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„A re for má ció és kul tú ra pél da adó össze kap cso lá sát
láthat juk ab ban a tény ben, hogy Lu ther nem a fel so rolt
jelen sé gek el le né ben, ha nem ép pen azok ra va ló te kin tettel
kí ván ta hit újí tó mun ká ját el vé gez ni. Csak ép pen tud ta,
hogy Is ten igé je nem esz köz, ha nem a cél ma ga…”

Égtájoló f 3. oldal

„Lélekkel és bátorsággal” f 4. oldal
A bizalom zarándokútján f 5. oldal
Örök várakozás f 6. oldal
Interjú Kákay István Dezsővel f 7. oldal
Tanácsok évkezdetre f 11. oldal
Szentendrei torzó f 14. oldal

„»Tár sa dal munk csak ak kor emel ke dik fel,
ha min den ki meg ér ti a Bib lia ki je len té sét:
a böl cses ség kez de te az Is ten nek fé lel me«
– hangsúlyozta Mol nár Ró bert.”

Igét hirdet a parlament volt jegyzője
f 4. oldal

„Sem mi két sé günk nem le het afe lől,
hogy Is ten aka ra ta az, hogy min den
em ber üd vö zül jön. De hogy er re a mi
egy há zun kat is fel tud ja-e hasz nál ni,
az raj tunk áll.”

Ima – ma f 15. oldal

g Gyar ma ti Gá bor

El gon dol kod ta tó fil met su gár zott
nem ré gi ben az egyik te le ví zi ós csa -
tor na. Szá mos köz he lyet vo nul ta -
tott ugyan fel a pro duk ció, de az alap -
kér dés töp ren gés re kész te tett. 

A for ga tó könyv sze rint me te or
szá guld fel tar tóz tat ha tat la nul a Föld
fe lé. Az elő re lát ha tó, sőt pon to san ki -
szá mít ha tó ka tak liz ma ki vé dé sé re
szám ta lan terv, el kép ze lés szü le tik, vi -
ták per gő tü zé ben pró bál ják meg ta -
lál ni az élet men tő meg ol dást, ám az
idő rö vid sé ge – és a ter vet előny ben
ré sze sí tő tá bor fe lül ke re ke dé se –
mi att vé gül is Ame ri ka vál lal ja, hogy
nem rob bant ja szét az iz zó égi tes tet,
ha nem in kább igyek szik el ér ni, hogy
a te rü le té re zu han jon, meg ment ve
így az em be ri sé get, de fel ál doz va
több mil lió em ber éle tét. 

A tra gé di á hoz kö ze led ve egyé ni
so r sok, jel le mek és jel lem te len sé -
gek bon ta koz nak ki, sze líd és ag -
resszív ka rak te rek ke rül nek kép be,
mi köz ben egy re kö ve te lőb ben fo -
gal ma zó dik meg a kér dés: mi a he lyes
ma ga tar tás ne héz idők ben vagy ép -
pen ha tár hely ze tek ben? Med dig le -
het – má sok ro vá sá ra – men te ni a sa -
ját éle tün ket? Be le kell-e tö rőd nünk
a meg vál toz tat ha tat lan ba, vagy küz -
de ni kell az „utol só töl té nyig” még re -
mény te len hely ze tek ben, a pusz tu lás
biz tos tu da tá ban és ár nyé ká ban is? 

De ak kor is a lé nyeg re vi lá gít rá a
film, ami kor azt fe sze ge ti, hogy ki nek
van jo ga dön te ni má sok éle te, sor sa
fe lől egy – vélt vagy va lós – fel sőbb -
ren dű, ma ga sabb cél ér de ké ben.

Ne ál tas suk ma gun kat, alig ha tud -
juk a fel tett kér dé sek re meg ad ni a
ma ra dék ta la nul jó vá la szo kat. Az
nem mer szem be néz ni ma gá val, aki
nem me ri be val la ni, hogy el ső gon -
do la ta sa ját csa lád já nak meg men té -
se len ne – ne ker tel jünk, mond juk ki
– akár má sok éle te árán is. Hi szen a
be csa pó dá si zó nát ki ürí tő re pü lő gé -
pe ken kor lá to zott a hely, s hi á ba a
sok ren dé sze ti elő írás, a sta tá ri á lis
szi gor, el len őr zés és kar ha tal mi se -
gít ség, a lép cső kön va ló fel ju tás sor -
rend jét vég ső so ron még is csak a
tes ti erő (szak) dön ti el, a ter me tes
fér fi em be rek pe dig vi tat ha tat la nul
előny ben van nak, mi kor már vég -
képp az ál la ti as ösz tö nök ve szik át az
ural mat.

El ítél he tő-e az, aki gyer me két a
töb bi ek fe je fe lett át nyúl va passzí roz -
za fel a já rat ra? Avagy min dent el tű -
rő sze líd ség gel vo nul junk vissza, és
a szto i ku sok nyu gal má val szem lé lőd -
ve, mo so lyog va vár juk az el ke rül he -
tet lent? S ki dönt het ar ról, hogy

hány re pü lő gép áll jon ren del ke zés re?
Vagy hogy ezek kö zül hány nak kell
ki szol gál nia az egy sze rű né pet, s
mennyi „jár” a min den ki nél fon to -
sabb föl di fel sőbb ség nek, a „VIP”
(very im por tant per son – na gyon
fon tos sze mély) uta sok nak? S ha ne -
tán tény leg de mok ra ti ku san vá lasz -
ta nak meg egy el nö köt, ki ter jed-e er -
re is a man dá tu ma? 

Meg annyi sú lyos kér dés. Há lá sak
le he tünk, hogy csak egy té vé film ben,
csak egy gon do lat kí sér let ben ta lál ko -
zunk ve lük, s nem va ló di, éles hely -
zet ben kell ke res nünk a meg ol dá so -
kat, vá la szo kat.

Pe dig volt már „Va la ki”, aki nek
ezek hez ha son ló kér dé sek kel kel lett
szem be sül nie rö vid éle te vé gén – a
ma ga ko rá ban. Aki ha bo zás nél kül
ki tud ta mon da ni, mi előtt fel ál doz -
ta ma gát: „…ne úgy le gyen, aho -
gyan én aka rom, ha nem amint te.”
(Mt 26,39) Né hány könyv vel ké -
sőbb ma gya rá za tát is ad ta vé ges
agyunk kal szin te fel fog ha tat lan tet -
té nek: „Nincs sen ki ben na gyobb sze -
re tet an nál, mint ha va la ki éle tét ad -
ja ba rá ta i ért.” (Jn 15,13) 

Mi azon ban alig ha ha son lít hat juk
ma gun kat a Meg vál tó hoz, ám ta nul -
ni kö te le ző tő le! Em ber sé get, a gyen -
gék (meg)se gí té sét, to le ran ci át s
per sze sze re te tet. Hi szen nem kell
szük ség sze rű en far kas fal ka mód já -
ra vi sel ked ni, ha ne he zebb re for dul
a hely zet. Nem má so kat el ta pos va
kell elő re jut ni egy ál ta lunk ki je lölt,
óhaj tott cél ér de ké ben! S aki nek
olyan hi va tal, hi va tás ju tott, hogy
má sok sor sát be fo lyá so ló dön té se ket
hoz hat, kö te les sé ge so ha nem lan ka -
dó éber ség gel, fá radt sá got, fá sult sá -
got nem is mer ve, a leg szé le sebb kö -
rű vizs gá lat után hoz ni meg sú lyos
dön té se it – sze mé lyes ér de ke i nek tel -
jes ki zá rá sá val. 

De mi a he lyes ma ga tar tás, mit
csi nál junk, ho gyan cse le ked jünk
mi, egy sze rű föl di ha lan dók, „át la -
gos” em be rek ak kor, ha – em be ri
lép ték kel mér ve – ne héz nek, eset leg
ki lá tás ta lan nak ítél jük meg a pil la -
nat nyi hely ze tet? Nos, er re vi szont
már kap tunk hasz nál ha tó re cep tet:
„Most azért meg ma rad a hit, a re -
mény, a sze re tet, e há rom; ezek kö -
zül pe dig a leg na gyobb a sze re tet.”
(1Kor 13,13) 

Vagy is ha élő a hi tünk, ak kor so -
ha sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött
nem kell el vesz te nünk a re ményt,
hogy lesz majd jobb, hogy nem a
rosszabb fe lé for dul nak a dol gok, hi -
szen bíz ha tunk Te rem tőnk sze re te -
té ben, ke gyel mé ben és ir gal má ban.
Még ak kor is, ha a fil mek csak em be -
ri meg ol dá so kat vesz nek szá mí tás ba.

Katasztrófafilm

Ó- és új szö vet sé gi ol vas mánnyal in -
dult az – éne kek ben egyéb ként sem
szű köl kö dő – is ten tisz te let. Az EK ME
lel ké szi társ el nö ke, B. Pin tér Már ta
Ézsa i ás köny vé nek 61. fe je ze té ből ol -
va sott fel, Ve tő Ist ván pe dig Pé ter má -
so dik le ve lé nek egy sza ka szát idéz te. 

Ige hir de té sé ben B. Pin tér Már ta
Jé zus meg ke resz tel ke dé sé nek tör té -
ne tét ele ve ní tet te fel Mt 13,3 alap ján.
Jé zus a te ve szőr be bur ko ló zó, méz-
és sás ka fo gyasz tó Ke resz te lő Já nost
kér te, hogy ke resz tel je meg őt. Azt a
Já nost, aki az Úr út ját elő ké szít vén
hir det te a tö me gek nek: „Én ugyan
víz zel ke resz tel lek ti te ket meg té rés re,
de a ki utá nam jő, erő sebb ná lam nál,
a ki nek sa ru ját hor doz ni sem va gyok
mél tó; ő Szent Lé lek kel és tűz zel ke -
resz tel majd ti te ket.” (Ká ro li-for dí tás)

Nem cso da hát, hogy Jé zus ké ré -
sét hall va Ke resz te lő Já nos elő ször
vissza ko zott, ma gát e szent ség hez
mél tat lan nak tart va. Mi is fel te het -
jük a kér dést – vál tott sze mé lyes
hang nem re az ige hir de tő –: kik va -
gyunk mi, hogy Jé zus hoz ha son lít suk

ma gun kat? Ugyan ak kor, ahogy az tán
ezt Já nos nak is be kel lett lát nia, Jé zus
nem csak fö löt tünk, ha nem – és ez ta -
lán még fon to sabb – mel let tünk is áll.
A Jor dán men ti pré di ká tor tör té ne -
tét hall va ne künk is tu da to sí ta nunk
kell, hogy Jé zus nem csu pán az
öröm hírt hoz ta el, ha nem fel ada tot

is adott. A ma gun ké vá tett öröm hírt
– Jé zus misszi ói pa ran csát kö vet ve –
to vább is kell ad nunk. Szó val és cse -
le ke det tel egy aránt. A sze re tő Is ten
in du la ta épp az alá zat ban mu tat ko -
zik meg. Va jon ne künk van-e annyi
Is ten től ka pott „in du la tunk”, hogy tö -
rőd jünk a té vely gők kel? 

B. Pin tér Már ta a nyáj és a pász tor
ha son la tát hasz nál va bon tot ta ki a víz -
ke reszt va sár na pi igét. Nem me he tünk
el a té bo lyult vi lág, a „ker ge bir kák”
mel lett – fo gal ma zott szel le me sen.
Ránk kell, hogy sza kad jon a má sik bű -
ne, fel kell is mer nünk, hogy a má sik
el vész, ha nem is me ri meg a Pász tort. 

Az ige hir de tés után a lel kész nő rö -
vid is mer te tőt tar tott az EK ME tör -
té ne té ről és mun ká já ról. A száz öt
éves szer ve zet más egy há zi mun ka -
ágak hoz ha son ló an meg szen ved te a
kom mu nis ta érát. 1991 óta mű kö dik
új ra. Cél ja el ső sor ban a har ma dik vi -
lág ban élő, ne he zebb sor sú test vé rek
meg szó lí tá sa és meg se gí té se, va la -
mint a misszi ói pa rancs hir de té se a
gyü le ke ze tek ben. 

