re!

Urunk, Jé zus! Meg vál to zott na -
gyon ez a vi lág. Új nép ván dor lás
kez dő dött el. Ez rek jön nek hi va ta lo -
san és il le gá li san or szá ga ink ba egy
jobb élet re mé nyé ben. Ma a kül -
misszi ói szol gá lat hoz nem is kell
min dig kül hon ba utaz niuk el hí vott
szol gá id nak. Ké rünk, Urunk, hogy
hívj el misszi o ná ri u so kat, akik fe le -
lős sé get érez nek a hoz zánk ke rült
ide ge nek iránt.

Urunk, Jé zus! Na gyot vál to zott a
vi lág. Ma más mó don kell szol gál -
nunk, mint egy kor tet ték misszi o ná -
ri us elő de ink. A sza vak he lyett sok -
kal in kább a tet tek ige hir de té sé re van
szük ség. Ezért ké rünk, hogy hívj el
or vo so kat, mér nö kö ket, kü lön fé le
szak mák mű ve lő it a misszi ó ba. Hívj
el olya no kat, akik éle tük kel és mun -
ká juk kal ró lad tud nak bi zony sá got
ten ni! Tedd őket hi te les sé, hogy akik
meg is me rik őket, azok a te kö ve té -
sed re is vá gyat érez ze nek!

Imád ko zunk ma gyar egy há zun -
kért. Há lát adunk azért, hogy a meg -
vál to zott vi lág ban mi is részt vál lal -
ha tunk a kül misszió szol gá la tá ban.
Ma rok nyi evan gé li kus ként a le he tő -
sé ge ink sze ré nyeb bek, mint nyu gati

test vé re in ké. Is mer jük azon ban ha -
tal ma dat, Urunk, és tud juk, hogy te
a ke ve set is meg tu dod ál da ni. Ezért
kér jük ál dá so dat a ke nyai ár vák kö -
zött vég zett szol gá la tunk ra. Ado -
má nya ink kal hadd eny hít hes sünk
éhe zé sü kön, ta nu lá suk meg se gí té sé -
vel pe dig hadd kap ja nak esélyt az em -
ber hez mél tó élet hez. 

Ké rünk, kö nyö rülj az af ri kai öz -
vegy asszo nyo kon, akik sok szor tá -
masz nél kül ma rad nak. Őrizd meg
őket at tól, hogy két ség be esé sük ben
sa ját tes tü ket bo csás sák áru ba! Kér -
jük ál dá so dat azok ra a kez de mé -
nye zé sek re, ame lyek kel a ma gyar
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let
igyek szik ja ví ta ni az ő sa nya rú hely -
ze tü kön is. 

Imád ko zunk a kon gói evan gé li ku -
so kért, azért a száz öt ven gyer me kért,
akik a Tanganyi ka-tó part ján él nek,
s akik nek a ta nul má nya it ado má nya -
ink fe de zik. Kö nyör günk az In dia dé li
ré szén szol gá ló Szi ge ti há zas pár – Zi -
ta és Im re – ta ná ri szol gá la tá ért. 

Leg fő kép pen pe dig azért kö nyör -
günk, hogy ezen a víz ke resz ti va sár -
na pon mind annyi an rá éb red hes sünk
misszi ói kül de té sünk re. A má so kért
ér zett fe le lős sé gün ket add, hogy so -
ha el ne há rít suk ma gunk tól! Ké rünk,
adj ki tar tást, hogy ál do zat vál la lá -
sunk ban meg ne lan kad junk. 

Ada ko zá sunk ne „ak ció” le gyen
csu pán, ha nem fe le lős sze re te tünk
őszin te meg nyil vá nu lá sa! Jé zus ne vé -
ben ké rünk, aki nek irán tunk va ló sze -
re te te és ir gal ma so ha meg nem vál -
to zik.

Ámen.

– AIDS, AIDS, te go nosz gyil kos!
– ad ja elő a két fi a tal lány pissze nés
nél kül fi gye lő tár sa i nak a kis szín da -
ra bot af ri kai stí lus ban, har sá nyan
és túl gesz ti ku lál va.

– Te go nosz AIDS, el ra bol tad apá -
mat, anyá mat! Nincs sem mi kö zöm
hoz zád! – S kar juk kal szé les, el há rí tó
moz du lat tal ér zé kel te tik, hogy ko -
mo lyan gon dol ják, amit mon da nak.

– Teg nap egy fér fi meg ál lí tott az
ut cán: „Éhes vagy? – kér dez te. –
Adok ne ked ke nye ret és egy cso mag
te át, ha … ve lem.”

– AIDS, AIDS, te go nosz gyil kos!
Ta ka rodj örök re! Hagyj en gem él ni!

És a töb bi ek – mint akik pon to san
ér tik a prob lé mát – lel ke sen, át élés -
sel tap sol nak.

Ami kor le he tő vé tesszük ezek nek
a fi a ta lok nak, hogy ta nul has sa nak,
célt ta lál ja nak nap ja ik nak, és re -
mény ked hes se nek a jö vő ben, egy út -
tal meg ment jük őket az ut cán va ló
kó bor lás tól és a rá juk le sel ke dő, ki -
mond ha tat lan ve szé lyek től. Hi szen
Is ten őket is épp úgy sze re ti, mint
min ket vagy sa ját gyer me ke in ket.

Je le net az AIDS el len

Evangélikus Külmissziói Egyesület
1085 Budapest, Üllői út 24. • +36 20/620 2789
Számlaszám: 11711034-20804538
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„Lát tuk az ő di cső sé gét mint az Atya
egy szü lött jé nek di cső sé gét, tel ve ke gye -
lem mel és igaz ság gal.” (Jn 1,14)

Az esz ten dő el ső s egy ben víz ke reszt
he té ben az Út mu ta tó reg ge li s ün ne -
pi igé i ben Krisz tus, a vi lág vi lá gos sá ga
ra gyog fel. Az Úr meg je le né sé vel „az iga zi vi lá gos ság, amely meg vi lá go sít min -
den em bert, jött el a vi lág ba” (Jn 1,9; LK), és „aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, az
üd vö zül” (Róm 10,13; LK). Alá zat tal ha gyat koz zunk Is ten ve ze té sé re! „Me ne dé -
kem vagy és vá ram, én Is te nem, ben ned bí zom.” (GyLK 729) A ti zen két éves Jé -
zus kér dez te a temp lom ban szü le i től: „Mi ért ke res te tek en gem? Nem tud tá tok,
hogy az én Atyám há zá ban kell len nem?” (Lk 2,49) Mi va jon ért jük-e a Lé lek e
bi zony ság té te lét? „Akié a Fiú, azé az élet… akik hisz tek Is ten Fia ne vé ben, tud -
já tok: örök éle te tek van. (…) Ő az igaz Is ten és az örök élet.” (1Jn 5,12.13.20) Víz -
ke reszt kor „csil lag ve zér lé a böl cse ket Jé zus hoz; a víz bor rá vál to zék a me nyeg -
ző ben; Krisz tus Já nos tól meg ke resz tel ke dék, hogy min ket üd vö zít sen” (GyLK 722).
„Aki üd vös sé get akar, fo gad ja be Krisz tust, vagy is ne mer je cse le ke de tek től vár -
ni meg iga zu lá sát, ha nem Krisz tus le gyen szí ve ki rá lya, ki min den pom pa nél kül
jön. A jó há rom ki rá lyok, mi kor min den em ber cse le ke det ről le tet tek, leg ott fel -
tűnt né kik új ból a csil lag.” (Lu ther) „Ami kor meg lát ták a csil la got, igen nagy volt
az örö mük. Be men tek a ház ba, meg lát ták a gyer me ket any já val, Má ri á val, és le -
bo rul va imád ták őt. Ki nyi tot ták kin cses lá dá i kat, és aján dé ko kat ad tak ne ki: ara -
nyat, töm jént és mir hát” (Mt 2,10–11). A misszió ün ne pén a po gá nyok apos to -
la meg is mer te ti ve lünk is a Krisz tus tit kát: „…hogy tud ni il lik a po gá nyok örö kös -
tár sa ink, ve lünk egy test, és ve lünk együtt ré sze sek az ígé ret ben is Krisz tus Jé zu -
sért az evan gé li um ál tal.” (Ef 3,6) Já nos új pa ran cso la tot írt: Jé zus ban „mú lik a
sö tét ség, és már fény lik az iga zi vi lá gos ság” (1Jn 2,8). S az Is ten től új já szü le tet te -
ket bá to rít ja: „Sze ret te im, most Is ten gyer me kei va gyunk…” El jö ve te le kor „olyan -
nak fog juk őt lát ni, ami lyen va ló já ban”. (1Jn 3,2) S ké ri, hogy ad dig se él jünk e vi -
lág mér té ke sze rint: „Mert mind az, ami a vi lág ban van, a test kí ván sá ga, a szem
kí ván sá ga, és az élet tel va ló kér ke dés” mind el mú lik, „de aki Is ten aka ra tát cse -
lek szi, meg ma rad örök ké”. (1Jn 2,16.17) Pál fi gyel mez tet: „…újul ja tok meg lel ke -
tek ben és el mé tek ben, ölt sé tek fel az új em bert, aki Is ten tet szé se sze rint va ló sá -
gos igaz ság ban és szent ség ben te rem te tett.” (Ef 4,23–24) Já nos hir de ti: „az Is ten vi -
lá gos ság”; és ha ben ne élünk, „ak kor kö zös sé günk van egy más sal, és Jé zus nak, az
ő Fi á nak vé re meg tisz tít min ket min den bűn től”. (1Jn 1,5.7) Za ka ri ás a fia sor sá -
ról éne kel: „Te pe dig, kis gyer mek, a Ma gas sá gos pró fé tá ja le szel, mert az Úr előtt
jársz…” S az ir gal mas Úr is ten el kül di a Mes si ást fény ként a ma gas ság ból, „hogy
vi lá gít son azok nak, akik sö tét ség ben s a ha lál ár nyé ká ban la koz nak”. (Lk 1,76.79)
„Jé zus, hű sé ges ta ní tónk, / Szólj, hogy meg is mer hes sünk, / Mert kik sö tét ség -
ben jár tunk, / Ben ned örök fényt ta lál tunk!” (EÉ 187,1; és lásd Jn 8,12) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA ló

„Hadd hall jam min den reg gel, hogy
hű sé ges vagy, hi szen ben ned bí zom! Is -
mer tesd meg ve lem, me lyik úton jár -
jak, mert hoz zád vá gyó dik lel kem”
(Zsolt 143,8)

Van, aki úgy éb red min den reg gel,
hogy éb resz tő órá ja be kap csol ja a rá -
di ót, és az csak be szél, be szél. Má sok
a gyer me ke i ket úgy in dít ják reg ge len -
te az is ko lá ba, hogy „fi gyelj, légy szor -
gal mas”. Megint má sok sem mi re sem
tud nak gon dol ni, míg meg nem it ták
reg ge li ká vé ju kat.

Mi re gon dolsz, mit hal lasz reg ge len -
te? A nap kez de tén. Mert az dön tő le -
het. Az igé vel is le het in dul ni. Ha az
igét ol vas tad, az napköz ben is elő jö het
szí ved ből, és út mu ta tást, fi gyel mez te -
tést, vi gasz ta lást vagy erőt ad hat. 

Hány ha nyag bib lia ol va só mond ta el,
hogy el ma radt a reg ge li csen des sé ge, és
es te, ami kor úgy gon dol ta, pó tol ja, rá -
döb bent, hogy ha reg gel ol vas sa azt az
igét, sok min dent más képp tett vol na.
Es te el ol vas ni? Az már „es ti ige”, amely -
re az es ti bé kes ség hez, bűn bo csá nat hoz
van szük sé ge az em ber nek. 