„Jöjj, add to vább a jó hírt!”
A „ker ge világ” esé lyé ről a kül misszió cin ko tai nap ján

b Még tel jes pom pá já ban ott dí szel gett a mennye ze tig érő ka rá -
csony fa a cin ko tai evan gé li kus temp lom ban ja nu ár 5-én, a víz ke reszt
ün ne pét meg elő ző va sár na pon. Egy há zunk el ső hi va ta los kül -
misszi ói nap ján VetőIstván, a gyü le ke zet lel ké sze ven dé ge ket is kö -
szönt he tett az is ten tisz te le ten, így az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) kép vi se le té ben – má sok mel lett – B. Pintér
Mártalel ké szi el nö köt, ZalánPéternem lel ké szi el nö köt, va la mint
SzirmaiZoltánné tit kárt. Az egye sü let cé lul tűz te, hogy mos tan tól
– mi ként a vi lág szá mos or szágá ban – ha zánk ban is min den víz ke -
reszt hez kö zel eső va sár na pon meg kü lön böz te tett fi gye lem irá nyul -
jon a kül misszió mun ká já ra. Az EK ME mun ka tár sai el ső íz ben idén
küld tek el min den evan gé li kus gyü le ke zet hez egy imát, to váb bá egy
per selyt, amely be – ná lunk – a kül misszió ke nyai szol gá la tát tá mo -
gat ni kí vá nók ado má nya it gyűj tik, egé szen hús vé tig. A cin ko tai
együtt lét kü lön le ges sé gét nem utol só sor ban a kül misszi ói egye sü -
let hez szo ro san kö tő dő női ka ma ra kó rus szol gá la ta ad ta. A Boyzless
Voice tag jai iga zán hitele sen kép vi sel ték a víz ke resz ti kül de tés tu da -
tot és az év ele ji len dü le tet. 

f Folytatás a 3. oldalon

Dr. Zombori Ottó a budavári templom kápolnájában   f�Mi közünk a csillagokhoz? – Összeállításunk a 10. oldalon
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„Nairobi utcakép” Cinkotán

Egyházszervezeti változásokról Bu da vár ban
A bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet tör té ne ti elő adás-so ro za tá nak ke re -
té ben ja nu ár 14-én, ked den 18 óra kor dr. Lack ner Pál püs pök tart elő -
adást Egy ház szer ve ze ti vál to zá sok cím mel. Hely szín: Bu da pest I. ker., Tán -
csics Mi hály u. 28., gyü le ke ze ti te rem.
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Lu ther a nagy ven dég ség ről szó ló
pél dá za tot (Lk 14,15–24) egyik ige hir -
de té sé ben mon dat ról mon dat ra ma -
gya ráz za. A 23. vers hez – „Ak kor az úr
ezt mond ta a szol gá já nak: Menj el az
utak ra és a ke rí té sek hez, és kény sze -
ríts be jön ni min den kit, hogy meg tel jék
a há zam” – ezt a ma gya rá za tot fű zi: 

„De hogy hogy kény sze rít ben -
nün ket? Vagy nem azt akar ja a mi
Urunk, Is te nünk, hogy kény szer nél -
kül szol gál juk? Nos, úgy kény sze rít,
hogy pré di kál tat ja: »Aki hisz, és meg -
ke resz tel ke dik, üd vö zül, aki pe dig
nem hisz, el kár ho zik.« (Mk 16,16)
Mind ket tőt elénk tár ja: a pok lot és a
mennyet, a ha lált és az éle tet, a ha -
ra got és a ke gyel met. (…) 

Az evan gé li um le lep le zi a bűnt, és
ki nyi lat koz tat ja Is ten ha rag ját a
menny ből. Esze rint mind nyá jan – ki -
vé tel nél kül – bűn ben élünk, és is ten -
te le nek va gyunk. A mi Urunk, ami -
kor apos to la it az ő evan gé li u má nak
hir de té sé re kül di, ezt mond ja: »Men -
je tek, és pré di kál já tok a bűn bá na tot!«
A bűn bá na tot azon ban nem pré di -
kál hat juk anél kül, hogy ki ne mon da -
nánk: Is ten ha rag ja alatt áll min den
em ber, mi vel mind nyá jan hi tet le -
nek, mind meg ve tik az Is tent, és
sok más bűn ben is él nek. Is ten ha rag -
já nak pe dig ré mü le tet kell kel te nie,
hogy meg szó lal jon a lel ki is me ret,
és fé lel met ger jesszen. 

Ilyen kor ki-ki sa ját ma gát kény sze -
rí ti rá, hogy ezt mond ja: Ó, Uram, Is -
te nem, még is mit te gyek, hogy et től
a gyöt re lem től meg sza ba dul has sak? 

Ak kor az Úr ezt fe le li: Ülj ide, és
egyél! Mert még sok üres hely van en -
nél az asz tal nál, és jól lak hatsz te is! 

Az az meg vagy ke resz tel ve: ezért
higgy Jé zus Krisz tus ban! Hidd, hogy
ő meg fi ze tett ér ted! (…) Akik pe dig
nem akar ják ezt ten ni, azok nak ez –
még ha va ló ban böl csek és oko sak
len né nek is – íté le tük re vá lik, mi vel
nem kós tol hat ják meg ezt a va cso rát.
Ez pe dig azt je len ti, hogy raj tuk ma -
rad Is ten ha rag ja, és kár hoz tat va
lesz nek a hi tet len sé gü kért. Mert ak -
kor a mi Urunk – mi ként elő re be is
je len ti – nem ar ról fog ja fag gat ni
őket, hogy gaz da gok, böl csek vagy
szen tek-e. Ezért ha ma ga biz to san
úgy is vé le ked nek, hogy az evan gé -
li um ra egy ál ta lán nincs szük sé gük,
még is rá fog nak jön ni, hogy nem ha -
zug ság az az íté let, amit az Úr itt
fenn han gon ki hir det: »Non gus ta -
bunt…«, az az »nem kós tol ják meg az
én va cso rá mat«.

Ez zel szem ben mi, akik el fo gad juk
az evan gé li u mot, és nem vet jük el Is -
ten ke gyel mét, amit Krisz tus a bű nük
mi att meg ret tent szí vű ek nek hir det,
a ha rag he lyett ke gyel met, a bűn
he lyett örök meg iga zu lást, az örök
ha lál he lyett pe dig örök éle tet nye -
rünk.”

Lu ther azért nem pré di kál „ol csó
ke gyel met”, mert tud ja, hogy az evan -
gé li um hir de té se Is ten bűn mi at ti
ha rag já nak hir de té sé vel és a meg té -
rés sür ge té sé vel kez dő dik. Tud ja,
hogy Is ten bűn mi at ti ha rag ja ret te -
ne tes, és ugyan eb ben a pré di ká ci ó -
ban ki is mond ja: ki en gesz tel he tet len.
Jé zus nem azért halt meg a ke resz ten,
hogy Is ten bű ne ink mi at ti ha rag ját ki -
en gesz tel je vagy le csil la pít sa, mert az
le he tet len, ha nem hogy ol tal mat
nyújt son el le ne. 

Olyan nak lát ja Lu ther Is ten ha rag -
ját, mint a vi hart. A vi har ral nem le -
het szem be száll ni, és al kut sem le het
köt ni ve le. A vi hart nem le het meg -
bé kí te ni, le csil la pí ta ni, meg szün tet -
ni. A vi har el len egyet te he tünk: be -
hú zód ha tunk va la mi vé dett hely re,
egy me ne dék ház ba.

Lu ther a meg fe szí tett Krisz tust
me ne dék ház nak, ol ta lom hely nek te -
kin ti Is ten ha rag já nak vi ha rá val
szem ben. Mert egye dül Krisz tus az,
aki Is ten ha rag já nak vi ha rát ki tud -
ja áll ni, mi vel ő ma ga is Is ten. Afe lől
pe dig Lu ther nak nincs két sé ge –
mi ként az Írás sem hagy fe lő le két -
sé get –, hogy a ha rag nap ja a ma ga
ren delt ide jén el fog jön ni, mint
ahogy a vi har is min dig ki tör, ha el -
jön az ide je. Is ten ha rag já nak vi ha rát
pe dig csak az él he ti túl, aki nek éle te
Krisz tus ban van el rejt ve. Krisz tus pe -
dig olyan me ne dék ház, aho vá bár ki
be tér het, és ahol bár ki ol tal mat ta lál -
hat Is ten ha rag ja el len, fel té ve, hogy
hisz, és bán ja bű ne it.

A ter mé szet ben elő for du ló vi ha -
rok elől ál ta lá ban azok tér nek be idő -
ben a vé del met és biz ton sá got nyúj -
tó me ne dék ház ba, akik a je lek ből fel -
is me rik a vi har kö ze led tét. Aki nem
tud a je lek ből ol vas ni, azt véd te le nül
éri a vi har a sza bad ég alatt. 

Aki sem mi más ból nem tud ja fel -
is mer ni, hogy bű nös, és ezért Is ten
ha rag ja alatt áll, az higgyen az Írás -
nak, higgyen Is ten igé jé nek, ame lyet
Pál apos tol a le vél 3. fe je ze té ben
(10–18. v.) a 14., az 5., a 10. és a 36.
zsol tár ból, va la mint Ézsa i ás köny vé -
nek 59. fe je ze té ből össze von va idéz: 

„Nin csen igaz em ber egy sem, nin -

csen, aki ért se, nin csen, aki ke res se Is -
tent. Mind el haj lot tak, va la mennyi -
en meg rom lot tak, és nin csen, aki jót
te gyen, nincs egyet len egy sem. Nyi tott
sír a tor kuk, nyel vük kel ámí ta nak, kí -
gyó mé reg az aj ku kon; szá juk átok kal
és ke se rű ség gel van te le. Lá buk gyors
a vér on tás ra, rom lás és nyo mo rú ság
jár a nyo muk ban, és a bé kes ség út ját
nem is me rik: Is ten fé lel mé vel nem tö -
rőd nek.”

Nem két sé ges, hogy Is ten ha rag -
ját egyi künk sem ke rül he ti el, de
nem két sé ges az sem, hogy Is ten
Krisz tus ke reszt ha lá lá ban mind -
annyi unk szá má ra meg fe le lő és biz -
tos me ne dé ket ké szí tett a ha rag nap -
ja i ra. A kér dés csak az, el hisszük-e,
hogy szük sé günk van az Is ten ha rag -
ja elő li me ne dék re, és ide jé ben igény -
be vesszük-e a ren del ke zé sünk re ál -
ló me ne dék he lyet.

Mert a ha rag alól nincs fel men tés!
Az evan gé li um hir de té se cí mén
nem ad ha tunk fel men tést sen ki nek
Is ten ha rag ja alól! A bűn bo csá nat, a
föl ol do zás sem fel men tés a ha rag
alól, ha nem an nak ígé re te, hogy Is -
ten Krisz tus se be i ben rejt el min ket
ha rag ja elől. De nem azért, hogy Is -
ten te kin te te elől el rejt ve bű ne ink -
ben ma rad junk, ha nem hogy Krisz -
tus se bei ál tal meg gyó gyul junk.
Hogy mi re el ül a vi har, a ha rag ra
töb bé okot nem adó, bűn től meg -
tisz tult, új em ber ként lép hes sünk ki
a ke reszt ol tal ma alatt ál ló me ne dék -
hely ről, és Krisz tus ké pé re for má ló -
dott gyer me ke i ként áll has sunk
mennyei Atyánk elé.

g Vég hE lyi An tal

vÍZ k E rE sZ t Ün nE pE u tán 1.  vA sár nAp – rÓM 1,18–25(26–32)

Ki va gyok én, hogy fel ment sem?
A vA sárnAp ig éjE

Úgy tű nik, so kan így is gon dol ják,
hogy az imád ság a mi te vé keny sé -
günk. El csen de se dünk, el gon dol ko -
dunk, fo gal ma zunk, sza vak ká for má -
lunk, meg szó la lunk, hogy hall ja és
meg hall ja, ért se és el fo gad ja az Is ten.
Pe dig az imád ság nem így kez dő dik.
Azért imád koz ha tunk, mert meg szó -
lí tott em be rek va gyunk. Is ten meg -
szó lí tott, ne vün kön hí vott, s sze mé -
lye sen szól ma is, s ha meg hall juk
meg szó lí tó sze re te tét, vá la szo lunk rá.

Le het az eget ost ro mol ni, a vi lág űr -
be se gít sé gért ki ál ta ni, a nagy is me ret -
len be be le ki a bál va kér dé se ket fel ten -
ni, vá gya kat meg fo gal maz ni, kí ván ság -
ren de lé se ket kül de ni, de az még nem
imád ság, csak vá gyó dó lel künk se gély -
sza va. Az imád ság ott kez dő dik, ami -
kor el csen de se dik az em be ri szív és ér -
te lem, és csak ennyit mond: „Szólj,
Uram, mert hall ja a te szol gád!” (1Sám
3,9) Az el ső moz du lat Is te né, mi csak
er re re a gá lunk. Vá la szunk el ső lé pé se,
hogy meg nyí lunk, őrá fi gye lünk.

Ahogy egy kor a kis Sá mu el ese té -
ben, úgy ma is leg több ször ez úgy
tör té nik, hogy va la ki se gít. Se gít ész -
re ven ni a ke re ső, hí vo ga tó, meg szó -
lí tó Is tent. Se gít tisz táz ni, hogy nem
té ves hí vás ról, nem más nak szó ló
meg ke re sés ről van szó, s nem is
egy sze rű en a lel ki is me ret bel ső hang -
ja szó lalt meg, ne tán egy mé lyebb ről
jö vő gon do lat öl tött for mát. Is ten
szól. Is ten en gem ke res, mert be szél -
ni sze ret ne ve lem. 

Sá mu el nek Éli fő pap se gí tett az zal,
hogy meg ér tet te, a kis gyer mek nem
ál mo dik, nem kép ze lő dik, nem is hal -
lu ci nál, ha nem Is ten sza vát hall ja.
„Sá mu el, menj vissza a he lyed re, s ha
új ra hal lod a hí vást, csak ennyit
mondj: szólj, Uram, mert hall ja a te
szol gád.”

Ha min den áron mi sze ret nénk az
elő tér be lép ni, mi sze ret nénk szól ni,
sa ját han gun kat akar juk hal la ni, ak -
kor meg hi ú sul a ta lál ko zó, nem jön
lét re a pár be széd. Ez az alá za tot jel -

ző mon dat a kulcs, amellyel nyí lik a
zár, s el há rul az aka dály, el in dul a be -
szél ge tés. Szólj, Uram! 

És az Úr szól, mert a mi Is te nünk
be szé lő Is ten. Er re cso dál koz tak rá a
vá lasz tott nép tag jai, ezt ta pasz tal ta
meg két év ez red alatt az egy ház né -
pe, ezt él ve zik ma is Is ten gyer me kei:
be szél hoz zánk az Is ten. Szól igé jé -
ben, szól az igé vel át járt lel ki is me re -
tünk ben. Meg szó lal éle tünk ese mé -
nye i ben, em be rek fel csen dü lő mon -
da ta i ban, ige hir de tők cél irá nyos be -
szé dé ben és úti tár sak hét köz na pi
sza va i ban, a ke resz tény test vér ta nú -
ság té te lé ben, a se gí tő em ber társ
moz du la tá ban, a ter mé szet erő i nek
meg mu tat ko zá sá ban – s még so rol -
hat nánk a vég te len sé gig. 

Be szél az Is ten. Ne kem van szük -
sé gem, hogy kér jem, a sok-sok szó és
a sza vak nél kü li meg nyi lat ko zá sok
hadd vál ja nak ne kem szó ló igé vé.
„Szólj, Uram, mert hall ja a te szol -
gád!” Aki így kér, an nak be szé des sé
vá lik az egész élet. 

S ha meg szó lal az Is ten, van mit
vá la szol nom rá. Igen, vá la szol nom
kell, hi szen kér dez. Kér dez az el ső
„Ádám, hol vagy” óta egy foly tá ban;
ma is, éle tem vé gé ig. Kér dez, nem
azért, mert nyug ta la ní ta ni akar, ha -
nem azért, hogy tisz táz zam hely ze -
te met, szem be sül jek va ló di ba ja im -
mal, és meg lás sam a ke gye lem fé nyé -
ben a le he tő sé ge i met. 

Is ten ki je lent, mert szük sé gem van
az élet iga zi in for má ci ó i ra. Ar ra a tu -
dás ra, amely hez ke vés min den em beri
ta pasz ta lat, ke vés a leg mé lyebb böl -

cses ség is. Is ten szól, hogy meg ta nít -
son él ni, meg ta nít son az élet út já ra. 

Vi gasz tal is, ami kor meg szó lal. Ez
is lét fon tos sá gú, hi szen a be csü le te -
sen gon dol ko dó em ber vagy el ke se -
re dik, vagy em ber te le nül meg ke mé -
nye dik. Egyik sem az egész sé ges,
em ber hez mél tó élet je le. Is ten vi gasz -
ta ló sza va azon ban hely re te szi ke ser -
gő, pa nasz ko dó, „ki lá tás ta lan ko dó”
lel kün ket, és va ló di ki uta kat mu tat.
Né ha menny dö rög a sza va, hi szen ke -
mé nyen szól, íté le tet hir det, de mind -
ez fél tő sze re te té nek a je le. 

Sok fé le sza vá ról kel le ne még ír -
nom, de a leg fon to sabb ez: hall juk
meg, hogy ne künk szól, s eh hez kel -
le nek az olyan em be rek, mint Éli fő -
pap, akik meg ta ní ta nak er re a kulcs -
mon dat ra: „Szólj, Uram, mert hall ja
a te szol gád!”

Mind ez szép el mé let – hal lom azok
el len ve té sét, akik az imád ság pró bál ko -
zá sa ik ban si va tag ba ke rül tek, ahol
min den olyan ki et len, min den ki szá -
rad, min den élet te len és üres, hi szen
a ki ál tás is vá lasz nél kül ma rad. Ilyen
hely zet be szin te min den hit út ján já -
ró em ber be le ke rül. A ta pasz ta la ton és
bi zo nyos sá gon ala pu ló test vé ri biz ta -
tás azon ban hang zik: Ta nuld meg a
kulcs mon da tot, hogy lét re jö hes sen
vagy új ra kez dőd hes sen az imád sá -
gos élet, az az egy re mé lyü lő be szél ge -
tés a te rem tő, meg vál tó, meg szen te lő
Is ten nel, amely élet kö zös sé get je lent.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

„Szólj, Uram, mert hall ja a te szol gád!”
Hogy is kez dő dik az imád ság?

[Lel kész:] Min den ha tó Is ten, sze re -
tő mennyei Atyánk! Kö szön jük, hogy
Fi ad ban ki je len tet ted éle tünk örök
igaz sá ga ként az irán tunk va ló sze re -
te te det. Kö szön jük ne ked, hogy az ő
ne vé ben bi za lom mal for dul ha tunk
hoz zád imád sá gunk ban.

[Lek tor:] Kö nyör günk, Atyánk,
ezért a vi lá gért, amely nek éle tét oly
szö ve vé nye sen szö vi be az em be ri
ön zés és fe le lőt len ség. Te lá tod,
mennyi re igaz ság ta la nul gaz dál ko -
dunk azok kal a kin csek kel, ame -
lye ket kö zös fe le lős ség vál la lá sunk -
ra bíz tál. Te lá tod egye sek mér he tet -
len gaz dag sá gát, de hoz zád ki ált az
éhen halt, meg fa gyott, az esz te len
há bo rúk ban meg gyil kolt em be rek
vé re is. Tisz tább, igaz sá go sabb, bé -
ké sebb vi lá got sze ret nénk ma gunk
kö rül szű kebb és tá gabb kör nye ze -
tünk ben egy aránt. Áldd meg azok
mun ká ját és éle tét, akik dön té si
hely zet ben a tisz ta sá got, az igaz sá -
gos sá got akar ják szol gál ni. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za -
dért, amely re rá bíz tad tör vé nyed és
evan gé li u mod hir de té sét. Kö nyör -
günk azért, hogy örök igéd ért he tő -
en és hi te le sen szó lal jon meg min de -
nütt a vi lág ban. Kö nyör günk azo kért
a ke resz té nye kért, akik nek éle tét és
sza bad sá gát ma ve szé lyez te tik hi -
tük mi att, és kö nyör günk azo kért is,
akik a kö rü löt tük lé vő sza bad ság ban
ta lán már nem is ér zik, hogy el hí va -
tá suk ke gye lem és az el hí vó iránt va -
ló fe le lős ség. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,
aki ket mi ri asz tot tunk el a ve led va -
ló kö zös ség től; azo kért, akik nek
szen ve dé sén mi nem eny hí tet tünk,
bár te het tük vol na; azo kért, aki ket mi
nem hall gat tunk meg; azo kért, aki -
ket mi nem lá to gat tunk meg; azo kért,
akik iránt mi vol tunk kö zö nyö sek.
Csak ab ban bíz ha tunk, hogy te ta lálsz
utat min den ki hez még ak kor is, ami -
kor ép pen kö ve te id áll ják el az utat.
Ne künk pe dig se gíts, hogy hi bá ink -
ból, bű ne ink ből fel is mer jük azt, hogy
mit kell más kép pen el vé gez nünk,
és adj erőt a meg úju lás ra. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért. Ha meg fá rad tunk a meg szo -
kott gyü le ke ze ti éle tünk ben, adj lel -
ke se dést és bá tor sá got, hogy új uta -
kon is el mer jünk in dul ni. Ha ag gasz -
ta nak gyü le ke ze tünk, épü le te ink
gond jai, aján dé kozz meg ta lá lé kony -
ság gal és kö zös sé gün kért ér zett fe le -
lős sze re tet tel. Ha em be rek kö zötti
konflik tu sok ter he lik kö zös sé gün -
ket, se gítsd meg ta lál ni a meg bo csá -
tás út ját. Urunk, ké rünk, se gíts, hogy
egy tisz ta, bol dog, a be léd ka pasz ko -
dó hit ben erős kö zös ség gé le gyünk.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö -
szön jük, hogy éle tünk min den pil la -
na tá ban a te ke gyel med be rej tet ten
élünk. Kö szön jük ne ked, hogy ke -
gyel med és sze re te ted igaz sá ga egy -
kor le győz min den igaz ság ta lan sá got,
ön zést, kö zönyt és bűnt, és tel jes ség -
re jut ta tod or szá go dat mind örök ké
a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

b Be ha ran goz tuk az imád ság ról szó ló so ro za tun kat. Be le vá gunk hát a
kö zös mun ká ba, hogy a té ma mé lyé re néz zünk. Sok ér ték és sok mun -
ka vár ránk, ha va ló ban meg akar juk is mer ni az imád ság tit kát, vagy
el szán juk ma gun kat, hogy meg ele ve nít sük lan ka dó imád sá gos éle tün -
ket. A kö vet ke ző he tek ben sok fé le hát tér ből jö vő, az egy ház szín gaz -
dag sá gát rep re zen tá ló lel kész test vé rek ra gad nak tol lat, hogy ro va tunk -
ban együtt ta nul junk az imád ság is ko lá já ban. Egyet azon ban so ha sem
fe led he tünk: bár mi lyen gya kor lat tal ren del ke zik a szer ző vagy az ol -
va só, a té mát nem ta nul hat juk hi deg-ri deg is me ret anyag ként, csak ki -
pró bál va-imád koz va. Az az a PIN kód, amellyel be le het lép ni az imád -
ság vi lá gá ba: ha ma gunk is gya ko rol juk. Kí sér je hát kö zös ta nu lá sun -
kat egyé ni és kö zös imád ság.
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Egy há zunk éle te 2014-ben szá mos
pon ton a re for má ció és kul tú ra té ma
kö ré szer ve ző dik. Vá lasz tott jel mon -
da tunk pe dig egy Lu ther nek tu laj do -
ní tott idé zet re utal: „Még ma el ül te -
tek egy al ma fát!” A mon dat – amely -
nek hi te les sé ge ugyan két sé ges – a
ma ga egé szé ben így hang zik: „Ha
tud nám, hogy hol nap vé ge a vi lág nak,
még ma ül tet nék egy al ma fát.” 

A ke resz tény em ber utol só le he le -
té ig vagy akár a vi lág vé ge ze té ig élet -
pár ti. Lu ther jól is mer te a szász pa -
rasz tok min den nap ja it, így tud ta,
hogy egy fa el ül te té se és ter mő re for -
du lá sa kö zött sok idő nek kell el tel nie,
köz ben pe dig a gaz dá nak igé nyes és
ala pos mun kát kell vé gez nie a met -
szés sel, a kár te vők tá vol tar tá sá val és
ha son lók kal.