Ami el ma radt, az nem pó tol ha tó.
Ké sőbb is szól az Is ten, de az már nem
biz tos, hogy pó tol ja azt, ami el ma radt
an nak ide jén. „Ké sői eső” (ta va szi)
ez, de a „ko rai” (őszi) is kel lett vol na. 

Min den reg gel nek, min den kez -
det nek a se gí tő je le het, ha hal lod az
igét, ha hal lod, hogy ve led lesz a hű -
sé ges Is ten: „Ne félj és ne ret tegj, mert
ve led lesz az Úr, a te Is te ned min den -
ben, ami ben jársz.” (Józs 1,9; újon nan
re vi de ált Ká ro li-ford.) Bár mi ben, ami -
ben az Úr aka ra tát föl is me red, és azt
sze ret néd ten ni. De nem min dig le -
hetsz bi zo nyos, ezért tedd hoz zá:
„Mind az ál tal ne úgy le gyen, ahogy én
aka rom, ha nem ahogy te.” (Lk 22,42) 

Bízz a mennyei Atyá ban, hogy ja -

va dat mun kál ja. Még ná lad is job ban
tud ja, hogy mi vá lik ja vad ra. Ez bé -
kes sé get ad. 

Leg fő kép pen és leg tisz táb ban igé -
je ál tal szól hoz zád az Úr. Ezért na gyon
fon tos, hogy ta nul má nyoz zuk az igét,
és le he tő leg az zal kezd jük min den
na pun kat. Itt is ér vé nyes a szó lás:
„Hát Jé zus mit szól hoz zá?” 

Az ige tel jes üze ne tet ad, ve le le zá -
rult a ki je len tés. Több, na gyobb nincs,
a ke ve sebb pe dig nem elég. Te se
végy el be lő le, és ne tégy hoz zá egy ki -
csit sem. Mert a sín vál tó ja is csak egy
vé kony ka nyelv vel in dul, de vé gül a vá -
gány egész más ho va visz, ha át van ál -
lít va. Az ele jén ne héz ész re ven ni a kü -
lönb sé get, de ha Bé kés csa ba he lyett
már Sop ron fe lé kö ze ledsz, ké ső le het.

„Ilyen ne héz Is ten út ján jár ni? Ak -
kor nem kí ván ko zom ar ra!” – Par don,
egy pil la nat. Az Is ten aka ra ta csak a kí -
vül ál ló szá má ra le het ne héz pa rancs.
Aki nem sze re ti az Urat, aki még nem
nyert Is ten sze re te té ből bűn bo csá na -
tot, an nak ne héz le het. Az csak azt lát -
ja, hogy: „ne tedd ezt, ne tedd azt”. De
aki sze re ti az Urat, az akar ja is kö vet -
ni, tet szé se sze rint akar él ni. 

Ha Atyád az Is ten, ak kor a Tíz pa -
ran cso lat már nem tíz pa rancs szá -
mod ra, ha nem tíz le he tő ség ar ra, hogy
örö met sze rezz ne ki, ma gad nak pe dig
ar ra, hogy meg tudd, me lyik a he lyes út. 

Ha Atyád az Is ten, ak kor a Tíz pa -
ran cso lat tíz se gít ség lesz a bol dog élet
és az üd vös ség út ján. Ak kor nem „kell”
ten ni a dol go kat, ha nem a szí ved von -
zó dik Meg vál tód hoz. Ak kor az ige
irány tű lesz, és Jé zus a jó pász to rod.

De jó, hogy van Bib li ád, de jó, hogy
hall ha tod leg alább he ten te az igét, de
jó, hogy ol vas ha tod na pon ta, és imád -
koz hatsz na pon ta. Öröm és bi zo -
nyos ság lesz így az ő kö ve té se.

g Széll Bul csú

A hó nap igé je

Mi kor éj je len te a csil la go kat kém le -
lem, több nyi re dé li irány ba kell for -
dul nom. A dé li ég bol ton le het leg job -
ban meg fi gyel ni a boly gók és a hold
moz gá sát vé gig azon a kép ze let beli
pá lyán, amit a csil la gá szok ek lip ti ká -
nak ne vez nek. Az összes zo di á kus
jegy is ott ta lál ha tó, to váb bá a leg ér -
de ke sebb csil lag kö dök és csil lag hal -
ma zok.

Az Al be rio egy gyö nyö rű iker -
csil lag; egy sze rű kék, mint az ég, más -
kor meg arany lik, mint egy jegy -
gyű rű. Az An ta res ott, a Skor pió szí -
vé ben a leg vö rö sebb csil lag, amit
is me rek. A dé li ég bol ton van egy üres
folt is, amit szí ve sen bön gé szek, és
sze ret nék a mé lyé be lát ni. Ép pen a
Nyi las csil lag kép előtt, an nál a pont -
nál, amit nyi la he gyé nek tar ta nak, ott
a sö tét folt, amely a mi ga la xi sunk, a
Tej út kö zép pont ját je lö li. A déli
irány ban lát ha tó ég bolt min den év -
szak ban el káp ráz tat és meg ih let.

Észa ki irány ba te kint ve egé szen

más az ég bolt, szin te sö tét. Nem ra -
gyog nak raj ta fé nyes csil la gok, és
alig akad fi gye lem re mél tó csil lag köd
vagy ga la xis. Az ég gömb nek ezen a
fe lén ta lál ha tó egy ho má lyos, hal -
vány zöld csil lag, amely nem más,
mint a Sark csil lag.

Ha a ten ge ré szek – sőt az űr ha jó -
sok – el té ved nek, ezt a hal vány fé nyű
csil la gocs kát ke re sik, hogy vissza -
nyer jék táj oko zó dó ké pes sé gü ket.
Min dig ugyan azon a pon ton ta lál ha -
tó, raj ta ha lad át az ég gömb észa ki
ten ge lye. Idő be te lik, míg meg ta -
nul juk, ho gyan buk kan ha tunk a nyo -
má ra. Aki elő ször lát ja, cso dál koz va
ál la pít ja meg: „Az ott a Sark csil lag?
Azt hit tem, fé nye sebb.”

Né ha egyes em be re ket is csil lag -
ként tar ta nak szá mon. Fel né zünk
rá juk, cso dál juk őket, és je len ték te -
len nek érez zük ma gun kat mel let -
tük. Üs tö kös ként vo nul nak vé gig az
élet egén, min den szem ámu lat tal
sze ge ző dik rá juk. A hold hoz ha son -

ló an év sza kon ként vál toz tat ják az
ar cu kat, és mint a nap, for rón iz za -
nak, míg vé gül rend sze rint ki égett
me te or ként hul la nak alá.

Ha vá laszt hat nánk – és hi szem,
hogy mó dunk ban áll –, azt aján la -
nám, hogy le gyünk mi a Sark csil lag
né pe. Nem le szünk annyi ra fé nye sek
és ér de ke sek, mint a sztá rok. Alig
akad majd olyan em ber, aki a te lesz -
kóp ját ránk irá nyít ja, vagy ha még is,
ta lán csa ló dot tan ennyit mond: „Sok -
kal fé nye sebb nek gon dol tam!”

A Sark csil lag né pé nek azon ban
fon to sabb kül de té se van. Ha va la ki -
nek szük sé ge van ránk, ren del ke zés -
re ál lunk, s mu tat juk az utat. Mi köz -
ben a vi lág szé dí tő se bes ség gel fo rog
kö rü löt tünk, mi egy pon ton ve rünk
gyö ke ret – egy nem annyi ra lát vá -
nyos, de meg in gat ha tat lan pon ton.

Jé zus is ilyen Sark csil lag volt. Ézsa -
i ás sze rint meg je le né sé ben nem volt
sem mi el káp ráz ta tó. Kor tár sai kö zött
bő ven akadt ná la csil lo góbb, mes si -
á si ba bé rok ra tö rő csil lag, akik meg -
je len tek, mint egy üs tö kös, majd ki -
ég ve el tűn tek a sem mi ben. Jé zus
azon ban Sark csil lag ként ra gyog az -
óta is a vi lág min den ség nek ugyan -
azon a pont ján. Szün te len hív min -
ket, hogy for dul junk meg vég re, és
ve gyük ész re az ő fé nyé nek alig ér zé -
kel he tő csil lo gá sát, amint ott ra gyog
a mi vi lá gunk ban is, hogy utat ta lál -
junk hoz zá, s azon túl ő vi lá gít sa
meg utun kat.

Krisz tus ban el rejt ve
b Az ame ri kai ke resz tény ze nész, teo ló gus Mic ha el Cardmúlt év őszén

Bu da pest re lá to ga tott, hogy a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men
Jé zus négy ar ca cím mel elő adást tart son. Október 11-én a fa so ri re for -
má tus temp lom ban adott nagy si ke rű kon cer tet. A négy gyer me kes édes -
apa ar ra hív ja hall ga tó it és ol va só it, hogy ko mo lyan „bir kóz za nak” a
Bib li á val, ke res sék, mi a szö veg iga zi üze ne te, ért sék meg ésszel, de szív
sze rint is. Ka rá csony el múl tá val egy rész le tet köz lünk Card nak a Har -
mat Ki adó gon do zá sá ban és Szé kely György for dí tá sá ban 2006-ban ma -
gya rul is meg je lent, Ho mok fir kák cí mű köny vé ből. 

Ér de mes fel ten ni a kér dést, ho gyan
vi szo nyu lunk azok hoz a jog sza bá -
lyok hoz, ame lyek mun kánk ke re te it
ad ják, le gye nek akár szé le sebb kört
– akár min den ál lam pol gárt – érin -
tők, akár csak a sa ját szű kebb szak -
mánk ban ér vé nye sek. Va jon csak a
mi ni mum el vá rá sok ra fi gye lünk,
vagy is szi go rú an a „tör vény be tű jé -
nek” va ló meg fe le lés mo ti vál min ket,
vagy a „tör vény szel le me” is fon tos
szá munk ra, mely a tör vény be tű je
mö gött ál ló szán dé kot ta kar ja, és
sok szor fon to sabb is ná la?

Évek óta adok ta ná cso kat ve ze tő
üz let em be rek nek, szak em be rek nek,
hogy meg ért sék, me lyek az üz le ti
élet re vo nat ko zó bib li ai alap el vek.
Ami kor el kezd tem ezt a mun kát,
azon nal nyil ván va ló vá vált szá mom -
ra, hogy „sze mé lyes ön ér té ke lést”
kell vé gez nem, ha el aka rom ke rül ni
a „bort iszik, és vi zet pré di kál” csap -
dát. Ez azt je len tet te, hogy ön vizs gá -
la tot kel lett tar ta nom olyan ré gi
ügye ket is meg vizs gál va, me lye ket
nem zár tam le meg fe le lő en. Őszin -
tén szól va elég ké nyel met len és meg -
alá zó egy ilyen fo lya mat, de szük sé -
ges nek érez tem, hogy ta nács adó -

ként meg őriz hes sem in teg ri tá so mat
és hi te les sé ge met.

Szem be sül tem egy ki fi ze tet len tar -
to zás sal, ame lyet egy ko ráb bi vál lal -
ko zá som ha gyott ma ga után. Ha bár
ez a tar to zás vál la la ti tar to zás volt, így
jo gi lag ma gán sze mély ként sem mi -
lyen fe le lős sé get nem vi sel tem ér te,
Is ten még is vi lá gos sá tet te szá mom -
ra: ő azt sze ret né, hogy min den üz -
le ti ügyem meg kér dő je lez he tet len
és fedd he tet len le gyen.