Jé zus nak is szá mos pél dá za ta gyö -
ke re zik ko ra ag rár vi lá gá ban. Is ten or -
szá ga is úgy jön el, mint ahogy a mag -
ve tő mun ká ja nyo mán sar jad ni kezd
a ve tés. A nö ve ke dés pél dá za tai kü -
lö nö sen is be szé de sen ér zé kel te tik az
Or szág tit kát: a ki csiny mag ból te re -
bé lyes fa le het. Jé zus nak fáj, ha gyü -
mölcs te len sé get vagy rom lott sá got
lát, ugyan ak kor ő ma ga be szél ar ról,
hogy a ter mé ket len fá nak is esélyt kell
ad ni. Pél dá za tá nak „hát ha te rem jö -
vő re” (Lk 13,9a) fél mon da ta azt fe je -
zi ki, hogy ő nem akar be le nyu god -
ni a ter mé ket len ség be.

Az ül te tés ké pé nél ma rad va ér de -
mes meg je gyez ni, hogy fa cse me té ről
be szé lünk, „akit” – mint egy kis gyer -
me ket – óv nunk kell, és fel kell ne -
vel nünk. A ne ve lés és a nö ve lés szó

eti mo ló gi a i lag szo ro san össze függ
egy más sal (úgy ne ve zett szó ha sa -
dás sal ke let ke zett a ha son ló ala kú
szó pár). Egész egy há zi is ko la rend sze -
rünk ben – az eb ben a tan év ben ki -
szé le se dett hit ok ta tás ra te kin tet tel –
jó ezt tu da to sí ta nunk: egy szer re ne -
ve lünk és nö ve lünk.

Ez zel a gon do lat me net tel szán dé -
kom sze rint a kul tú ra la tin ki fe je zé -
sé nek szel le mé ben ma ra dok: a cole -
re szó ugyan is ere de ti leg a föld meg -
mű ve lé sét je len tet te. Me ta fo ri ku san
az tán min den egyéb ér ték mű ve lé sét
is ma gá ban fog lal ja. Így be szé lünk mi,
ma gya rok Szé che nyi óta ki mű velt
em ber fő ről – és ta lán te szünk is ér te.

Lát szó lag messzi re ju tot tam a
„még ma ül tet nék egy al ma fát” mon -
dat ból ki in dul va. Ám e gon do lat me -
net ki fej té sé vel kí vá nom – egy há zunk
re for má ci ói em lék bi zott sá gá nak el -
nö ke ként is – je lez ni, hogy mi ként is
sze ret nénk tar ta lom mal meg töl te ni
a 2014. évet, im már nem több mint
há rom év vel a re for má ció ju bi le u mi
esz ten de je előtt. Ne vel ni és nö vel ni
sze ret nénk. Kí vá na tos vol na, hogy
gyü le ke ze te ink ben – mint egy kor
Je ru zsá lem ben – nő jön a ta nít vá nyok
szá ma (Ap Csel 6,1). A kül ső nö ve ke -
dés azon ban csak a hit bel ső épü lé -
sé vel va ló sul hat meg, ezért az tán
úgy kell imád koz nunk, ahogy egy kor
a ta nít vá nyok for dul tak Jé zus hoz:
„Nö veld hi tün ket!” (Lk 17,5)

Val lom, hogy ha a fen ti szel lem ben
szer ve zünk gyü le ke ze ti, or szá gos
vagy ép pen in téz mé nyi prog ra mo kat
a „re for má ció és kul tú ra” je gyé ben,

ak kor misszi ói egy ház hoz mél tó mó -
don cse lek szünk. Egy út tal pe dig tá -
vol tud juk tar ta ni ma gun kat an nak a
rosszul ér tel me zett kul túr pro tes tan -
tiz mus nak a kí sér té sé től, amely ről El -
kés te tek cí mű ver sé ben Re mé nyik
Sán dor be szél meg rá zó an. (Ta nul sá -
gos az er dé lyi köl tő írá sá nak al cí me
is: Szó a pro tes táns teo ló gu sok hoz…)
„El kés te tek, el kés te tek ve le, / Az
Igé vel, ki élet ke nye re, / Ki Evan gé -
li um és sem mi más, / Nem tu dás,
mű vé szet, ma gyar ko dás, / Nem kul -
tú ra és nem pe da gó gia, / Nem esz -
köz töb bé, ha nem cél ma ga…”

Is ten őrizz, hogy mind ez zel egy
pil la nat ra is két ség be von jam azt a
hal lat lan kul tu rá lis ér té ket, ame lyet
ép pen a pro tes tan tiz mus adott a vi -
lág nak. Lu ther a tör té ne lem va ló sá -
gos csil lag órá já ban lé pett fel: hi szen
az ő mű kö dé sét ép pen csak meg előz -
te a re ne szánsz ki tel je se dé se, Ame -
ri ka fel fe de zé se, a Gu ten berg-fé le
könyv nyom ta tás vagy ép pen az Eras -
mus ne vé hez köt he tő hu ma niz mus. 

A re for má ció és kul tú ra pél da adó
össze kap cso lá sát lát hat juk ab ban a
tény ben, hogy Lu ther nem a fel so rolt
je len sé gek el le né ben, ha nem ép pen
azok ra va ló te kin tet tel kí ván ta hit újí -
tó mun ká ját el vé gez ni. Csak ép pen
tud ta, hogy Is ten igé je nem esz köz,
ha nem a cél ma ga…

Bí zom ben ne, hogy az egész évet
át hat ja majd ez az evan gé li u mi és re -
for má to ri kul tú ra ér tel me zés. En nek
je gyé ben írunk ki ko moly- és
könnyű ze nei pá lyá za to kat, je len te -
tünk meg ki ad vá nyo kat, ren de zünk

kon cer te ket, szín há zi elő adá so kat
és kon fe ren ci á kat, foly tat juk a Lu ther
éle té ről szó ló rajz film ké szí té sét,
lan ka dat la nul vé gez zük egy há zunk
di gi ta li zá lá si prog ram ját, ren de zünk
ki ál lí tá so kat az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ban és más hol. Kér jük egy -
há zunk tag ja it, hogy kí sér jék fi gye -
lem mel a meg hir de tett ese mé nye ket,
és le gye nek azok nak sze mé lye sen is
ré sze sei.

Köz ben pe dig nem csak az úgy ne -
ve zett ma gas kul tú rá ra fi gye lünk, ha -
nem mind ar ra, ami hét köz nap ja -
ink kal össze függ. Egy ház ban és tár -
sa da lom ban egy aránt ja ví ta nunk kell
a vi sel ke dés- és a vi ta kul tú rát. Egy
mind be te gebb kö zeg ben ko mo lyan
vesszük a test kul tú rát. 

Te kin tet tel ar ra, hogy 2014-ben
par la men ti és eu ró pai vá lasz tá sok is
lesz nek, tö re ked nünk kell – akár pró -
fé tai sze re pet is vál lal va – a po li ti ka
kul tú rá já nak ja ví tá sá ra. A má si kat
nem le győz ni, ha nem meg győz ni kell,
és bár mi le gyen is az ered mény, azt
mél tó ság gal kell vi sel ni, te kin tet tel a
más ként gon dol ko dók ra is. 

Egy há zun kon be lül pe dig a ke gyes -
ség kul tú rá ját is fej leszt het jük, ami
ugyan csak a ki zá ró la gos ság és a tü -
rel met len ség bék lyó i tól sza ba dít hat
meg. Ál ta lá ban a sze re tet és az élet
kul tú rá ját va ló sít hat juk meg.

Egy Lu ther nek tu laj do ní tott mon -
dat tal kezd tem, és egy olyan idé zet -
tel zá rom írá so mat, amely egé szen
biz to san a re for má tor tól szár ma zik,
sőt amely az ő utol só le írt né hány
mon da ta. E szív szo rí tó szö veg nek

több nyi re csak a leg utol só sza vait
idéz zük: „Kol du sok va gyunk, ez az
igaz ság.” Az ezt meg elő ző mon da tok
azon ban szin tén ta nul sá go sak, és
sa já tos mó don ugyan csak a föl mű ve -
lés ből vett kép ből in dul nak ki: 

„Ver gi li us Bu co li cá ját és Ge or gi cá -
ját sen ki sem ért he ti meg, aki nem
volt öt évig pász tor vagy föld mű ves.
Ci ce ro le ve le it (így lá tom) sen ki sem
ért he ti meg egé szen, aki nem for go -
ló dott negy ven évig je les ál lam -
ügyek ben. Sen ki ne gon dol ja, hogy
meg íz lel te a Szent írást, ha csak nem
kor má nyoz ta a gyü le ke ze te ket száz
évig a pró fé ták kal…”

A ne ve lés és a nö ve lés idő igé -
nyes. De a kul tú rá ra ér de mes ál -
doz ni, mert a be fek te tés meg té rül.

Bi zony, kol du sok va gyunk – és Is -
ten aján dé ka i ban még is gaz da gok!

Re for má ció és kul tú ra: nö ve lés és ne ve lés é gtájolÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

2014 víz ke reszt jén a szer ve zet új
prog ra mot in dít út já ra, mely nek el ső
ál lo má sa ez a va sár nap – árul ta el B.
Pin tér Már ta (képünkön). Ezen a va -
sár na pon szer te a vi lág ban s ha zánk
más fe le ke ze tű temp lo ma i ban is meg -
em lé kez nek a misszi ó ról. Így Ta tár -
szent györ gyön is. Is ten cso dá ja mu -
tat ko zik meg ab ban – mu ta tott rá –,
ami a ro ma gyil kos sá gok egyik hely szí -

ne ként el hí re sült te le pü lé sen tör té nik:
a hí vek most egy olyan bap tis ta há zas -
pár szol gá la tá val ad nak há lát, amely -
nek egyik tag ja ma gyar, a má sik ro ma.
Az eset pél da ér té kű. És nem csak
szim bo li kus: át él he tő va ló ság. 

Az egye sü let lel ké szi el nö ke ki fe jez -
te azt a re mé nyét, hogy a jö vő ben több
evan gé li kus gyü le ke zet ben is imád -
koz nak majd a misszi ói szol gá la tért.

Nem csak a kül misszi ós lel kész
rö pí tet te eg zo ti kus tá jak ra a hall ga -

tó sá got, ha nem a Boyz less Vo i ce is. A
hölgy ko szo rú egy, a Meg vál tó ról
szó ló zu lu „öröm spi ri tu á lét” is ho zott
– ez az eg zo ti kum az idei Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko -
zó ra meg hí vott Nai ro bi Girls test vér -
kó rus szu a hé li nyelv lec ké it is elő re -
ve tí tet te. (A dél utá ni sze re tet ven -
dég ség of fer tó ri u mát a kó rus uta zá -
sá nak fe de zé sé re aján lot ták.) Egy lí -
rai hang vé te lű sa ját szer ze ményt is
elő adott a csa pat: Föl di Ve ra Ün nep
cí mű szá mát elő ször éne kel ték ze nei
kí sé ret nél kül. 

Az al ka lom úr va cso ra vé tel lel zá rult. 
A kül misszi ói nap dél utá ni prog -

ram ja Cin ko tán az ugyan csak e fő vá -
ro si ke rü let ben mű kö dő Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont meg lá to ga tá sá val
kez dő dött. Sze ve ré nyi Já nos or szá gos
misszi ói lel kész és mun ka tár sai ad -
tak tá jé koz ta tást az in téz mény sok -
ré tű mun ká já ról. Ez után a nem ré gi -
ben át adott cin ko tai gyü le ke ze ti ház
vár ta sze re tet ven dég ség gel az ér -
dek lő dő ket. Hét év hét hó nap Ke nyá -
ban cím mel – az is ten tisz te le ten is
be mu tat ko zott – dr. Bá lint né Kis
Be á ta hoz ta test kö zel be az af ri kai
kon ti nen sen élők nyo mo rú sá gos
min den nap ja it. Elő adá sa – amely ből
la punk ol va sói az EvÉ let múlt he ti
szá má nak mel lék le té ben, a 8–9. ol -
da lon ma guk is íze lí tőt kap hat tak –
a ke nyai fő vá ros Ka wang ware ne vű
nyo mor ne gye dé be ka la u zol ta a hall -
ga tó sá got. 