Így fel ku tat tam azt a vál lal ko zást,
amely nek né hai cé gem még min dig
tar to zott, és küld tem ne ki egy csek -
ket a kér dé ses összeg ről. A cég tu laj -
do no sa it ez jócs kán meg lep te. Fel hív -
tak, és nem csu pán meg kö szön ték a
csek ket, de azt is tu dat ták ve lem,
hogy a tar to zást már le ír ták, és ki ve -
zet ték a köny ve lé sük ből, ezért az
egész össze get egy he lyi egy ház köz -
ség nek aján lot ták fel ado mány ként.

Nyil ván va ló, hogy el te kint het tem
vol na az adó ság ren de zé sé től. Tech -
ni kai ér te lem ben egy jo gi sze mély,
egy cég tar to zott, amely azon ban
az óta már meg szűnt. Mi u tán ma gán -
sze mély ként sem mi lyen mó don nem
vol tam érin tett a cég pénz ügye i ben,

jo gi lag nem vol tam fe le lős az adós -
sá gért. Ez je len ti a tör vény be tű jét. 

Jé zus Krisz tus kö ve tő je ként vi -
szont fedd he tet len mó don kell él nem
és dol goz nom, így ezt nem hasz nál -
hat tam ki fo gás ként. Hi szen tud tam
jól, hogy a tör vény szel le me mást kö -
ve tel tő lem. Ho gyan ad ha tok ta ná -
csot az üz le ti élet ve ze tő i nek, hogy le -
gye nek őszin ték és az in teg ri tás em -
be rei mun ka he lyü kön, ha én nem va -
gyok hű ezek hez az alap ér té kek hez?!

Az Új szö vet ség ben, Pál apos tol
efe zu si ak nak írt le ve lé ben (5,3) ezt ol -
vas suk. „Ki csa pon gás ról és egyéb
tisz tá ta lan ság ról vagy kap zsi ság ról
szó se es sék köz te tek, ahogy a szen tek -
hez il lik.” (Szent Ist ván tár su la ti for -
dí tás) Ezek Is ten alap ér té kei, az ő kö -
ve te i ként ezek sze rint kell él nünk.

Mind azon ál tal nem cé lom, hogy
bár ki ben is bűn tu da tot kelt sek. Még -
is ar ra bá to rí tom az ol va sót: ha Is ten
elénk hoz bár mit, amit hely re kell hoz -
nunk, vagy amit meg kell ten nünk, ak -
kor te gye meg mi nél előbb. Még ak -
kor is, ha ez túl mu tat az írott tör vény
el vá rá sa in. Nem fog ja meg bán ni.

g Rick Boxx 
For rás: Mon day Man na

A tör vény be tű je és szel le me 
kö zöt ti kü lönb ség

an gyal já rás 
a ba ko nyi fal vak ban

Ka rá csony előtt im már har ma dik al -
ka lom mal vit ték el sze mé lyes bet le he -
mes kö szön té sü ket ba ko nyi evan gé -
li kus hit ta no sok öt te le pü lés ott ho na -
i ba. A Sza kos Csa ba ba kony ta má si lel -
kész szer vez te, már ha gyo má nyos
bet le he me zés öt na pon át zaj lott, és
mint egy fél száz hit ta nos ko pog ta tott
Ba kony szent lász ló, Ba kony ta má si,
Pá pa tesz ér, Si ká tor és Veszp rém var -
sány la ká sa i nak aj ta ja in. Az if jú bet -
le he me zők min den év ben egy re töb -
ben, egy re hosszabb utat meg té ve
vi szik az öröm hírt a csa lá dok hoz.

g Ma jor Er zsé bet fel vé te le
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Ki sebb a jól is mert szén ci ne gé nél, fe -
ke te sap ká ja és kis fe ke te to rok folt -
ja jel lem ző. A hím és a to jó azo nos
szí ne ze tű.

Vi szony lag gya ko ri ma dár, öreg ál -
lo má nyú er dők ben, a fo lyó kat he -
lyen ként még kí sé rő fűz-nyár li get -
er dők ben, par kok ban min de nütt ta -
lál koz hat tok ve le. 

Ál lan dó ma dár, nem vo nul, té len is
meg szo kott te rü le tén tar tóz ko dik.
Fel ke re si az ete tőt, ahol – el len tét ben
a szén- és kék ci ne gék kel – rak tá ra kat
is ké szít. A nap ra for gó ma go kat ké reg
alá, fa li re pe dé sek be el dug dos sa. Ami -
kor még a ma dár ta ni in té zet ben dol -
goz tam, az ab la kom előtt lé vő ete tő -
ből egy öreg fa ké reg re pe dé sé be is
vit tek ma go kat. Az élel mes szén ci ne -
gék per sze ész re vet ték ezt, és gyak -
ran meg dézs mál ták sze gény kis ba -
rát ci ne gék rak tá rát. 

A pá rok egész év ben együtt van -
nak, ezt a té li er dő ben is ta pasz tal -
tam. Egy más tól messze ke res gél tek,
az tán ami kor egyi kük to vább re pült,
a má sik nyom ban kö vet te. 

Éven te csak egy szer köl te nek, fé -
szek he lyül öreg fák ki kor hadt üre ge it
vá laszt ják. Ha a be já rat szűk, a to jó
csőr vá gá sok kal ki szé le sí ti. Öröm -
mel el fog lal ják a szá muk ra ki he lye -
zett mes ter sé ges fé szek odút is. 

A to jó egye dül épít, a mo ha ala pú
fé szek csé szé jét szőr szá lak kal bé le li;
ha nem ta lál ele get, ak kor nö vé nyi pi -
hék kel is.

A ba rát ci ne ge a nagy csa lá do sok -
hoz tar to zik. Fé szek al ja hét-ti zen egy,
fe hé res ala pon bar nás vö rö sen pettye -
zett to jás ból áll. Csak a to jó kot lik,
pár ja a kö zel ben éne kel. A fész ket
csak né hány al ka lom mal, rö vid idő -

re hagy ja el, hogy táp lá lé kot ke res sen,
utá na nyom ban re pül vissza a to já -
sok ra.

A ki kelt fi ó ká kat mind ket ten ete -
tik – ro va ro kat és pó ko kat hor da nak
a fé szek hez. Egy aránt ke res gél nek a

lomb ko ro ná ban és ala cso nyan, a
bok rok kö zött. Táp lá lé kuk a ta va szi,
nyá ri idő szak ban ki zá ró lag ál la ti ere -
de tű, na gyon sok kár te vőt pusz tí ta -
nak el.

Ami kor a fi ó kák el hagy ják a fész -
ket, egy ide ig még együtt ma rad nak,
szü le ik ön ál ló so dá su kig ete tik őket.
Csak ez után szé led nek szét az er dő -
ben.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?
2. Mennyi ide ig ma rad nak a fé szek -
ben?
3. Van né pi es ne ve a ba rát ci ne gé nek?

Ba rát ci ne ge

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 14-16 nap alatt; 2. 17-20
na pig; 3. Ba ra nyá ban ko ráb ban pap -
fe jű ci ne gé nek hív ták.

b Víz ke reszt ün ne pén, ja nu ár 6-án
em lé ke zünk meg a nap ke le ti
böl csek ről is. Az aláb bi ak ban át -
is mé tel he ti tek a ve lük kap cso la -
tos is me re te i te ket.

Jé zus szü le té se kor kü lön le ges csil lag
tűnt fel az égen, és ra gyog va hir det -
te: meg szü le tett a zsi dók ki rá lya.
Messze nap ke le ten nagy tu dá sú böl -
csek is fel fe dez ték ezt az égi je let. El -
ha tá roz ták, hogy út ra kel nek, mert
sze mé lye sen akar tak hó dol ni a kis -
ded nek. Ér té kes aján dé ko kat is pa kol -
tak az úti cso mag ja ik ba: ara nyat,
töm jént és mir hát.

Ami kor el in dul tak, meg le pőd ve
lát ták: a csil lag ve ze ti őket a hosszú
úton. Csak hogy Je ru zsá lem hez ér ve
a kü lö nös „ide gen ve ze tő” mint ha
ab ba hagy ta vol na az út jel zést. Kény -
te le nek vol tak hát az em be rek től ér -
dek lőd ni az új ki rály fe lől. Ám a

meg kér de zet tek csak a vál lu kat vo -
no gat ták, hi szen nem hal lot ták, hogy
He ró des pa lo tá já ban kis ba ba szü le -
tett vol na.

A ke let ről ér ke zett ide ge nek hí re
el ju tott a zsi dók ki rá lyá nak, He ró des -
nek a fü lé be is. Ijed ten hí vat ta ma gá -
hoz őket. A nap ke le ti böl csek ne ki is
el me sél ték, ho gyan fe dez ték fel a
fé nyes új csil la got az égen, és azt is
meg kér dez ték ven dég lá tó juk tól, nem
tud ná-e meg mon da ni, mer re ve gyék
az irányt a kis gyer mek hez.

He ró des ti tok ban ké ret te a sa ját tu -
dó sa it. Ők az írá sok ból csak annyit
tud tak meg mon da ni, hogy Bet le -
hem kör nyé kén kell a pró fé ci á nak be -
tel je sed nie, de hogy pon to san hol és
mi kor, azt már nem tud ták.

Ek kor Heródes ar ra kér te a messzi -
ről jött ide ge ne ket, hogy ha za fe lé is -
mét tér je nek be hoz zá, és majd
mond ják el ne ki, hol ta lál ták meg a
kis de det. Azt ál lí tot ta, hogy ő is sze -
ret ne ne ki aján dé ko kat vin ni. Ez

per sze nem volt igaz: He ró des va ló -
já ban na gyon fél tet te a ha tal mát, és
go no szat for ralt a kis Jé zus el len.

A ke le ti böl csek meg kö szön ték a
ven dég lá tást, majd to vább in dul tak.
Is mét cso dál koz va és öröm mel ta -
pasz tal ták: a csil lag új ra fel buk kant,
és ve ze ti őket. Az út juk vé gén pon -
to san a fe lett a hely fe lett állt meg,
ahol a Meg vál tó volt.

A böl csek nagy tisz te let tel tér tek
be a haj lék ba. Le bo rul tak a gyer mek
előtt, és át ad ták az aján dé ka i kat.
Mi előtt azon ban ha za in dul tak vol na,
ál muk ban egy an gyal je lent meg,
aki fi gyel mez tet te őket: ke rü lő úton
men je nek ha za. He ró dest messzi re
ke rül jék el, ne hogy meg tud ja, hol ta -
lál hat ja meg az Is ten fi át. A böl csek
pe dig úgy tet tek, ahogy az an gyal pa -
ran csol ta ne kik.

Ke res sé tek meg a két kép kö zött az
öt kü lönb sé get!

A csil lag nyo má ban
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b Bé kés csa ba kü lön le ges at mo szfé -
rá ja, no meg friss nyom da szag
árad De dinsz ky Gyu la (1905–
1994) né hai evan gé li kus lel kész
most meg je lent kö te té ből. A Vi -
dám Csa bací mű ki ad vány kéz ira -
tát 1967-ben ál lí tot ta össze a szer -
ző, tel jes ter je del mé ben azon ban
csak most hagy ta el a nyom dát. A
kö te tet rá adá sul Ma zán Lász ló
(1899–1949) bé kés csa bai ka ri ka -
tu ris ta al ko tá sa i val il luszt rál ták.
A könyv be mu ta tó ja de cem ber 12-
én volt a bé ké si me gye szék hely
pol gár mes te ri hi va ta lá ban.

A ki adást vál la ló Mun ká csy Mi hály
Mú ze um igaz ga tó ja, An do György
elmond ta, hogy Csa bán kü lön le ges
a kul tú ra – a sok-sok úgy ne ve zett
pod sztyen ás ház, a cso dá la tos temp -
lo mok –, és kü lön le ges a kol bász. 
Az év ele jén is mét vá ro si fenn tar tás -
ba ke rült in téz mény cé lul tűz te ki,
hogy ezt a kü lön le ges vá rost be -
mu tas sa az itt élők nek és a tá vo labb -
ról ér ke zők nek. 

Van t ara Gyu la pol gár mes ter utalt
ar ra, hogy a csa ba i ak kü lön nyel vet
hasz nál nak. „Ha va la ki től bár mi kor
azt kér dez ték Csa bán, hogy tót-e

vagy ma gyar, azt mond ta: csa bai” –
em lé kez te tett a po li ti kus.

A kö tet, amely két száz ti zen két he -
lyi anek do tát, ta lá lós kér dést, il let ve
vic cet tar tal maz, be pil lan tást
en ged a csa ba i ak múlt ban
gyö ke re ző, de ma is ta pasz -
tal ha tó jó ked vű éle té be. Ta -
lá lunk tör té ne tet a ha gyo má -
nyos Tra nos ci us-éne kes -
könyv ről, a csa bai kol bász ról,
a nagy temp lom szen te lé sé -
ről és a kis temp lom ha rang -
já ról, vagy is csu pa-csu pa
olyan do log ról, amely a mai
na pig meg kü lön böz te ti Csa -
bát min den más te le pü lés től. 

A szer ző, aki 1942-től
szol gált Bé kés csa bán, ko -
moly nép raj zi ku ta tást foly -
ta tott a te le pü lé sen, is mer te
a csa ba i ak nyel vét, ezért kel -
lő ala pos ság gal tud ta össze -
gyűj te ni, majd kéz irat tá fűz -
ni a csa bai folk lór kis koc ká -
it. A mun ka kü lön fe je ze tet
szen tel a csa bai (lu the rá -
nus) egy há zi élet nek, de más ré szek -
ben is fel-fel buk kan nak az egy ház köz -
ség je le sebb lel ké szei és elöl já rói.

A mú ze um tör té né sze ala pos mun -
kát vég zett, ami kor az egyes anek do -
tá kat láb jegy ze tek kel lát ta el. Így a

könyv nem csak az ol va só szó ra koz ta -
tá sá ról gon dos ko dik, ha nem a vá ros
tör té ne te iránt ér dek lő dők szá má ra is
ko moly ada lé kul szol gál hat. A szín vo -

na las ki vi te lű kö tet utol só né hány
ol da la pe dig üres so ro kat tar tal maz,
biz tat va az itt élő ket: sa ját él mé nye -
ik kel sző jék to vább a csa ba i ak nagy kö -
zös tör té net szőt te sét.

g –ó –ő –a

Egy lel kész vi dám ar ca
Könyv fél év szá za dos kéz irat alap ján

a meg szo kás ha tal ma
Ma chu la Gá bor so ká ig volt szar va -
si pap. Mi kor az 1824. esz ten dő ben
a csa bai nagy temp lom vég re is el ké -
szült, a gyü le ke zet őt mint az egy ház -
me gye es pe re sét kér te fel a temp lom
fel szen te lé sé nek el vég zé sé re. Az es -
pe res érez te a fel adat nagy sá gát, és
ah hoz mél tó ha tal mas ün ne pi be szé -
det is mon dott, az óri á si temp lo mot
zsú fo lá sig meg töl tő ün ne pi gyü le ke -
ze tet még is majd nem ne ve tés re in -
dí tot ta. Ugyan is a szar va si gyü le ke -
zet hez lé vén szok va, vagy tíz szer is el -
mond ta pré di ká ci ó já ban: „Ne mes
szar-csa bai gyü le ke zet!” (20. o.)

Sa la mo ni íté let
Ami kor Sze be ré nyi Já nos evan gé li kus
püs pök 1836-ban meg lá to gat ta a bé -
kés csa bai gyü le ke ze tet, a köz gyű lés
be pa na szol ta ná la Za jacz Dá ni el se -
géd lel készt a jú ni us 19-én tar tott
nagy temp lo mi pré di ká ci ó ja mi att,
amely ben ilyen sza va kat hasz nált: ko -
lom po sok, kor he lyek, té vely gők stb.
stb., ami vel sú lyo san meg bán tot ta a
hí ve ket. Meg bün te té sét kér ték.

A püs pök vé gig hall gat ta a pa -
naszt, meg ígér te, hogy igaz sá got fog
szol gál tat ni, csak azt kér te a köz gyű -
lés től, en ged tes sék meg ne ki, hogy
íté le tét a káp lán nal ne itt, a nagy nyil -
vá nos ság előtt, ha nem né hány gyü -
le ke ze ti ve ze tő je len lé té ben kü lön kö -
zöl hes se. A gyű lés a püs pök ké ré sé -
hez hoz zá já rult.

Más nap a püs pök, mi u tán elő ző leg
lel ki is me re te sen át ta nul má nyoz ta az
ink ri mi nált pré di ká ci ót, ma ga elé hí -
vat ta Za jacz Dá ni el káp lánt, s az aláb -
bi íté le tet hoz ta (az ere de ti szlo vák jegy -
ző köny vi szö veg ma gya rul): „Olyan
ki vá ló ez a pré di ká ció, hogy már 30 éve
szol gált lel kész től se le het ne job bat kí -
ván ni, ezért meg ér de mel né, hogy ne
egy sze rű en fes ték kel, ha nem arany be -
tűk kel ki nyom tat tas sék…” (20–21. o.)

Ha mu és trá gya
Stei ner Ja kab, a csa bai evan gé li kus
egy ház nagy ne vű fel ügye lő je 1842-
ben azt az elő ter jesz tést tet te, hogy
a gyü le ke zet ad di gi éne kes köny ve, a

Tra nos ci us he lyett ve zes se be az ak -
kor meg je lent, mo der nebb Spevňi ket.
A fel ügye lőt tá mo gat ták a lel ké szek
is, a pres bi te rek azon ban egy han gú -
lag ki mond ták, hogy a Tra nos ci us tól
meg nem vál nak. Ami kor pe dig Stei -
ner az zal ér velt, hogy a Tra nos ci us te -
le van ré gi es ki fe je zé sek kel, ame -
lyek ma már sér tik a fü let, mint pél -
dá ul hogy mi, em be rek csak „por és
trá gya” va gyunk, ak kor meg szó lalt az
egyik öreg pres bi ter:

– Fel ügye lő úr! Csak ne le gyen
olyan büsz ke, a mi jó ö reg Tra nos ci u -
sunk nak iga za van, bi zony mi, em be -
rek csak por és trá gya va gyunk! (21. o.)

rö vid pré di ká ció
Egy má sik pap juk kal a rö vid pré di ká -
ci ók mi att elé ge det len ked tek a csa -
ba i ak. Ami kor ő volt so ros ige hir de -
tő a nagy temp lom ban, amint meg lát -
ták az öre gek, zsör tö lőd ve mon do -
gat ták egy más nak: „Oda nézz! Még
csak most megy a szó szék re, és már -
is lóg a szá já ból az Ámen!” (36. o.)

nem szí ve sen
Ko ren Pál, a csa bai gyü le ke zet lel ké -
sze ház ról ház ra jár va ado má nyo kat
gyűj tött ár va ház ra. Be tér ve egy va -
gyo nos gaz da por tá já ra, is mer tet te
jö ve te lé nek cél ját, s ak kor a kö vet ke -
ző pár be széd ala kult ki kö zöt tük.

Ko ren: Az tán mennyit gon dol
ad ni?

Gaz da: Adok öt ven ko ro nát.
K.: Az ilyen te he tős gaz dá tól ke vés.

Ad jon töb bet!
G.: Töb bet nem ad ha tok. Nem rég

vá sá rol tam egy rö göcs két (értsd: 14 kis -
hold föl det), na gyon ki köl te kez tem.

K.: Még is leg alább szá zat ad jon!
G.: Annyit nem, de öt ve net szí ve -

sen adok.
K.: Tud ja, mit? Hát ad jon öt ve net

szí ve sen, öt ve net meg nem szí ve sen,
így az tán meg lesz a száz! (36. o.)

Hej, a csiz ma szár!
A bé kés csa bai evan gé li ku sok nál rég -
óta meg van a hi va tá sos nász nagy-fu -
n erá to ri – csa bai ki fe je zés sel él ve: a
sta rejší – rend szer. Vol tak és van nak

a gyü le ke zet ben ar ra töb bé-ke vés bé
al kal mas fér fi ak, akik – per sze il lő
tisz te let díj fe jé ben – vál lal koz nak a
te me tés sel vagy es ke tés sel kap cso la -
tos összes ren de zé si te en dők el vég -
zé sé re. 

A sta rejší jár el a vá ros nál, az ál la -
mi anya köny vi hi va tal ban, ő in té zi az
ügye ket az egy ház nál (ha ran goz ta tás,
sír ása tás), kán tor, lel kész moz gó sí tá -
sa, a gyász ház nál ő ve ze ti a vir rasz -
tást, a la ko da lom ban bú csúz tat ja a
meny asszonyt a szü lők től, és nem
utol só sor ban ő köz ve tí tet te a múlt -
ban a stó lát, szol gá la tért já ró tisz te -
let dí jat a lel kész fe lé.

Az egyik ilyen leg is mer tebb és
leg ked vel tebb sta rejší volt az 1920-as,
40-es évek ben Csa bán Zsi lák Ur bán
Mi hály az Arany ut cá ban. Ő mond -
ta el az aláb bi tör té ne tet.

„Fi a tal, húsz-egy né hány éves em -
ber vol tam csak, ami kor fe je met rá -
ad tam a nász nagy ság ra. Úgy érez tem,
il lő be mu tat ko zá som a lel ké szek -
nek, ezért sor ra vet tem őket, hogy
egy út tal párt fo gá su kat is kér jem.
Ami kor az eré lyes sé gé ről, pon tos sá -
gá ról is mert Ko ren Pál es pe res hez
ko pog tat tam be, ő előbb ki kér de zett,
ki fia-bor ja va gyok, majd hir te len
ezek kel a sza vak kal for dult fe lém:

– Szó val te, fi am, sta rejší akarsz
len ni?

– Is ten se gít sé gé vel azt sze ret -
ném – vá la szol tam.

– No és mondd csak – foly tat ta a
fag ga tást –, nem lyu kas vé let le nül a
nad rá god zse be?

Nem egé szen ér tet tem a kér dést,
hát za var tan vá la szol tam:

– Nős va gyok, a fe le sé gem rend -
ben tart ja a ru há mat.

– No, csak azért – foly tat ta emelt
han gon az es pe res –, mert nem sze -
ret ném, ha lyu kas zse bed ből a csiz -
ma szá rad ba csúsz na a fo rint, amit
ne kem küld a csa lád!” (40–41. o.)

Szem lél te tő ok ta tás
Egy szer egyik rend sze res temp lom ba
já ró egy ház tag ke res te fel Ko ren es pe -
rest, és el pa na szol ta ne ki bá na tát,
hogy hi á ba ül ott a temp lom ban, hi á -

ba hall gat ja a pré di ká ci ót, mi re ki lép az
Is ten há zá ból, már min dent el fe lej tett.

Ko ren vi gasz tal ta az el ke se re dett
em bert, aki azon ban nem hagy ta ma -
gát meg vi gasz tal ni, to vább ra is csak azt
haj to gat ta: kár ne ki a temp lom ba jön -
ni, ami kor az szá má ra olyan hi á ba va -
ló, mint ha va la ki vi zet me re get ne ko -
sár ral. Ab ból ki fo lyik min den.

Ko ren ek kor gon dol egyet, ki ve ze ti
hí vét a fo lyo só ra, rá mu tat egy ott he -
ve rő sze me tes ko sár ra, s azt mond ja:

– Fog ja csak ezt a ko sa rat, és men -
jen a Kö rös re, hoz zon ben ne vi zet!