Cin ko tán né hány ke nyai vi se le tet
is be mu tat tak, sőt a vál lal ko zó ked -
vű ek ma guk ra is ölt het ték a büsz ke
ma szá jok és má sok öl tö zé két. Be á ta
és fér je, Bá lint Zol tán mér nök majd
egy év ti ze det töl tött a fe ke te kon ti -
nen sen, és im már itt hon ról vi se lik
szí vü kön az – EK ME tá mo ga tá sá val
– ál ta luk el in dí tott misszió sor sát.

g – ma nyi ka –

„Jöjj, add to vább a jó hírt!”
A „ker ge világ” esé lyé ről a kül misszió cin ko tai nap ján

f Folytatás az 1. oldalról

H
o

r
v

á
t

H
-B

o
ll

A
 Z

s
u

Z
s

A
n

n
A

 f
e

lv
é

t
e

le

Mt 2,1–12 alap ján a nap ke le ti böl csek
böl cses sé gé nek mi ben lé tét ku tat ta a
püs pök. „Sze ret nénk a böl csek gyü -
le ke ze té vé vál ni” – hang sú lyoz ta. Eh -
hez pe dig föl ső ve ze tés re, de nem a vi -
lá gi „He ró de se ké re”, ha nem a bet le he -
mi csil lag ra kell fi gyel mez nünk. A böl -
csek böl cses sé ge nem csak ab ban állt,
hogy a csil lag nyo mán rá ta lál tak a bet -
le he mi já szol ra, és tér det haj tot tak az
em ber ré lett Is ten előtt, ha nem ab ban
is, hogy – megint csak fel sőbb ve ze -
tés re ha gyat koz va – meg ta gad ták
He ró des ki rály ha ta lom fél tő pa ran -
csát, és más úton tér tek ha za az
öröm hír rel. Vég ső so ron egy há zunk,
így az or szá gos iro da min den dol go -
zó já nak, osz tá lyá nak és szer ve ze té nek
is az a fel ada ta, hogy a ma ga esz kö ze -
i vel – min den aka dály el le né re – hir -
des se az evan gé li u mot. 

Ada ko zás ra is biz tat va a je len le vő -
ket, Gáncs Pé ter fel hív ta a fi gyel met
ar ra, hogy a víz ke reszt ettől az év től

már egy há zunk ban is hi va ta los ün ne -
pe a kül missziónak. 

Az év ele ji lel ki út ra va ló és a Jó né Ju -
ta si An ge li ka hi va tal ve ze tő ve zényel -
te kö zös ének lés után Gáncs Pé ter
Végh Sza bolcs nak ad ta át a szót. A
meg bí zott iro da igaz ga tó kör vo na laz -
ta, mi vár ha tó idén az Ül lői út há za tá -
ján, il let ve be mu tat ta az országos
iroda új mun ka tár sait. Vé gül Ká kay Ist -
ván De zső ko ráb bi or szá gos iro da igaz -
ga tó ka pott szót (ké pün kön). Az Üllői
úti ad mi niszt rá ci ós köz pont élé ről
hat éves man dá tu má nak le jár ta után
tá vo zó ve ze tő min de nek előtt az össze -
tar tó, szak ma i lag fel ké szült, szor gal mas
és el tö kélt mun ka tár sa kért mon dott
kö szö ne tet, és az Út mu ta tó az na pi igé -
jé re (Lk 2,29–30) utal va bú csú zott. 

g K. A.

f�Ká kay Ist ván nal ké szült 
in ter júnk a 7. ol da lon

Új évi út ra va ló 
az Ül lői úton 

b Már megint vagy még min dig ka rá csony? – tet te fel a kér dést Gáncs
Péter el nök-püs pök víz ke reszt ün ne pén a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá ja, va la mint köz pon ti hi va ta lai, in téz -
mé nyei dol go zói nak 2014-es mun ka évet nyi tó is ten tisz te le tén. Víz ke -
reszt kor is mét fel fe dez het jük ka rá csony egész év re bá to rí tó üze ne tét.
Jó in to ná ció ez az ün nep az új esz ten dő re mind annyi unk szá má ra –
ve zet te be ige hir de té sét Gáncs Pé ter.
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Egy ház ül dö zés a rend szer vál tás előtt – 
ki ál lí tás Du na föld vá ron

Sze re tet tel hív juk a Du na föld vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség szer ve zé -
sé ben meg ren de zett Egy ház ül dö zés a rend szer vál tás előtt cí mű kép ki -
ál lí tás meg nyi tó já ra. Hely szín: Ber ze Ilo na Vá ro si Könyv tár, Du na föld -
vár, Bé ke tér 13. Idő pont: ja nu ár 15. (szer da), 17 óra. A ki ál lí tást meg nyit -
ja dr. Ker tész Bo tond tör té nész, tu do má nyos mun ka társ (Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um). A be lé pés díj ta lan. Sok sze re tet tel vár juk!

Az el ső nem ze ti evan gé li zá ció – iga -
zol va az öku me ni kus jel le get – a
bu da fo ki bap tis ta ének- és ze ne kar
szol gá la tá val és De ák Lász ló nak, a
Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
misszi ói lel ké szé nek imád sá gá val
kez dő dött. Az el ső igei üze ne tet a fel -
vi dé ki Sza bó El vi ra, a re for má tus
Kék ke reszt Egye sü let tag ja ol vas ta fel.
A bap tis ta Bar ba rics La jos né – Mol -
nár Ró bert szol ga tár sa – bi zony ság -
té te lét há rom újabb kö vet te. Mint ké -
sőbb ki de rült, a meg szó la lók va la -
mennyi en sze re pel nek a könyv ben is. 

A Kü bek há zá ról ér ke zett ró mai
ka to li kus Si lócz ki Ist ván né ar ról be -
szélt: nem ré gi ben az élet ki lá tás ta lan -
sá ga, hu szon éves fi á nak el vesz té se, a
két uno ka ne ve lé sé nek anya gi és lel -
ki ter he mi att el akar ta dob ni az éle -
tét. Annyi gyógy szert vett be a Ti sza-
part el ha gya tott ré szén, hogy – mint
fo gal ma zott – „az egy ele fán tot is le -
te rí tett vol na”. Mi előtt a fo lyó ba ug -
rott vol na, egy vé let le nül (?) ar ra sé -
tá ló há zas pár meg szó lí tot ta, majd a
kór ház ba kí sér te. „Meg me ne kül tem,
és a Mol nár Ró bert tel va ló be szél ge -
tés után rá jöt tem: Is ten re van szük -
sé gem. Ma már min den gon dom a
Meg vál tó ra ve tem” – mond ta a mo -
soly gós, szi kár asszony…

Dél-Né met or szág ból sok szor ha -
za lá to gat Eva Si tzer, ilyen kor szí ve -
sen se gí ti a bo ko di evan gé li kus gyü -
le ke zet mun ká ját. A ren dez vé nyen
több ige sza kaszt is fel ol va sott, majd
meg le pő nyílt ság gal be szélt ar ról az
idő szak ról, ami kor a bál vá nyok ban
ke res te lel ke nyu gal mát. A Mol nár
Ró bert tel va ló te le fon be szél ge té sek
azon ban meg győz ték ar ról, hogy a
bál vá nya it el kell éget ni, mi előtt sa -
ját ma ga meg nem ég ál ta luk. „Az óta
Jé zus Krisz tu sé va gyok, és sza bad” –
mond ta öröm mel. 

End ré sik Zsolt or szág gyű lé si kép -
vi se lő egy kis bor so di fa lu ból, Sa jó -
ve lezd ről ér ke zett a ren dez vény re.
Hon atya ként ar ról val lott, hogy ő is
té koz ló fiú volt. A po kol szé lé re
sod ró dott, gyű lölt min den kit, és
ked vét lel te ab ban, hogy ma gán -
em be re ken és po li ti kai el len fe le in
bosszút áll jon. Há rom ta lál ko zás
azon ban ar ra kész tet te, hogy ren dez -
ze éle tét, és bű ne it Jé zus ke reszt jé -
re sze gez ze. Az óta so kat uta zik,
hogy ta nú sá got te gyen ar ról, mit
tett Is ten az ő éle té ben. 

– Az or szág gyű lé si kép vi se lők -
nek is szük sé gük van ar ra, hogy
meg is mer jék és el fo gad ják az Is ten
igaz sá gát, mert kü lön ben el vesz nek
a ha zug ság há ló já ban. Fel ada tom,
hogy sok po li ti kus tár sam fi gyel mét
fel hív jam: ne jár ja nak a kár ho zat út -
ján, ha nem fo gad ják be Is ten ke -
gyel mét – fe jez te be mon dan dó ját
End ré sik Zsolt.

* * *

Mol nár Ró bert a Sze ged mel letti Kü -
bek há zán él fe le sé gé vel, a jo gász – il -
let ve hit ok ta tó ként is dol go zó – dr.

Tóth Ág nes sel és há rom kis gyer me kük -
kel. 1998 és 2002 kö zött tag ja, há rom
évig pe dig jegy ző je volt az Or szág gyű -
lés nek. Kép vi se lői man dá tu ma le jár -
ta után már há rom al ka lom mal vá lasz -
tot ták meg – nagy több ség gel – szü -
lő fa lu ja pol gár mes te ré vé, je len leg is ezt
a tiszt sé get töl ti be. 

Lát ha tó si ke rei el le né re több, em -
bert pró bá ló vál sá gon ment ke resz -
tül. Ezek Is ten esz kö zei vol tak ar ra,
hogy tíz év vel ez előtt meg tör je a
kő szí vét. Ak ko ri ban meg szűn tek
szá má ra a föl di ka pasz ko dók, el -
hagy ták po li ti kai har cos tár sai, sőt fe -
le sé ge is. Ami kor szem be sült sa ját
ma ga lel ki lep rás sá gá val, le bo rult
Is ten elé, ő pe dig fel emel te, és ren det
tett kö rü löt te. Med dő fe le sé gét há -
rom kis gyer mek kel ál dot ta meg. 

Mind ezek kel az ol va só már ta lál -
koz ha tott Mol nár Ró bert há rom éve
meg je lent, Egy po li ti kus, akit ra bul ej -
tett Is ten cí mű ön élet raj zi köny vé ben.
Éb resz tő, Ma gyar or szág! cí mű kö te -
te 2012-es be mu ta tó já nak részt ve vő -
i ben me rült fel a nem ze ti evan gé li -
zá ció gon do la ta, mert ki de rült: már
nem csak Mol nár Ró bert szá má ra
fon tos a ha zai és kül ho ni szel le mi éb -
resz tő szol gá lat.

A pol gár mes ter bi zony ság té te lé -
ben hang sú lyoz ta: az or szág ve ze tő -
i nek nem elég párt prog ra mo kat tel -
je sí te ni ük, mert ön ma guk ban ezek
nem biz to sít ják, hogy jó dön té se ket
hoz za nak az or szág ér de ké ben. 

„Úgy nem megy, hogy nem kö ze le -
dünk ah hoz az Is ten hez, aki kész meg -
ten ni a cso dát, a lel ki éb re dést mun kál -
ni – mond ta Mol nár Ró bert. – Vég re
ki kel le ne mon da ni: »Ve lem kezdd,
Uram, a vál to zást!« Sok val lá sos em ber
is ki égett, mert meg al ku dott a ha gyo -
mánnyal, és nincs meg az el kö te le zett -
sé gük ar ra, hogy a va sár na pi hí vő ség -
ből ki lép ve hit tel és erő vel él jék meg ke -
resz tyén éle tü ket a hét köz na pok ban is.
Lám pás nak kell len nünk, úgy kell él -

nünk, hogy kör nye ze tünk ben lás sák: Is -
ten vi lá gos sá gát hor doz zuk.

Nem vál lal ha tunk kö zös sé get a
bűn nel, ki kell mon da ni, hogy az
abor tusz gyil kos ság, a mu tyi zás és az
adó csa lás is bűn. Tár sa dal munk csak
ak kor emel ke dik fel, ha min den ki
meg ér ti a Bib lia ki je len té sét: a böl -
cses ség kez de te az Is ten nek fé lel me”
– hangsúlyozta Mol nár Ró bert. 

Az utá na fel szó la ló er dé lyi és kár -
pát al jai evan gé li zá to rok ról is meg tud -
ták az egy be gyűl tek, hogy igen csak
ér de kes élet utat jár tak be.

Bó dis Mik lós Ka lo ta sze gen szü le -
tett, már fi a ta lon több mint ezer fős
re for má tus gyü le ke zet lel ké sze és
si ke res em ber volt . Ám el mon dá sa
sze rint ki égett, mert hat évig úgy
szol gált, hogy nem volt sze mé lyes
kap cso la ta Jé zus Krisz tus sal. 

– Het ven szer van ben ne a Bib li á -
ban, a Zsol tá rok köny vé ben ez a szó:
sze la – kezd te szol gá la tát Bó dis Mik -

lós. – Tud juk-e, mi lyen ér té ke van a
csend nek? Van-e az éle tünk ben sze -
la? „Csak Is ten nél csen de sül el lel kem”
– ol vas suk (Zsolt 62,6). Le kel le ne ül -
nünk, le csen de sül nünk, mert Is ten
így tud iga zán meg szó lí ta ni. Az a ba -
junk, hogy leg alább két szer annyit fu -
tunk, mint amennyit ülünk, vagy
tér de lünk az Úr előtt. Ezért nincs még
éb re dés – fi gyel mez te tett a lel kész.

Id. Po csai Sán dor si ke res és gaz dag
vál lal ko zó volt. Fe le sé gé vel tud ták,
hogy kell meg rö vi dí te ni az em be re -
ket, így is tet tek, köz ben pe dig sok -
szor jár tak el mu lat ni. A há zas párt
azon ban Is ten meg sza ba dí tot ta a
hi á ba va ló élet től. Fel épí tet ték Kár pát -
al ján a szen ve dély be te ge ket gyó gyí -
tó ha tal mas Bet hes da misszi ós köz -
pon tot, aho vá min den irány ból se reg -
le nek a gyó gyul ni aka rók.

A tisz te le tes ar ról szólt, ki me het
el a Bá rány me nyeg ző jé re: az, aki le -
te szi éle tét a Bá rány, Jé zus Krisz tus
ke reszt je elé. Le het, hogy a tol va jok,
a pros tik, a bör tön la kók ott lesz nek,
mert éle tü ket meg mos ták Jé zus vé -
ré ben, míg a temp lom ba szo kás ból
já ró, hit nél kül élő „val lás gya kor -
lók” kö zül so kan nem lesz nek ott –
csak a Meg vál tót be fo ga dók.

* * *

A több mint há rom és fél órás össze -
jö ve tel kö zös ének lés sel és sze re tet -
ven dég ség gel zá rult. 

Kér dé sem re töb ben meg je gyez ték:
na gyon sok szel le mi mu ní ci ót kap tak
az es tén, nem volt hosszú az evan gé -
li zá ció szü net nél kül sem.

Nem ké tel ked tem a sza va ik ban,
mert ma gam is át él tem az egész es te és
Mol nár Ró bert – új köny vé ben meg -
fo gal ma zott – üze ne tét: had ba száll -
tunk a val lá sos ság, a kép mu ta tás, a sod -
ró dás el len. A gon do la tok tet tek re sar -
kall tak, és a be szé dek ben, a könyv ben
is fel csil lant a re mény és a ke gye lem. 

g Nagy Im rE

Igét hir det a par la ment volt jegy ző je
Könyv be mu ta tó az el ső nem ze ti evan gé li zá ci ón

b A ren dez vény szer ve zői hang sú lyoz ták, hogy a hely szín, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) szék há za is szim -
bo li kus, hi szen fe le ke zet kö zi est re in vi tál ták az ér dek lő dő ket. E so -
rok író ját mo de rá tor nak kér ték fel a de cem ber 13-i el ső nem ze ti evan -
gé li zá ció prog ram já nak le ve ze té sé re. Elő ze te sen sok kol lé gám kér -
dez te tő lem: va jon kik men nek majd el a ka rá csony hoz kö zel eső prog -
ram ra? Vá la szol ni nem tud tam, én is bi zony ta lan vol tam, va jon hány
em ber kí ván csi az ün ne pek előt ti „nagy me ne te lés ben” er re az ese -
mény re. A hely szí nen az tán ma gam is meg le pőd tem a nagy ér dek -
lő dés lát tán. Zsú fo lá sig meg telt a nagy elő adó te rem, ér kez tek ven -
dé gek az or szág min den ré szé ből, a kör nye ző or szá gok ból, sőt Né -
met or szág ból is. Is me rős ar co kat is fel fe dez tem – kö zöt tük or szág -
gyű lé si kép vi se lő ket, egy ház ve ze tő ket, mű vé sze ket –, és eb ből már
sej tet tem, hogy a ki tün te tő ér dek lő dés el ső sor ban a par la ment volt
jegy ző jé nek, az Or szág gyű lés egy ko ri leg fi a ta labb kép vi se lő jé nek, Kü -
bek há za je len le gi pol gár mes te ré nek, dr.MolnárRóbertnek szól. Pon -
to sab ban a hí vő ként írt har ma dik köny ve, az AmikoraCsendbeszél-
nikezd! be mu ta tó já nak.A meg nyi tó egy ben vissza pil lan tás is

volt az Ali ansz tör té ne té re, így az is
ér te sül he tett az előz mé nyek ről, aki
eset leg elő ször lá to ga tott el a szö vet -
ség al kal má ra. A nyi tó is ten tisz te le -
ten csak nem azo nos arány ban vol tak
je len idő sek és fi a ta lok. A ze nei szol -
gá la tot a ke rü let bap tis ta gyü le ke ze -
té nek kó ru sa vé gez te. 

A Ke resz tyén Test vér gyü le ke zet
lel ké sze, Var ga Lász ló kö szön töt te az
egy be gyűl te ket az egy sé get, test vé -
ri(es)sé get hang sú lyoz va. Is ten gon -
do la ta i nak és cse le ke de te i nek két
fon tos moz za na ta van: az egyik az
igaz ság, a má sik a sze re tet. Igaz ság -
ban sze ret ni na gyon ne héz – val lot -
ta meg az ige hir de tő. Az ima kö zös -
ség azon ban se gít het a lel kek meg -
tisz tu lá sá ban – biz ta tott. 

A kez dő imád sá got Sze ve ré nyi Já -
nos, az evan gé li kus egy ház or szá gos
misszi ói lel ké sze mond ta el. D. Sza -
bó Dá ni el, az Ali ansz el nö ke apo ka -
lip ti kus lá to má sok ban bő vel ke dő,
rö vid, de an nál „sű rűbb” ta nú ság té -
te lé ben hív ta a hí ve ket, ve zes sék
együtt e meg seb zett nem ze tet „az Úr
sze rel mé hez”.

Szu hánsz ky T. Gá bor, az evan gé -
li u mi szö vet ség ma gyar or szá gi szer -
ve zeté nek fő tit ká ra is mer tet te ezt
kö ve tő en az öku me ni kus vi lág szer -
ve zet tör té ne tét. Az Ali ansz 1936-ban
kezd te meg mű kö dé sét Ma gyar or szá -
gon, a szo ci a lis ta idők után pe dig fel -
éb redt, új já szü le tett. A me to dis ta
lel ki pász tor öt pont ban fog lal ta össze
az Ali ansz mun ká ját – el ső he lyen
em lít ve ter mé sze te sen ma gá nak az
ima hét nek a sze re pét. A hall ga tó ság
meg tud hat ta to váb bá, hogy az úgy -
ne ve zett Ali ansz teo ló giai mű hely

evan gé li kus egy há zunk jó vol tá ból
in dul ha tott út já ra. A mű hely ka puit
szé le sebb re kí ván ják tár ni a szer ve -
zők. Mind eh hez a pi lis csa bai Bé -
thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon
kí nál ide á lis hely színt. (Feb ru ár ele -
jé ig vár ják a je lent ke ző ket.) 

Az Ali ansz leg is mer tebb és ta lán
leg nép sze rűbb prog ram ja a há zas ság
he te, mely nek meg szer ve zé sét ha -
zánk ban hét éve kezd ték el, és amely
– emel te ki Szu hánsz ky T. Gá bor –
hét éve tö ret le nül el kö te le ző dik a fér fi
és nő Is ten től meg szen telt kap cso la -
ta mel lett. 

A Ba la ton-NET cí met vi se lő nem -
zet kö zi evan gé li u mi ta lál ko zó Ba la -
ton sze me sen vár ja min den nyá ron
– ugyan csak fe le ke zet től füg get le nül
– a lel ki ség ben bő vel ke dő együtt lé -
tek re nyi tot ta kat. Gaz dag prog ram -
já ról he ti la punk szin tén rend sze re -
sen tu dó sít.

A fő tit kár hang sú lyoz ta, hogy a
szer ve zet vál to zat la nul ki áll az egy -
há zi stá tus tól el esett kö zös sé gek
mel lett, és a kér dés ről fo lya ma tos tár -
gya lás ban van a kor mány zat tal. 

Az es ten Papp Já nos, a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ke (ké pün -
kön) tar tott áhí ta tot 4Móz 14,20
alap ján. Kál eb azért ér het te meg Ká -
na án föld jé nek lá tá sát, mert „Is ten je -
len lé tén ke resz tül szem lél te a vi lá got”.
Ha mi is az Is ten lel ké től át ita tott em -
be rek va gyunk, ak kor mi is kö vet het -
jük Ká leb „vi lág szem lé le tét” – hang -
zott az ige hir de tés ben. A Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség és szö vet sé -
ge sei en nek re mé nyé ben hív tak, il let -
ve hív nak imád ság ra és di cső í tő há -
la adás ra – hét ről hét re. 

g Ki nyik Ani ta

„Lé lek kel és bá tor ság gal”
Örömhíradás az Ali ansz-ima hét 
or szá gos nyi tó is ten tisz te le téről

b A misszi ót és a evangéliumi kö zös sé gi együtt lé tet elő tér be he lye ző – száz -
nál több or szág ban mű kö dő – Evan gé li u mi Ali ansz ma gyar or szá gi szer -
ve ze te, a Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség is múlt va sár nap in dí tot ta ha -
gyo má nyos ima he tét. En nek al kal ma i ra fe le ke zet től füg get le nül vár ták,
il let ve vár ják az imád ko zás kö zös ség épí tő ere jét meg él ni kí vá nó ke resz -
tyén test vé re ket. Idén a ren dez vény a „Lélekkelésbátorsággal”bá to rí -
tó cí met kap ta. A ja nu ár 5. és 12. kö zött több hely szí nen – Bu da pes ten
pél dá ul a Wes se lé nyi ut cai bap tis ta ima ház ban és a Gol go ta Gyü le ke -
zet Er zsé bet kör úti köz pont já ban – tar tan dó al kal mak Jó zsué és Kál eb
tör té ne te kö ré épít kez nek. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE)
számos hívét is tag jai kö zött tu dó Ali ansz ima he té nek or szá gos meg nyi -
tó ját ja nu ár 5-én tar tot ták a Ke resz tyén Test vér gyü le ke zet köz pon ti ká -
pol ná já ban, a bu da pes ti Terézvá ros Ó ut cá já ban.
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Ke ve sen gon dol ják, hogy Stras bourg
ki csi vá ros, „alig” 270 ezer lé lek kel, így
ön ma gá ban va ló szí nű leg nem is tud -

ta vol na be fo gad ni a né hai Roger test -
vér ál tal még a het ve nes évek vé gén út -
já ra in dí tott és má ra az öku me né
meg élé sé nek meg ha tá ro zó éven kénti
ese mé nyé vé vált ta lál ko zó za rán do ka -
it. A szer ve zők azon ban eb ből az
adott ság ból fa rag tak erényt: a vá ros
von zás kör ze té ből – mint egy hat van ki -
lo mé te res tá vol sá gig – több száz gyü -
le ke ze tet von tak be a ren dez vény be. 

A né hány ezer fős te le pü lé sek éle té -
ben nagy je len tő séget tu laj do ní tot tak

an nak, hogy szá mos or szág fi a tal ja i nak
be mu tat hat ják gyü le ke ze te i ket, hit -
éle tü ket és szo ci á lis te vé keny sé gü ket.
A szer ve zők gon dos kod tak ar ról, hogy
egyet len fo ga dó gyü le ke zet se kap jon
„ho mo gén” cso por tot. (A tu dó sí tó a
Vo gé zek he gyei kö zé, az ezer hat száz la -
ko sú Ro tha u ba ke rült, ahol a he lyi ka -
to li kus és pro tes táns gyü le ke zet kö zö -
sen fo gad ta a ma gyar, len gyel, uk rán és
fran cia fi a ta lo kat.) A szál lás he lyek és
a vá ros kö zött bé relt bu szok kal ol dot -
ták meg a köz le ke dést, ami to váb bi le -
he tő sé get biz to sí tott az is mer ke dés re,
be szél ge tés re, ének lés re.