Az öreg meg rö kö nyöd ve néz az es -
pe res re, hú zó dik a do log tól, kár
men ni, úgy is ki fo lyik a víz a ko sár ból,
nem ma rad meg ben ne sem mi, de
Ko ren nem en ged, csak ki tusz kol ja az
öre get a ko sár ral a pa ro chi á ból.

Jó ne gyed óra múl va jön ám vissza
az öreg, s mu tat ja az üres ko sa rat:

– Ugye mond tam? Nem ma radt
ben ne egy csepp sem, kár volt az
egész útért!

– Már pe dig nem volt kár! – szólt
sze líd szó val, ok ta tón az es pe res. –
Mert igaz, víz nem ma radt egy csepp
sem a ko sár ban, de néz ze csak,
mennyi vel tisz tább lett a ko sár, a víz
mind le vit te ró la a rá ra kó dott sok
szennyet. (41. o.)

ami kor nem jön ki a szó tag
And ras so vicz György ta ní tó (1802–
1852), Uh rin Ká roly nagy ap ja ki vá ló
or go nis ta volt. So ha sem vitt ma gá val
a temp lom ba kot tát. Egy új év kor a
szlo vák is ten tisz te le ten az „Új esz ten -
dő jött el hoz zánk” kez de tű ének nél
vé let le nül a „Menny ből jő vén az an -
gya lok” ka rá cso nyi ének dal la mát
kezd te el ját sza ni. Ment is az szé pen
ad dig, hogy „Ör ven dez zünk új erő -
ben”, de már az utol só sor nál be állt a
bot rány. Nem jött ki a lé pés. Ke ve -
sebb volt a szó tag. De ez nem hoz ta
za var ba a kán tort, csak ki or go nál ta
és ki éne kel te ezt is ilyen for mán: „Az
új esz ten dő ben, ben, ben.” (47. o.)

egy há zi el szá mo lás
Az egy há zi sző lős kert bor ter mé se el -
ső sor ban az úr va cso ra cél ja it volt hi -

vat va szol gál ni, azon ban ter mé sze te -
sen szor gal ma san fo gyasz tot ták az
egy ház tisz te let be li mun ká sai: a sá -
fá rok, ti ze de sek és a gond no ki hi va -
tal egyéb dol go zói is. Az el szá mo lás
az tán ilyen for mán ment: „Úr va cso -
rá hoz 20 hek tó, el fo gyott 24 hek tó.” 

És ami kor egy zár szám adó köz -
gyű lé sen is be szá molt a pin ce sá fár ar -
ról, hogy „úr av cso rá hoz 20 hek tó” –
mi vel új év kor min dig meg hir det ték
a temp lom ban, hogy az el múlt év ben
mennyi volt az úr va cso rá zók szá ma
–, Ádám Gusz ti bá csi, az egy ház
ak ko ri fő mér nö ke gyor san ki szá mí -
tot ta, hogy min den úr va cso rá zó ra
há rom de ci li ter bor ju tott. (97. o.)

lu ther ja mi ná ban
Zász ka licz ky Pé ter há rom évi csa bai
káp lán ko dás után Csab di ba, Du -
nán túl ra ke rült lel kész nek. Egyik
szór vány ban egy csa bai szár ma zá sú
csa lád ra buk kant. Be szél get nek, fő -
ként a már ré geb ben el ha gyott ked -
ves, szép Bé kés csa bá ról fo lyik a szó.
Az em lé kek fel idé zé se so rán az
asszony di cse ked ve em lí ti, hogy őket
1926-ban Lu ther Már ton es ket te a ja -
mi nai temp lom ban. 

Zász ka licz ky a rá jel lem ző sze líd -
ség gel mond ja, hogy az nem va ló szí -
nű. De az asszony csak to vább erős -
kö dik.

– Ab ban az idő ben Lin der Lász -
ló volt Ja mi ná ban a lel kész – mond -
ja Zász ka licz ky –, ő es ket het te ma -
gu kat.

A nő meg le pő dik, s most már
vissza ko zás ra ké szen mond ja: 

– Va ló ban, le het, hogy Lin der
volt. Csak ak kor hon nan is me rem ezt
a ne vet, hogy Lu ther Már ton? (105–
106. o.)

„Csak”
Ez még az „evan gé li kus Bé kés csa ba”
ko rá ból va ló.

Ta nya si gaz da uta zik a vá ros ba.
Ami kor a te lek ge ren dá si ál lo más ra ér,
meg kér di a jegy ki adó bak tert:

– No, van va la ki?
– Á – mond ja az –, nincs sen ki,

csak egy ka to li kus. (80. o.)
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b Eb ben a hó nap ban (28-án) lesz a
száz het ve ne dik szü le té si év for du -
ló ja a ma gyar tör té ne ti fes té szet
19. szá za di ki emel ke dő alak já nak,
Ben czúr Gyu lá nak. An nak a ki -
vá ló és nagy hí rű fes tő mű vész -
nek, aki nek ugyan ke vés bib li ai
tár gyú al ko tá sa van (pél dá ul az
Ádám és Éva, a Krisz tus az olaj -
fák he gyén), de ezen ke ve sek kö -
zül egyet igen so kan is mer het -
nek, még hoz zá a fa so ri evan gé li -
kus temp lom ból. S ka rá csony
ide jén töb ben is fel fi gyel het tek a
cikkün ket il luszt rá ló kép re, hi -
szen ez a já szol nál, az Úr előtt hó -
do la tu kat ki fe je ző nap ke le ti böl -
cse ket meg min tá zó olaj kép iga -
zán élet hű en, meg hit ten kép zel -
te ti el a bet le he mi pil la na to kat.

A mű vész ha lá la előtt ki lenc év vel ka -
pott meg bí zást a temp lom ol tár ké pé -
nek el ké szí té sé re, és száz esz ten dő -
vel ez előtt, 1913-ban vég zett ve le. A
fa so ri evan gé li kus temp lom leg is mer -
tebb mű kin cse Ben czúr szin te utol -
só nagy meg bí za tá sa volt. Ta lán ezt
meg sejt ve, il let ve az „élő és ha tó
ige” szel le mén túl a ma gyar evan gé -
li kus ság hoz va ló kö tő dé se és lel kész
déd ap ja irán ti tisz te let ből is úgy

érez het te, ma ra dan dó és meg ha tá ro -
zó mű vet kell lét re hoz nia. Szív vel-lé -
lek kel vé gez te a mun kát, a mű meg al -
ko tá sa előtt szá mos váz la tot ké szí tett,
hogy va ló ban hű le gyen az áb rá zo lás.
A be fe je zett, meg ra ga dó szép sé gű
kép er ről ta nús ko dik. 

* * *

A Nyu gat el ső nem ze dé ké nek ne me -
sen szó ló kép ző mű vé sze ti kri ti ku sa,
a tra gi kus sor sú Elek Ar túr (1876–
1944) ír ta Ben czúr ról: „Annyi ra ké -
szen ke rült ki az is ko lá ból, hogy ké -
szeb bé már nem fej lőd he tett.” Va ló -
ban így van, aho gyan a kri ti kus meg -
fo gal maz ta, hi szen a kis Ben czúr
cso da gyer ek ként kezd te te het sé ge
ki bon ta koz ta tá sát. Óri á si ha tás sal
vol tak rá az 1848–49-es for ra da lom
és sza bad ság küz de lem ese mé nyei.
Csak öt esz ten dős volt ek kor, de már
lel ke sen raj zol gat ta kis váz lat fü ze té -
be csa tá kat ví vó hon vé de in ket meg
da li ás hu szár ja in kat. 

Az áb rá zo lá sok ab szo lút élet sze rű -
ek, va ló ság hű ek vol tak, oly annyi ra,
hogy egy orosz ez re des – akit ugyan -
csak meg örö kí tett – pénz zel meg is

ju tal maz ta, s föl aján lot ta a szü lők nek,
hogy sa ját költ sé gén Orosz or szág ban
ki ta nít tat ja. Az orosz ka to na tiszt
azon ban el esett az egyik csa tá ban, s
há la Is ten nek, Ben czúr ma radt a
ma gyar fes tő áll vány nál. 

A szü lő hely, Nyír egy há za után
Kas sa vá ro sa lett a fi a tal te het ség fel -
ne vel ke dé sé nek szín te re, ahol a kö -
zép is ko la el vég zé sé vel egy ide jű leg
egy ma gán is ko lá ban les te el a fes tés
csín ját-bín ját. 

A mű vé sze tek hez von zó dó csa -
lád fő – aki egyéb ként szak má ját te -
kint ve pa ti kus volt, de réz met szés -
sel is szí ve sen fog la la tos ko dott –
tá mo gat ta fiát, min den ere jé vel
azon volt, hogy az if jab bik Ben -
czúr sok ra vi gye te het sé gé ből, s
meg is tud jon él ni be lő le. Ép pen
ezért né met te rü let re, Mün chen -
be küld te to vább ta nul ni. 

A bajor mű vé sze ti aka dé mia
nagy ug ró desz ká nak bi zo nyult:
Benczúr a fej lett vi lág gal, új at -
mosz fé rá val is mer ke dett meg,
újabb ka puk nyíl tak előtte. Ott -
hon érez te ma gát a mün che ni
mű vé sze ti élet ben, hi szen több
ma gyar is tar tóz ko dott ott ve le
egy ide jű leg, pél dá ul a ha son ló
ér dek lő dé sű, a his to riz mus hoz,
a ma gyar tör té ne lem té má i hoz
ugyan csak von zó dó Szi nyei Mer -
se Pál (1845–1920), aki vel ké sőbb
hosszabb ide ig kö zös mű ter met
is bé rel tek. 

A mün che ni évek ter mé ke nyek
vol tak, de Benczúr mind job ban sze -
ret te vol na sa ját sze mé vel meg is -
mer ni más nem ze tek mű vé sze tét is.
Ezért ta nul mány utakat tett, el ju tott
Olasz or szág ba és Fran cia or szág ba.
Az ott lá tott pél dák to vább gaz da gí -
tot ták el kép ze lé se it.

Meg ha tá ro zó al ko tá sok gyűl tek
mű ter mé ben, mi köz ben a csa lá di
éle tet sem ha nya gol ta el. Vissza tér -
ve szü lő ha zá já ba az olyan fest mé -
nyek, mint a Hu nya di Lász ló bú csú -
ja, a Rá kó czi Fe renc el fo ga tá sa vagy
az öt évig ké szü lő Vajk meg ke resz te -

lé se, rend kí vü li si kert arat tak hon fi -
tár sai kö ré ben. Sok ál lás aján la tot
ka pott, de a vég le ges ha za té rés re
ki csit még várt. 

Ha za fi sá gát, ha za sze re te tét mi
sem jel lem zi job ban, mint hogy ami -

kor II. La jos ba jor ki rály (1845–1886)
a mün che ni aka dé mia ta ná rá vá szán -
dé koz ta ki ne vez ni, ő csak ma gyar ál -
lam pol gár sá gá nak meg tar tá sá val vál -
lal ta el a meg tisz te lő fel ada tot. 

Még ha a ba jor ki rály meg bí zá sá -
ból szá mos tör té nel mi tár gyú ké pet
fes tett is, nem ta gad ta meg iden ti tá -
sát; ízig-vé rig ma gyar fes tő nek val lot -
ta ma gát, tu dá sát, ere jét, kap cso la tait
szü lő föld je mű vé sze té nek, hí ré nek-
ne vé nek öreg bí té sé re, a jö vő ma -
gyar al ko tó mű vé sze i nek ja vá ra és
fel eme lé sé re kí ván ta ka ma toz tat ni. 