A za rán dok lat me net rend je sze rint
min den nap a fo ga dó gyü le ke zet ben
kez dő dött – reg ge li imá val. (Kü lön
öröm volt, hogy a ta lál ko zó el ső tel -
jes nap ja va sár nap ra esett, így a dél -

előt ti mi sén/is ten tisz te le ten együtt
ve het tünk részt a fo ga dó gyü le ke zet
tag ja i val.) Az imát kis cso por tos be szél -

ge tés kö vet te, ez után in dul tak a bu -
szok a ta lál ko zó köz pon ti hely szí ne -
i re. Ezek ből ugyan is – az ed di gi ta lál -
ko zók tól el té rő en – négy is akadt. Há -
rom a stras bour gi vá sár köz pont ban
(két ki ál lí tá si csar nok és egy sport csar -
nok), a ne gye dik „köz pon ti” hely szín
pe dig a vi lág hí rű ka ted rá lis volt. 

A szer ve zők úgy ál lí tot ták össze a
prog ra mot, hogy a részt ve vők mind -
egyik hely szín re el jus sa nak. A négy
hely szí nen más-más te ma ti ká jú dí szí -

tés fo gad ta az áhí tat ra ér ke ző ket: a
Raj na, a ko los tor kert és a sző lős kert
ma ga is de ko ra tív hát te ret nyúj tott.

* * *

Az imád sá gos órák után dél után mű -
hely mun kák ra ke rült sor gaz dag kí ná -
lat tal: hu szon négy prog ram hu szon -
négy hely szí nen. Ezek rend kí vü li le -
he tő sé get kí nál tak a vá ros nak és kul -
tu rá lis em lé ke i nek meg is me ré sé re is.
Több temp lom, ok ta tá si és kul tu rá lis
in téz mény tar tott nyit va a ta lál ko zó
ide je alatt, ki fe je zet ten a „za rán do kok”
fo ga dá sá ra. A szer ve zők vál to za tos té -
ma kí ná lat tal vár ták a részt ve vő ket: az
Eu ró pai Unió if jú ság po li ti ká ja pél dá -
ul épp úgy sze re pelt a pa let tán, mint
az üz le ti eti ka, tár sa dal mi kér dé sek,
kul túr tör té neti ér de kes sé gek, il let ve a

misszió és az öku me né gon do lat vi lá -
ga. (Ez re ket von zott a szo kat lan nak
tű nő, de min den kép pen rend kí vü li le -
he tő ség: a stras bour gi nagy me cset
el nök sé ge is fo gad ta a ta lál ko zó részt -
ve vő it.)

A va cso ra utá ni kö zös imák ad tak
al kal mat ar ra, hogy a fi a ta lok ki -
bont sák a ta lál ko zó nak a be ve ze tő ben
em lí tett fő té má ját. A Ta izéi Kö zös -
ség négy pon tos prog ram ter vet ál lí -
tott össze, ezt Alo is test vér, a kö zös -
ség ve ze tő je el mél ke dé sek for má já -
ban ad ta elő. Mind egyik pont hoz egy
ol vas mány és egy ige kap cso ló dott az
aláb bi ak sze rint:

1. Csat la koz zunk egy he lyi imád ko -
zó kö zös ség hez (Lk 5,27–32; Jn 13,34–
35). Jé zus min den em ber nek fel ajánl -
ja a ba rát sá gát. De mi ezt a ba rát sá got
ma gunk kö zött is meg va ló sít hat juk.

2. Tá gít suk ki ba rát sá ga ink ke re teit
(Jn 15,13–17; Mt 25,40). Az Is ten sze re -
te té be ve tett bi za lom Is ten előtti csend -
ben és Krisz tus ra va ló fi gye lés sel erő -
sít he tő. Ha Is ten sze re te tét to vább ad -
juk má sok nak, az be tel je síti éle tün ket.

3. Be szél ges sünk és imád koz zunk
rend sze re sen má sok kal (Ap Csel 3,1–
8; Mt 18,20). Hi á ba va gyunk egyek a
Krisz tus ban, ha kü lön bö ző szer tar tá -
sok el vá lasz ta nak ben nün ket. Ke res -
sük az együtt imád ko zás leg egy sze -
rűbb for má it!

4. Te gyük lát ha tób bá a Krisz tust
sze re tők kö zös sé gét (1Kor 1,4–9; 1Kor
12,27). Ke resz tyé nek ként el sők nek
kell len nünk a meg bé ké lés ke re sé sé -
ben még ak kor is, ha a hely zet re -
mény te len nek lát szik.

* * *

Ér de ke sen ala kult a ta lál ko zó részt -
ve vő i nek össze té te le. Nyil ván va ló,
hogy a fo ga dó Fran cia or szág fi a tal jai
vet tek részt leg na gyobb szám ban,
mi ként ha gyo má nyo san sok volt a
len gyel is. Mar káns szín foltot je len -
tet t az orosz és uk rán fi a ta lok né pes
cso port ja. Szép szám ban utaz tak a ta -
lál ko zó ra ma gya rok is, kü lö nö sen, ha
fi gye lem be vesszük a ro má ni ai, szlo -
vá ki ai, vaj da sá gi és kár pát al jai részt -
ve vő ket. (Lásd ke re tes írá sun kat.)

g Dr. Sra mó And rás

b A Ta izéi Kö zös ség 2013. de cem ber 28. és 2014. ja nu ár 1. kö zött a Raj -
na men ti Stras bourg ban ren dez te meg az eu ró pai fi a ta lok szo ká sos éves
ta lál ko zó ját, aho vá 30 ezer fi a talt vár tak. A bi za lom za rán dok út já nak
leg na gyobb ta lál ko zó i ra rend sze re sen év vé gén ke rül sor Eu ró pa va la -
me lyik nagy vá ro sá ban. A mos ta ni, 36. öku me ni kus ren dez vény so ro zat
– egye dül ál ló mó don – két or szág, il le tő leg két tar to mány (El zász és Or -
tenau) együtt mű kö dé sé vel jött lét re, a ven dé gek fo ga dá sá ból ka to li kus
és pro tes táns (evan gé li kus) gyü le ke ze tek vet ték ki a ré szü ket. Ez az össze -
fo gás jól tük röz te a ta lál ko zó fő gon do la tát: „Ke res sük a lát ha tó kö zös -
sé get mind azok kal, akik sze re tik Krisz tust.”

A bi za lom za rán dok út ján Stras bourg ban

Evangélikus Élet 2014. január 12. f kErEsztutak

ta izé-ima és ének együtt lét
A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Budapest, Hő -
sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb január 14-én,
19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige hir de tés is.
In for má ció: gyer tya feny.lu the ran.hu.

taizéi ter vek
A stras bour gi ta lál ko zón Alo is test vér el mél ke dé sei vi lá gos utat je löl tek
ki a részt ve vő fi a ta lok, az egyén szá má ra ah hoz, hogy to vább ha lad ja -
nak a bi za lom za rán dok út ján. Meg kér dez tük And rás test vért, a Ta izéi
Kö zös ség ma gyar „össze kö tő jét”, hogy ma ga a kö zös ség mi lyen utat, mi -
lyen ter ve ket lát ma ga előtt.

– Kö zös sé günk szá má ra to vább ra is az a leg fon to sabb, hogy kö zös éle -
tünk ál tal egy na gyobb kö zös ség nek a je lei le gyünk. Ez a na gyobb kö zös -
ség ma ga az egy ház, amely egy be köt min den kit, aki Krisz tus hoz tar to -
zik, és aki sze re ti Krisz tust. 

2015-ig há rom éves fel ké szü lé si idő szak ban va gyunk, ak kor ugyan is há -
rom év for du ló ról em lé ke zünk majd meg: Roger test vér szü le té sé nek szá -
za dik, ha lá lá nak ti ze dik, a Ta izéi Kö zös ség ala pí tá sá nak pe dig a het ve -
ne dik év for du ló já ról. Ezen idő szak ve zér fo na lát az „új szo li da ri tás” kö -
zös ke re sé se ad ja. 2013-ban az ázsi ai fi a ta lok ra fi gyel tünk, 2014-ben az
ame ri kai fi a ta lok fe lé for du lunk, év vé gén pe dig Kö zép-Eu ró pa szí vé be,
Prá gá ba me gyünk.

Ma gya rok a ta lál ko zón
Ha gyo mány a ta izéi if jú sá gi ta lál ko zó kon, hogy az egy azon or szág ból ér -
ke ző fi a ta lok nak kü lön ta lál ko zót is szer vez nek. Így tör tént, hogy de cem -
ber 31-én szin te tel je sen meg telt a bel vá ros szé lén ál ló Új temp lom a mint -
egy háromszáz ma gyar fi a tal lal. (Összesen közel félezer magyar anya nyel -
vű résztvevőt regisztráltak.)

A szer ve zők ala po san fel ké szül tek er re az együtt lét re, hi szen a szo ká sos
be szá mo ló kon túl – ki hon nan, mi lyen szer ve zés ben ér ke zett – kis cso por -
tos be szél ge té sek re is sor ke rül he tett (hu szon öt cso port ban!), ame lye ken
min den ki el mond hat ta a ta lál ko zó val kap cso la tos vé le mé nyét, él mé nye it.

Nagy ér dek lő dés kí sér te két fi a tal – Zi ta és Már ton – be szá mo ló ját,
akik több hó na pot töl töt tek ön kén tes ként Ta izé ben, az öku me ni kus kö -
zös ség fran cia or szá gi köz pont já ban. 

A dél utánt in for ma tív blokk zár ta, ame lyen to váb bi eu ró pai prog ra mok -
ra, kap cso ló dá si le he tő sé gek re hív ták fel a fi gyel met. Az el sők kö zött em -
lít te tett az idei Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó…

Al bert sch we i tzer nyo má ban
A No bel-dí jas tu dós, lel ki pász tor, mű vész éle té nek bő húsz évét töl töt -
te Stras bourg ban. Mun kás sá gá nak ta lán leg fon to sabb hely szí ne a Szent
Ta más rak par ton ál ló pro tes táns sze mi ná ri um, ahol elő ször di ák ként ta -
nult, és amely nek ké sőbb az igaz ga tó ja lett. Há zas ság kö té sé ig itt la kott,
több köny vét is itt ír ta meg. 

A sze mi ná ri um mel lett ta lál ha tó a Szent Ta más-temp lom, amely a ka -
ted rá lis után a má so dik leg na gyobb temp lom Stras bourg ban. Egyik fő
ékes sé ge a cso dá la tos Sil ber mann-or go na, amely Sch we i tzer nek kö szön -
he tő en őriz het te meg ba rokk for má ját. Sch we i tzer ugyan is az or go na meg -
men té sé ért in dí tot ta el a Bach-kon cer te ket. Er re a tény re az or go na fel -
já ró já nál em lék táb la hív ja fel a fi gyel met. (A ze ne szer ző ha lá la nap ján,
jú li us 28-án mind a mai na pig kon cer tet tar ta nak.) A temp lom szá má -
ra Sch we i tzer poszt ro man ti kus hang zá sú or go nát is ter ve zett, ame lyet
a kó rus ban he lyez tek el.

Az Ill fo lyó sze mi ná ri um mal szem ben lé vő part ján ta lál ha tó a Szent
Mik lós-temp lom, ahol Sch we i tzer se géd lel kész ként kezd te szol gá la tát.
Kez de ti súr ló dá sok után na gyon jó kap cso la ta ala kult ki az egy ház köz -
ség gel, amely je len tős anya gi tá mo ga tás sal vet te ki ré szét a lam ba ré néi
kór ház misszió in dí tá sá ban.