Egy ön ál ló ma gyar mű vész kép ző
in téz mény re vá gyott. Mi kor az tán

fel csil lant en nek le he tő sé ge, rög tön
ha za tért meg szer ve zé sé re, s egé szen
el huny tá ig igaz gat ta. Köz tisz te let nek
ör ven dő sze mé lyi ség gé vált, a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia tisz te let be li,
va la mint a fő ren di ház örö kös tag já nak
is meg vá lasz tot ták, és szá mos el is me -
rés ben, ki tün te tés ben is ré sze sült. 

Az 1896-os mil len ni um ra is egy
meg ha tá ro zó, a bá tor ság, a hő si es ség
áb rá zo lá sá val a ha za sze re te tet su gár -
zó mű vet adott köz re: a Bu da vár
vissza vé te lét, amely iga zán nagy fes tői
„bra vúr”. Mo nu men ta li tá sán túl – Te -
lepy Ka ta lin (1914–2007), je les mű vé -

szet tör té né szünk sza va i val él ve –
„a ke resz tény ség po gány ság fe letti
győ zel me je len tő sé gé nek” is em -
lé ket ál lít. 

* * *

Nem vé let le nül le he tett ez a
nagy kom po zí ció, a mil len ni u -
mi ki ál lí tá si se reg szem le egyik
haj da ni lát vá nyos sá ga a 2012-es,
nem ze ti ga lé ri a be li Hő sök, ki rá -
lyok, szen tek – A ma gyar tör té -
ne lem ké pei és em lé kei cí mű ki -
ál lí tás egyik fő he lyén, s ezen al -
ko tás előtt ke rült sor a tár lat ün -
ne pé lyes meg nyi tá sá ra. Jog gal,
mert Ben czúr ma is hat. Ben czúr
nél kül nem le het ma gyar mű vé -
szet ről, fes té szet ről be szél ni. 

A Ben czúr-mű vek egy faj ta
ma gyar tör té ne lem könyv ként
is szol gál hat nak szá munk ra. Is -
ko lás tan köny vek lap ja in, rep re -
zen ta tív, or szá gun kat is mer te tő
al bu mok re pro duk ci ó i ként a

leg fi a ta labb nem ze dé kek nek me sél -
het nek s me sél nek is jog gal a vi lág és
a ma gyar múlt büsz ke sé ge i ről, rég -
múlt ese mé nye i nek so ha sem mel lőz -
he tő ala kí tó i ról: a Hu nya di ak ról, a
Rá kó czi ak ról, a Bat thyá nyak ról, a
Pe tő fik ről és ter mé sze te sen a „köny -
vek köny vé nek” pél da adó i ról.

Mint ahogy a „jó em ber szí ve jó
kin csé ből hoz za elő a jót” (Lk 6,45),
Ben czúr is egy tel jes éle ten át fogy -
ha tat lan erő vel az ő szí vé nek jó kin -
cse i ből va rá zsolt vász na i ra jót, ma -
ra dan dót, gon dol ko dás ra és meg be -
csü lés re mél tót.

g Ke re csé nyi Zol tán

Ben czúr Gyu la em lé ke ze te
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u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Er -
zsé bet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte
Már ta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv., külmissziói nap) B. Pintér
Már ta; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Bátovszky Gábor; Árpádföld,
XVI., Menyhért u. 42. (református templom) du. 3. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tes se dik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron;
Rá kos li get, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re for -
má tus temp lom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.)
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.)
Zó lyo mi Má tyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Bu da ke szi, Fő
út 155. (gyü le ke ze ti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Sza bad -
ság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Törökbálint, József Attila u. 31. (re for má -
tus temp lom) de. fél 9. Endreffy Géza.

istentiszteleti rend • 2014. január 6.
Vízkereszt ünnepe. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Mt 2,1–12; Ézs 60,1–6. Textus: 1Jn 1,5–10. Énekek: 185., 186.

Budavár, I., Bécsi kapu tér du. 6. (úrv.) Bence Imre; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. du. 6. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
Do náth Lász ló; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Smi -
dé li usz Gá bor; Józsefváros, VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. Románné Bolba Már -
ta; Kő bá nya, X., Kápolna u. 14. du. 6. (taizéi elcsendesedés) Benkóczy Péter; Ke len -
föld, XI., Bocskai út 10. de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blá zy
Ár pád né; Bu da hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6. (úrv.) Keczkó Szilvia; An gyal -
föld, XIII., Kas sák Lajos u. 22. du. 5. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Tamásy Ta más né; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Sza bó B. András;
Rá kos pa lo ta, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Er zsé bet; Cinkota,
XVI., Ró zsalevél u. 46. du. 5. Vető István; Rákoskeresztúr, XVII., Pes ti út 111. du.
5. Kovács Áron; Kis pest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széll Éva; Pest er zsé bet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du. 6. dr. Lackner Pál; Budaörs,
Sza bad ság út 75. du. 6. Endreffy Géza. Összeállította: Balla Mária

H i r d e t é s

Ben czúr Gyu la: A nap ke le ti böl csek hó do la ta cí -
mű fest mé nye – Fotó: Horváth Zoltán
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Va ló já ban min den ki szer ző. A ré ges-
ré gi nek szá mí tó web 2.0 ki fe je zés je -
lez te azt az idő sza kot, ami kor az in ter -
ne tes tar ta lom szol gál ta tás rész ben
át ke rült a min den na pi em be rek ke zé -
be. Ma nap ság pe dig a kö zös sé gi mé -
dia gyor sa ság ban több nyi re le is kö rö -
zi a hi va ta los csa tor ná kat. Aki nél ott
van egy okos te le fon, már is moz gó ri -
por ter ré vál hat, eh hez elég csu pán jó
he lyen és jó idő ben ott len nie va la hol.
A mikrob log-szol gál ta tá sok – mint
pél dá ul a Twit ter – nem is buz dít ják
más ra tag ja i kat, mint hogy min den
szá muk ra ér de kes in for má ci ót ír ja nak
le és ossza nak meg. Ugyan így az is me -
rő sök Fa ce book-fa la is te le van szó ra -
koz ta tó és meg hök ken tő be jegy zé -
sek kel, mint ha min den in ter ne te ző egy
csa pás ra vál to zott vol na át sze mé lyes
té vé csa tor ná vá.

A „rö vi den és gyor san” kon cep ció
je gyé ben tölt jük el ma nap ság az in for -
má ció fo gyasz tás ra for dít ha tó időn ket,
és ez hosszabb tá von akár kon cent rá -
lás sal kap cso la tos prob lé má kat is
okoz hat: könnyen el ve szít het jük a
hosszabb szö ve gek re va ló könnyű fó -
kusz á lás ké pes sé gét. Azon ban nem -
csak ez vész el, ha nem egy sok kal fon -
to sabb do log is, ne ve ze te sen: a tör té -
net me sé lés ké pes sé ge.

Az in ter ne tes tar ta lom ge ne rá lás -
ra már rég óta al kal maz zák a 90-9-1
bon tást. Ez azt je len ti, hogy a lá to ga -
tók 90 szá za lé ka csak ol vas sa az
anya go kat, 9 szá za lé kuk hoz zá szó lá -
so kat is ír, vagy ked ven cel ge ti őket,
ugyan ak kor mind össze 1 szá za lé kuk
hoz za lét re az ol vas ni va ló kat. 

Ugyan ilyen bon tást al kal maz nak a
fel hasz ná lók ál tal köz ve tí tő csa to nák -
ként hasz nált szol gál ta tá sok ra is. 90
szá za lé kuk csak va la mi lyen meg -
osz tó fe lü le tet hasz nál – Fa ce book,
Twit ter, Tum blr –, amely nél gyak ran
elég egy-egy kat tin tás, míg a fel ső 1
szá za lék olyan össze tett blog mo to -
rok ra épí ti a tar tal ma it, mint a Word -
Press, vagy olyan ko moly szol gál ta -
tá so kat vesz igény be, mint a Blog -
ger.com.

A blog mint mű faj szé pen meg ta -
lál ta a he lyét azok nak az esz köz tá rá -
ban, akik nek sok szor van tar tal mas
mon da ni va ló juk. Nem is aján la nak
blog írást olya nok nak, akik az in dí tá -
sa kor nem tud ják meg mon da ni, hogy
mi lyen rend sze res ség gel pub li kál nak
majd. A rend sze res ol va sók ugyan is
szá mí ta nak ar ra, hogy min den nap
vagy min den hé ten új ol vas ni va ló val
lát ják el őket.

Eb be a kö zeg be ér ke zett meg a
Me di um.com, amely pil la na tok alatt
e so rok író já nak egyik ked venc ol da -
lá vá vált, ugyan is a klasszi kus tör té -
net me sé lést hoz ta vissza. Ér de kes
mó don e pro jekt mö gött az az Evan
Wil li ams áll, aki a Twit ter egyik ala -
pí tó ja ként lett mil li ár dos. 

A Me di um ese tén nem kell, hogy
va la ki rend sze re sen akar jon pub li kál -
ni, elég, ha most ép pen van va la mi
fon tos mon da ni va ló ja, és azt meg fe -
le lő en le tud ja ír ni. Nyu god tan bő lé -
re is ereszt he ti mon dan dó ját, a ké -
nyel mes fe lü let úgy van ki ala kít va,
hogy mi nél egy sze rűbb le gyen ol vas -
ni raj ta hosszú szö ve ge ket is, me lyek -

ről ma ga a rend szer be csü li meg,
hogy hány per cig tart az el ol va sá suk. 

Fa bi ny Ta más észa ki ke rü le ti püs -
pök nyi lat koz ta ré geb ben, hogy ha
Lu ther ma él ne, egé szen biz to san ve -
zet ne blo got. Ez az em lé ke ze tes ki je -
len tés nyu godt szív vel fo koz ha tó: Lu -
ther ma 95 té te lé nek pub li ká lá sá hoz jó
eséllyel a Me di u mot vá lasz ta ná. A ke -
ze lő fe lü let rend kí vül in tu i tív, a di zájn
friss és kel le mes, az em ber szin te úgy
ér zi, a rend szer csak ar ra vár, hogy mi -
kor tölt jük meg ér de kes tar ta lom mal.

Ha son ló pro jekt az Ex pos ure.so,
amely alap ve tő en ar ra épít, hogy
egy-egy hosszabb anya got ké pek -
ből és a hoz zá juk ké szí tett le írá sok -
ból ál lí tunk össze. A szol gál ta tás in -
gye ne sen csak há rom ilyen anya got
en ge dé lyez, de ez is elég le het, ha
idén mind össze annyit sze ret nénk
be mu tat ni ma gunk ról, hogy mi kép -
pen él tük meg a ka rá csonyt.

Az on-line mé di á ban érez he tő
lesz az el kö vet ke zen dő egy-két év ben
a „sing le page”, az az „egy ol da las”
szem élet, amely a hosszabb tar tal ma -
kat tel je sen ma ga zin sze rű en, ki emel -
ke dő en hosszan tár gyal ja (lásd pél -
dá ul a VS.hu-nak a lon do ni 6 : 3-mal
fog lal ko zó anya gát: goo.gl/tErQYe),
ezért ha ne künk van egy tör té ne -
tünk, ame lyet szí ve sen el mon da -
nánk, de nem hoz nánk lét re csak
ezért blo got, ér de mes egy „tör té net -
me sé lős” ol dalt ki pró bál nunk, és az
így lét re jött mű link jét meg osz ta ni
mi nél több em ber rel.

g N. B.

A tör té net me sé lés
felsőbb osz tá lya

e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

e vé l&le vé l

több pénzt kap az egy ház
Nagy öröm lát ni, hogy sok év ti zed után az el ha nya golt, sok szor ro mos egy -
há zi épü le tek meg újul nak. En gem még is nyug ta la nít va la mi ezek nek a hí -
rek nek a hal la tán. Leg fő kép pen az, hogy míg temp lo ma ink, pa ró ki á ink ko -
ráb ban gyü le ke ze ti össze fo gás ból, a hí vek ál do zat kész sé gé ből épül tek, ma
leg in kább uni ós pén zek ből. Mi a baj ev vel? 

Elő ször az, hogy so kan fog ják azt gon dol ni, megy ez nél kü lünk is.
Má sod szor: jú dás pénz ez at tól az uni ó tól, amely meg ta gad ta ke resz tény

múl tun kat, és egyéb ként sem akar tud ni hit ről és val lás ról. Ez len ne a hű -
ség a ha mis mam mon nal?

Az élet ben azt tart juk ér ték nek, ami ért az em ber meg dol go zott, ami ért
ál do za tot ho zott. Mi mit ál do zunk azért az ered mé nyért, hogy el mond has -
suk: lám, él és gya ra po dik az egy ház? El ol va san dó Má té evan gé li u má ból 16,26.

Le het, hogy csak ve lem van baj, mert nem ér tem a mai kor re a li tá sát? 
Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

rendhagyó többes szám
Ked ves Ke resz tény Test vé re im, én ma gam ugyan ró mai ka to li kus va gyok,
de egy evan gé li kus több sé gű fa lu ban élek, így időn ként ol va som az Evan gé -
li kus Éle tet.

No vem be ri lap szá muk egyik cik ke Pál apos to lunk ról szól, de hadd hív -
jam fel a fi gyel mü ket, hogy az ott em lí tett cso dá la tos temp lom nak a ne ve ola -
szul he lye sen Ba si li ca San Pa o lo Fu o ri le Mu ra. A fal (il mu ro) ra go zá sa az
olasz ban rend ha gyó, töb bes szá ma le mu ra. Re mé lem, nem ve szik zo kon ezt
a kis ki iga zí tást, tel je sen se gí tő, jó szán dék kal tet tem.

Ke resz té nyi sze re tet tel: 
He gyes sy Jó zsef (Köt cse)

ovis koncert a mis kol ci evan gé li kus temp lom ban
Már ha gyo mány Mis kol con, a Bel vá ro si Óvo dá ban, hogy ka rá csony kö ze led -
té vel hang ver senyt ad nak az óvo da ének ka ros gyer me kei. Az ün nep ség nek
ta valy de cem ber 12-én a bel vá ro si evan gé li kus temp lom ban Sán dor Fri gyes
evan gé li kus lel kész adott he lyet, aki nagy sze re tet tel fo gad ta az ér ke ző ket. 

Az ese mény Mol nár
Zsolt né óvo da ve ze tő ün -
ne pi kö szön tő jé vel kez -
dő dött, majd Sán dor
Fri gyes lel kész be szélt a
ka rá cso nyi ün nep fon -
tos sá gá ról, a sze re tet -
ről, vé gül Mol nár Pé ter
ön kor mány za ti kép vi -
se lő kö szön töt te a sze -
rep lő gyer me ke ket és a
kö zön sé get. 

Elő ször a sa jó lá di Frá -
ter György Ka to li kus

Ál ta lá nos Is ko la di ák jai mu tat ták be kü lön le ge sen szép mű so ru kat, majd a
Bel vá ro si Óvo da ének ka ros gyer me kei ka rá cso nyi da lo kat ad tak elő. 

A részt ve vő szü lők, ven dé gek cso dá lat tal hall gat ták a gyer me kek ün ne -
pi elő adá sát. Kö szön jük ezt a fe lejt he tet len él ményt Mol nár Zsolt né óvo da -
ve ze tő nek, az óvó nők nek, akik meg ta ní tot ták gyer me ke ink nek eze ket a gyö -
nyö rű éne ke ket, és kö szön jük Sán dor Fri gyes lel kész nek, hogy he lyet adott
a ren dez vény nek. 

A Bel vá ro si Óvo da szü lői mun ka kö zös sé ge (Mis kolc)

gaz da sá gi szak re fe ren si ál lás 
a ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lyon

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak Ne ve lé si és
Ok ta tá si Osz tá lya fel vé telt hir det gaz da sá gi szak re fe rens ál lás hely be töl -
té sé re.

Fel ada tok: ál la mi tá mo ga tá sok igény lé se, fo lyó sí tá sa, el szá mo lá sa • ok -
ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó ana li ti kák ve ze té se • ok ta tá si in téz mé -
nyek gaz da sá gi fel ada ta i nak tá mo ga tá sa • dön tés-elő ké szí té si fel ada tok
el vég zé se • a ne ve lé si és ok ta tá si osz tály pénz ügye i nek meg ter ve zé se, nyo -
mon kö ve té se.

El vá rá sok: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett ség • két év szak mai
gya kor lat gaz da sá gi mun ka kör ben • ma gas szin tű szö veg szer kesz té si, táb -
lá zat ke ze lé si is me re tek • pre cíz mun ka vég zés.

Elő nyök: ok ta tá si vagy fenn tar tói in téz mény ben szer zett gaz da sá gi ügy -
in té zői ta pasz ta lat • Lib ra 3s könyv vi te li rend szer is me re te • egy ház is -
me ret.

Je lent kez ni Var ga Már tá nál, a ne ve lé si és ok ta tá si osz tály ve ze tő jé nél
le het e-ma i ben el kül dött ön élet rajz zal és mo ti vá ci ós le vél lel.

Le ve le zé si cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. E-mail cím: mar ta.var ga@lu -
the ran.hu

Je lent ke zé si ha tár idő: ja nu ár 15.

H i r d e t é s
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Né pi bet le he mes sel lep ték meg az or -
szá gos iro da dol go zói a de cem ber 19-
én, csü tör tö kön tar tott ha gyo má -
nyos ka rá csony vá ró al ka lom részt ve -
vő it. Az ün nep ség is ten tisz te let tel
kez dő dött az Ül lői úti ká pol ná ban. Is -
ten igé jét Sze me rei Já nos, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
hir det te. Ézs 55,11 alap ján ar ról be -
szélt, mit je lent szá munk ra az, hogy
Is ten sze re te te tes tet öl tött. „Az Ige
test té lett, az Ige mun kál ko dik, az Ige
cél hoz ér” – hang sú lyoz ta a püs pök.
Ze né vel az iro da dol go zó i ból ala kult
ének- és ze ne kar szol gált.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Har minc har ma dik év fo lya mos sop -
ro ni „hu nya dis” kis di ák nyer he tett
be te kin tést az el múlt év de cem be ré -
ben oszt rák test vér is ko lá juk éle té be.
A Ba den kör ze té be tar to zó kot tingb -
run ni al só ta go za tos ál ta lá nos is ko la
a leg na gyob bak egyi ke a kör nyé ken.
Négy év fo lya mon ti zen két osz tállyal
büsz kél ked het, és kö zel há rom száz
gyer me ket ne vel, ok tat. Töb bek kö zött
ma gyar nyelv re is. 

A test vér is ko lai kap cso lat két éve
Hu nya di An na kot ting brun ni pe -
da gó gus kez de mé nye zé sé re in dult,
az óta pe dig már több le ve le ző tár si
kap cso lat is ki ala kult, hosszabb-rö -
vi debb ba rát sá gok is szö vőd tek. 

Test vér is ko lánk nagy ven dég sze -
re tet ről tett ta nú bi zony sá got de cem -
ber 13-án. Az is ko la igaz ga tó nő je Fr.
Dir. Hasl Leit ner kö szön töt te a je len le -
vő kot ting brun ni pol gár mes tert és a
Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la har minc di ák ját, il let -
ve Raj nai Ká roly igaz ga tót, Trem mer

Ber na dett igaz ga tó he lyet test, Gnám
Mó ni ka nyelv imun ka kö zös ség-ve ze tőt,
Ma gyar né Láng Má ria né met nem ze -
ti sé gi ta ní tót, va la mint – tá vol lé té ben
– Ju hász né Mol nár Zi ta ko or di ná tort.

A tíz órai után a gye re kek – né -
gyes-ötös cso por tok ban – kü lön bö -
ző ta ní tá si órá kon ve het tek részt,
majd for gó szín pad sze rű en – oszt rák
gye re kek ve ze té sé vel – bar ká cso lás,

kár tya já ték, tár sas- és cso kis me -
mó ria já ték kö vet ke zett. Az is ko lai ka -
rá csony fa alatt aján dé kok is vár ták ta -
nu ló in kat. 

Ven dég lá tó ink kal, a Jó is ten se gít -
sé gé vel, ta vasszal ta lál ko zunk leg kö -
ze lebb Sop ron ban, ad dig is fo lya ma -
tos le ve le zés sel tart juk fenn és ápol -
juk a kap cso la tot.

g Ma gyar né Láng Má ria

Soproni határátlépők
Hu nya dis gyerekek Kuttingbrunnban 

a Hu nya di Anna kez de mé nyez te testvérkapcsolat jegyében
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F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !



Bu da vá ri sza bad egye tem: mi kö zünk a csil la gok hoz?
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,
Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel sza -
bad egye te mi elő adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző al ka lom ja nu ár 6-án
lesz. A bet le he mi csil lag ün ne pén Zom bo ri Ot tó csil la gász, a TIT Urá -
nia Csil lag vizs gá ló nyu gal ma zott igaz ga tó ja tart elő adást Mi kö zünk a
csil la gok hoz? cím mel. Áhí ta tot tart a há zi gaz da, dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök. A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő hó -
nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

6.45 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.45 / M1
A Biblia a magyar költészetben
Reményik Sándor versei 
a Biblia tükrében
10.04 / Kossuth rádió
Református istentisztelet
közvetítése
10.05 / M1
Ünnep a baptistákkal
11.00 / Duna Tv
Baptista istentisztelet
21.08 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét 2002
Bodoky Gergely fuvolázik,
Soltész Anikó csembalón
játszik a Deák téri
evangélikus templomban
23.20 / M1
Mocsokváros utcáin
(amerikai filmdráma, 2012) (97’)

HÉTFŐ

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
7.35 / Duna Tv
Pannonia 3 keréken
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Tállyától Füzérig
19.30 / Duna World
Valahol Európában
(magyar játékfilm, 1947) (101’)
20.45 / M2
Noé barátai
Minden, ami állat
21.15 / Duna World
Machita
(magyar játékfilm, 1943) (99’)
22.01 / Duna Tv
A legbátrabb város
(magyar dokumentum-
játékfilm, 2008)
0.05 / Duna Tv
Kultikon (kulturális magazin)
Budapest Bár

KEDD

14.00 / M1
Életművész
Lovasi András
15.40 / Duna World
Isten kezében
16.05 / Duna World
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar tűzoltóság
16.30 / Pax Tv
A Deák téri evangélikus
múzeum
(ismeretterjesztő film)
20.00 / Pax Tv
A kút
(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: 
Deák László 
evangélikus lelkész
23.25 / Duna Tv
Kultikon
(kulturális magazinműsor)

SZERDA

11.30 / Pax Tv
Ami tőlünk telik
Pintér Béla koncertje
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.50 / Duna World
Református magazin
21.05 / M1
Bábel
(riportműsor)
Túlélni a népirtást – 
egy fürdőszobában
21.05 / Duna World
Legenda
(zenés show-műsor)
21.55 / M2
A következő!
(kvízműsor)
0.15 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje

CSÜTÖRTÖK

7.35 / Duna Tv
Pannonia 3 keréken
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Nyíregyházától Hortobágyig
8.35 / Duna Tv
Magyar klasszikusok 
új köntösben
(irodalmi műsor)
Petőfi Sándor
15.30 / Duna Tv
Neve is van: Budapest
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az utókorszak vége?
16.00 / Pax Tv
Találkozások
Evangélikus–zsidó
kapcsolatok 
a két világháború közötti
Magyarországon
22.00 / Duna Tv
Szamárköhögés
(magyar filmszatíra, 1987) (86’)

PÉNTEK

6.35 / Duna Tv
Kvartett
A visegrádi négyek
magazinműsora
14.15 / Duna World
Szerelmes földrajz
Otthon, a Tisza mentén
14.55 / Duna Tv
Mediterraneo
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
15.25 / Duna Tv
A böjt tudománya
(francia ismeretterjesztő film)
18.15 / Duna World
Duna anziksz
(ismeretterjesztő sorozat)
Linz és Grein között
20.30 / M. Katolikus Rádió
Akvarell
Kulturális paletta
22.15 / Duna World
Szabadság tér ’89
(történelmi műsor)

SZOMBAT

11.00 / Pax Tv
Emlékezzél meg az egész útról
(dokumentumfilm)
12.10 / Duna Tv
Ízőrzők
Rácalmás
12.40 / Duna Tv
Középkori templomok útja
(magyar dokumentumfilm)
16.15 / Duna World
Család-barát
(magazinműsor)
16.30 / Duna Tv
Fény a redőny mögött
(magyar játékfilm, 1965) (79’)
17.00 / Pax Tv
Jókai Anna köszöntése 80.
születésnapja alkalmából
18.05 / Duna World
Táncvarázs
Tíztánc magyar bajnokság
22.00 / Duna Tv
Királylány a feleségem
(francia játékfilm) (94’)

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
6.45 / Duna Tv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
9.00 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Mainzból
16.40 / Duna Tv
Helyet az öregeknek
(magyar játékfilm, 1934) (69’)
21.25 / Duna Tv
A tizedes meg a többiek
(magyar játékfilm, 1965)
22.00 / Pax Tv
Nők a Bibliában
Eszter könyve
23.55 / Duna World
A Biblia a magyar
költészetben

VASáRnApTól VASáRnApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 5-étől január 12-éig
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va sár nap (ja nu ár 5.)
Is ten meg se gít en gem, az Úr meg tart ja éle te met. Zsolt 54,6 (2Thessz 3,3; Lk
2,41–52; 1Jn 5,11–13; Zsolt 138) Se gíts ma ga don, Is ten is meg se gít – jól is mer -
jük a mon dást. Annyi ra át szö vi éle tün ket, hogy sok szor már csak az el ső ré -
szé re fi gye lünk: a leg fon to sabb, hogy meg old juk ma gunk a prob lé mát. Ha
fáj va la mi, be ka punk egy tab let tát, „nincs idő a fáj da lom ra”. A baj ban lé vő -
nek pe dig idő, kész ség hí ján sok szor fut tá ban, egy „jó ta nács” for má já ban „se -
gí tünk”… Jé zus azon ban újat ta nít: „Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.”
(Mk 12,31) Cse lek vő sze re tet re biz tat, és nem ön ma gunk irá nyá ba…

Hét fő (ja nu ár 6.)
Most bo csá tod el, Uram, szol gá dat be szé ded sze rint bé kes ség gel, mert meg lát -
ták sze me im üd vös sé ge det. Lk 2,29–30 (Zsolt 106,4; Mt 2,1–12; Ef 3,2–3a.5–6;
Jn 3,14–21) Szem mű té tem után bol dog vol tam, hogy úgy lá tok, olyan éle sen,
tisz tán, ahogy ta lán még so sem. Si me on sza va it azért is ér de mes szí vünk ben
for gat ni, mert – túl azon, hogy meg ra ga dó szép sé gű so rok – a lé nye ges sor -
ren det ta nít ják meg ne künk. Előbb néz zünk az Üd vö zí tő re, és utá na min den
más ra – így a ha lál ra, sír ra is, amely Is ten ke zé ből vé ve bé kes ség gel ér ke zik el.
Ad junk há lát azért, hogy ne künk is meg ada tik a cso da, Jé zus meg lá tá sa – igaz,
nem úgy, mint Si me on nak. Hi szen a Jé zus sal va ló ta lál ko zás lé nye ge nem a testi
szem mel va ló lá tás, a kéz zel va ló ta pin tás, ha nem a hit ál tal va ló be fo ga dás. S
mi az ér tünk meg halt és fel tá ma dott Urat is meg lát hat juk hit ál tal!

kedd (ja nu ár 7.)
Min den dü bö rög ve me ne te lő csiz ma és vér áz tat ta kö pö nyeg elég, és tűz mar -
ta lé ka lesz. Ézs 9,4 (Ef 6,14–15; 1Jn 3,1–6; Jn 3,22–30) „Az igaz ság, akár mi -
lyen sú lyos, nem süllyed el, fenn ma rad a fel szí nen, mert az igaz sá got nem
le het a víz alá nyom ni. A tör té ne lem Ar khi mé dész-tör vé nye sze rint az em -
be ri sors a sú lyá val meg egye ző tö me get szo rít ki, ez zel gyen gít ve a dik ta tú -
rát, mely nek ha jó ja előbb-utóbb meg rop pan” – fo gal maz a köl tő-új ság író egy
mo nu men tá lis re gény aján ló já ban, amely a 20. szá zad leg na gyobb tra gé di -
á it dol goz za fel. Az igaz ság és a bé kes ség eb ben a vi lág ban csak tö re dé ke -
sen va ló sul meg. Is ten or szá gá nak pol gá ra ként azon ban már most úgy él -
he tünk, mint akik a tel jes ség ből kap nak osz tály részt, és éle tük biz ton ság ban
van el rej te, min den kül ső dü bör gés és csa ta zaj kö ze pet te is!

Szer da (ja nu ár 8.)
Za ka ri ás meg telt Szent lé lek kel, és így pró fé tált: „Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne, hogy
meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett ne ki.” Lk 1,67–68 (Ézs 42,10a; 1Jn 2,12–
17; Jn 3,31–36) A ké tel ke dő Za ka ri ást bün te tés ből né mí tot ta el Gáb ri el ark an -
gyal, mert nem hitt a pró fé ci á nak: ne ki és Er zsé bet nek fia szü let het. Az an gyali
lá to ga tás a ké sőb bi ek ben már a te rem tő Is ten lá to ga tá sát je len ti be, amely nem
egy csa lád hoz, ha nem az ő né pé hez, Jé zus Krisz tus ál tal a vi lág min den né pé -
hez el ér ke zik, és bűn bo csá na tot és üd vös sé get hoz. A Bib lia fel jegy zi, ami kor
Is ten ígé re té nek nagy sá ga hal la tán hi tet len ked nek, za var ba jön nek a tör té net
hő sei. Em be ri re ak ció ez, ma gunk ra is mer he tünk ben ne. A hit ben nö ve ke dést,
a tel jes bi zal mat, a két sé gek és bi zal mat lan sá gok el vé te lét kér jük Is ten től.

Csü tör tök (ja nu ár 9.)
Ha va la ki el ad hon fi tár sá nak va la mi el ad ni va lót, vagy vá sá rol va la mit hon fi tár -
sá tól, ne csal ja meg egyik em ber a má si kat. 3Móz 25,14 (Róm 12,10; Ef 4,17–24;
Jn 4,1–14) A cé gek „Ál ta lá nos szer ző dé si fel té te lek” cím mel rög zí tik a jo go kat-
kö te les sé ge ket. Sok ol da las szer ző dé sek ben, sű rűn gé pelt ol da la kon, ap ró be tűs
ki egé szí té sek ben pró bál ják vé de ni ma gu kat, áru ju kat, pén zü ket az em be rek, tud -
juk, mennyi si ker rel… Sok a be csa pás, mi ó ta vi lág a vi lág. Pe dig „csak” annyit kel -
le ne be tar ta ni, amennyit Mó zes a szí vünk re he lyez. Vagy „csak” annyit, amennyit
Jé zus: amit nem sze ret nél, hogy ve led cse le ked je nek, azt te se tedd.

pén tek (ja nu ár 10.)
Ami lyen ir gal mas az apa fi a i hoz, olyan ir gal mas az Úr az is ten fé lők höz. Zsolt
103,13 (1Jn 4,10–11; 1Jn 1,5–7; Jn 4,15–26) Ol va som, hogy idén elő ször élel mi -
szer re (!) is le het fel ven ni „áru hi telt”. Hó vé gén a pult alat ti koc kás fü zet be vé -
sik fel, ki mennyi vel tar to zik a bol tos nak, ha majd pénz hez jut?… Az élet döb -
be ne tes nyo mo rú sá go kat pro du kál hat. Ir gal mas nak kell len nünk egy más iránt.
Ir gal mat gya ko rol ni, kér ni és el fo gad ni, meg kö szön ni és vi szo noz ni a jót – ez
éle tünk egyik kör for gá sa. Ahogy az apa ir gal mas fi á hoz, úgy tesz az Úr is ten
az őt fé lők kel. Ky rie ele ison. Ő meg vált ja éle te det a sír tól, sze re tet tel és ir ga -
lom mal ko ro náz meg. Ad junk há lát ne ki szív ből, és ma gunk is le gyünk ir gal -
ma sak az zal, aki el esett, ki csi, nyo mo rult!

Szom bat (ja nu ár 11.)
Má ria pe dig, amint oda ért, ahol Jé zus volt, meg lát ta őt, le bo rult a lá ba elé, és
így szólt hoz zá: „Uram, ha itt let tél vol na, nem halt vol na meg a test vé rem.” Jn
11,32 (Zsolt 10,1; Lk 1,67/68–75/76–79; Jn 4,27–38) A ha lál ta lán a leg ke mé nyebb
pró bá ja hi tünk nek. El kell fo gad nunk, hogy egy nap mind nyá junk nak meg kell
hal nunk, ne künk is, sze ret te ink nek is. Az utób biak ha lá lát akár éle tünk vé gé -
ig fáj dal mas seb ként hor doz zuk ma gunk ban. Ez a tör té net, Lá zár fel tá masz -
tá sa (ben ne egy cso dá la tos, vi gasz ta ló rész: Jé zus könnyek re fa kad!) mind annyi -
un kért tör tént, min den ha lál tól fé lő, ha lott ját si ra tó em be rért je gyez te tett fel.
Jé zus min dig ott van, ahol mi, és min dig ide jé ben ér ke zik! A ke zé ben va gyunk,
bíz zuk rá ma gun kat, bíz zuk rá sze ret te in ket éle tünk ben-ha lá lunk ban!

g Kő há ti Do rottya

Új nap – új kegyelem

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H i r d e t é s

GyÁSZ HÍR
Szo mo rú an ér te sít jük mind azo -
kat, akik is mer ték és sze ret ték,
hogy Ni ko dé musz Já nos né szül.
Kol lá rik An na éle té nek 101. évé -
ben csa lá di kör ben, csend ben el -
aludt. Gyá szol ják: két le á nya,
hat uno ká ja, ti zen há rom déd -
uno ká ja. Em lé két sze re tet ben
meg őriz zük!a lu ther ki adó 

és az evan gé li kus köny ves bolt zár va tar tá sa
A könyvesbolt és a kiadó (1085 Budapest, Üllői út 24.) ja nu ár 12-éig lel -
tá ro zás mi att zár va tar t. Nyi tás 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. 

du ku men tum film mál en kij ro bot ra hur col tak ról
Ja nu ár 5-én, va sár nap 11.30-kor a Ma gyar Te le ví zi ó ban, az M1-en Me -
ző be rény ből mál en kij ro bot ra el hur col tak cím mel do ku men tum fil met lát -
ha tunk. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

HIRDETÉSEK