Ha a Szent Mik lós-temp lom tól to vább in du lunk az Ill part ján, ne gyed -
óra után a Szent Vil mos-temp lom hoz ér ke zünk. Az egy sze rű kül ső cso -
dá la tos, gó ti kus ele me ket is fel mu ta tó temp lom bel sőt és egy újabb Sil -
ber mann-or go nát rejt. Ezen az or go nán ta nult Sch we i tzer, itt nőtt mű -
vésszé, amint ezt em lék táb la is ta nú sít ja. (A ta lál ko zó alatt a Szent Ta -
más-temp lom, a sze mi ná ri um, a Szent Vil mos-temp lom kü lön bö ző mű -
he lyek hely szí ne ként szol gált, és nyit va állt a lá to ga tók előtt.)

Kereszt körüli ima a katedrálisban – Alois testvér felolvassa elmélkedését – Strassbourg vízi kapuja
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En ged tes sék meg, hogy az utó hang -
nál kezd jem. Az örök zöld cí mű vers
ta lán a leg hí vebb fog la la ta a kö tet
egé szé nek. Ben ne há rom, akár egy -
ügyű nek is ne vez he tő tárgy sze re pel:
szal ma csil lag, gyap jú an gyal és arany -
gömb. Há rom ol csó ka rá cso nyi kel -
lék, mely ide ig-órá ig gyö nyör köd tet
ugyan, de rend re új ra vissza ke rül a
szek rény mé lyé re, és az tán ott fek szik
el ha gya tot tan a kö vet ke ző ka rá cso -
nyig. 

A há rom vers szak ra osz tott mi ni -
a tűr meg mu tat ja ezek nek a lát szó lag
je len ték te len tár gyak nak a na gyon is
ko moly fel ada tát. Mind há rom tárgy
szim bó lum. A szim bó lum lé nye ge,
hogy rá mu tat va la mi tá vo lab bi va ló -
ság da rab ra, és ré sze sül an nak lé -
nye gé ből, ami a lé te zés mé lyebb
szint jén „va ló sá go sab ban” lé te zik,
mint mi ma gunk. Lát szó lag messze
van tő lünk, és még is itt van mel let -
tünk, kö rü löt tünk. 

Az em be ri ség szel lem tör té ne té -
nek, de kol lek tív tu dat ta lan já nak is
ré sze a bet le he mi csil lag, a hír ho zó
an gyal és ma ga Jé zus Krisz tus. Hogy
a ka rá cso nyi tör té net re hí ven em lé -
kez hes sünk, szük sé günk van az őket
szim bo li zá ló szal ma csil -
lag ra, gyap jú an gyal ra és
arany gömb re. Vé ges el -
ménk kel, kor lá tolt ké pes -
sé ge ink kel, könnyen kí -
sért he tő szí vünk kel ba jo -
san kelt het jük élet re ezek
nél kül az em lé kez te tő je lek
nél kül az ere de ti, cso dá la -
tos tör té nést, mely a szent
éj sza kán le zaj lott, és egész
élet időn kön tú li éle tün -
ket, je le nün ket és jö ven -
dőn ket meg pe csé tel te. 

„szal ma csil lag mu tat ja,
/ ho gyan ve zet te az égi
tü ne mény / a föl di já szol -
hoz nap ke let ván do ra it //
gyap jú an gyal em lé kez tet
/ a nyáj mel lett meg ál ló is te ni hír nök -
re / a menny re és a me ző re // arany -
gömb tük rö zi / a tel jes ség tró nu sá ról
/ a test tö ré keny sé gé be / be lé pő
Krisz tust”

Ez a lé nye gé ben pár so ros al ko tás
rend kí vül erős igék kel dol go zik. A
há rom tárgy hoz há rom ige ren del -
he tő: a szal ma csil lag mu tat, a gyap -
jú an gyal em lé kez tet, az arany gömb
pe dig tük röz.

A csil lag, mely a nap ke le ti böl cse -
ket ve zet te, irány tű ként funk ci o nált.
Jel volt, me lyet év ti ze dek óta vár tak
az út ra ke lők, ahogy er ről a kö tet egy
má sik ver se, a Nap ke le ti böl csek is be -
szá mol: „S mely na pot, hol dat, csil -
la got ve zet, / a ha ta lom nak egy szer -
re ar ca lett.”

A fény lő arc lá tá sá hoz hosszú utat
kell meg ten ni ük a böl csek nek, és
még hosszab bat a ke vés bé böl csek -
nek. Ahogy meg lát juk a csil la got, esz -
mél nünk kell, majd út ra kel nünk. Út -
köz ben min den év vé gén meg ál lunk
egy szer, és meg pró bál juk be mér ni,
va jon mennyi re le he tünk at tól a bet -

le he mi is tál ló tól. Eb ben se gít het ne -
künk az ócs ka szal ma csil lag.

Az An gya li üd vöz let cí mű, dia ló -
gus ban meg írt vers lát ha tó, hall ha tó
an gyalt min táz. Má ri á hoz így szól
Gáb ri el: „A vég te len fog ben ned nö -
ve ked ni, / a ha tár ta lan tő led kér
majd en ni, / böl cső je le szel, vi ga sza,
tá ma sza. / Ige ned be fész kel Is te ned,
Má ria.”

Az igen fel té tel nél kü li ki mon dá -
sa az, ami re em be ri vol tunk nál fog -
va kép te le nek va gyunk. Épp ezért kel -
lett meg szü let nie, majd meg hal nia Jé -
zus Krisz tus nak. Má ria ki vá lasz tott,
ő meg lát hat ja, meg hall gat hat ja a
mennyei kül döt tet. Ne künk idéz ze
csak mo soly gós, cop fos, gyap jú ból
ké szült an gyal ka ezt az iga zi fé nyes -
sé get, me lyet még meg nem pil lant -
ha tunk, de mely nek lá tá sá ra fo lya ma -
to san ké szü lünk. 

A gömb a leg tö ké le te sebb for ma,
a tel jes ség szim bó lu ma. A csil lo gó,
ka rá csony fá ra ag gat ha tó göm bök -
ben meg pil lant hat juk sa ját, kis sé
tor zí tott tü kör ké pün ket. A föl di vi -
lág ha lan dó gömb jé be zár ta egy szü -
lött Fi át a Min den ha tó, hogy ne künk
örök éle tünk le gyen. Az arany gömb

Is ten vég te len sze re te tét tük rö zi ki -
csi ben, ahogy szá munk ra fel fog ha tó.

Ker tész Esz ter le tisz tult, tű éles sé -
gű sza va i ból jot tá nyit sem szabad el -
ven ni, és hoz zá juk tol da ni sem, ezért
ezen a pon ton az ér zé keny té má hoz
ta lán annyi ra nem is il lő „vers elem -
zést” ér de mes be re kesz te ni. A kö te -
tet azon ban ér de mes új ra és új ra elő -
ven ni, nem csak ka rá csony kor. Mert
a Szal ma és gló ria ma ga is szim bó -
lum. A já szol, a szal ma, me lyen a kis -
ded vi lág ra jött, ki rály fi ú nak sem
va ló, nem hogy „is ten em ber nek”. A
gló ria, mely a fel tá ma dott Krisz tust
il le ti, is te ni. De Krisz tus nem ölt he -
tett gló ri át az em be ri test fel öl té se és
an nak meg öle té se nél kül. Ahogy mi
sem ke rül het jük meg a bet le he mi já -
szolt, se a tö vis ko ro na ré misz tő lát -
vá nyát, ha ha za aka runk jut ni…

g Ki nyik Ani ta

Ker tész Esz ter: Szal ma és gló ria. Ker -
tész Amb rus fo tó i val. Lu ther Ki adó,
Bu da pest, 2013. Ára 980 fo rint.

Szal ma csil lag, 
gyap jú an gyal, 

arany gömb
b Az evan gé li kus KertészEsztertől elő ször je lent meg a Lu ther Ki adó gon -

do zá sá ban ver ses könyv. A fi nom tol lú köl tő ötö dik kö te te a Szalmaés
glória cí met vi se li. A rend re két éven te meg je le nő kö te tek – Éggelbé-
leltház, 2005; Rózsalámpa, 2007; Boldog anyagban, 2009; Arasznyi
BetűCirkusz, 2011 – so rá ba szé pen il lesz ke dik a 2013 de cem be ré től kéz -
be ve he tő, bib li ai ih le té sű, leg fő képp a ka rá cso nyi tör té net kö ré épít -
ke ző kar csú, lí rai kö tet. A sza vak hoz ké pek is tár sul nak: min den vers
mel lé egy fo tó ke rült. A fo tós a szer ző gyer me ke és if jú al ko tó tár sa, Ker-
tészAmbrus.

A szín egy mi ni mál stíl ben meg for -
mált szé kely fa ház. Kö rü löt te ha vas
hegy csú csok, az ere szen jég csa pok,
me lyek a fo lya ma to san mé lyü lő
drá ma so rán egy re csak da gad -
nak. A há zi gaz da, Bó di Ven cel
egye dül él a vi lág vé gén. Ha mar
meg tud juk, a kis fa ház még a
szé kely fa lu tól is leg alább két órá -
nyi já rás ra ta lál ha tó. 

Bó di Ven cel ak kor lett ma gá -
nyos, ami kor vi ha ros kö rül mé nyek
kö zött ott hagy ta a lá nya, aki ap ja
he lyett sze rel mét vá lasz tot ta. Ven -
cel egy al ka lom mal sze rel mi fé -
szek ként bo csá tot ta ott ho nát Ré -
ka ren del ke zé sé re, aki gyer mek ko -
ri sze rel mét, Gá bort csal ta meg a
Nagy Rom lás ne vet vi se lő sza ka -
dék mel let ti há zi kó ban…

Meg is mer jük Ré kát, a cser fes-
já té kos le ányt és Gá bort, akit a Ré -
ka irán ti szen ve dé lyes sze re lem és
a szűn ni nem aka ró csa ló dott ság ket -
tős sé ge fe szít. Épp hogy fel húz za Ré -
ka uj já ra a gyű rűt, a lány olyan hírt oszt
meg ve le, amely fel dol goz ha tat lan fáj -
dal mat okoz ne ki. A lány ké rés így
vá lik min dent fel for ga tó ve sze ke dés -
sé, majd tor kol lik va ló di tra gé di á ba.

A má so dik fel vo nás ban tel je se dik ki
az ad vent, a vá ra ko zás a Har gi tán.
Min den ki vár va la mi jobb ra. A hit fo -
lya ma to san fogy, míg egy szer csak je -
lek ér kez nek a menny ből, ame lyek a
nagy ta lál ko zá sok le he tő sé gét ve tí tik

elő re. Az ese mé nyek azon ban csak mé -
lyebb re ta szít ják a sze rep lő ket. Be kell
lát ni uk ugyan is, hogy az ősök bű ne

újabb bűnt szül, és min den ko ráb bi nál
sú lyo sabb tra gé dia bon ta ko zik ki.

A szín pa di mű vet kü lön le ges han -
gu lat len gi kö rül. Egy szer re ér zé -
kel jük az ószö vet sé gi mes si ás vá rás
han gu la tát, a nép me sei mo tí vu mo -
kat és a min dent be bo rí tó bal la dai

ho mályt. A lel kün ket nép da -
lok és egy há zi éne kek han gol -
ják rá a szé kely ad vent re.

A Rubold Ödön rendezte
elő adás ban a szí né szek mind -
egyi ke a szer ző höz és a tör té -
net hez mél tó tel je sít ményt
nyúj tott. Ki eme len dő azon ban
Ka ra Tün de ala kí tá sa, aki egy -
szer re há rom ge ne rá ció nő -
alak ját tud ta – ha kel lett, já té -
ko san, ha kel lett, tra gi ku san –
meg je le ní te ni. Czit or At ti la
Gá bor ja jól ér zé kel tet te a
„gyű lö lök és sze re tek” lel ki ál -
la po tot, min den pil lan tá sá -
val, moz du la tá val nö vel ve a kis
szín ház lég te ré ben szin te ta -
pint ha tó fe szült sé get. Szé lyes
Im re – Ven cel – mo no lóg jai
so ká ig csen ge nek a né zők fü -
lé be, a mű vész ugyan is ki tű nő -

en for mál ta meg a bölcs, meg fá radt
szé kely em ber alak ját. Sző ke Pál Ze -
te la ki Dá ni el ként már-már az őrü let
ha tá rá ig sod ród va az is ten ká rom lá -
sig jut el – em lé ke ze tes ala kí tást
nyújt va. Né hány perc re lát juk csak

Ba bó csai Ré kát a Ven celt el ha gyó Má -
ria sze re pé ben. Ke mé nyen hang zó
mon da tai szin te kop pan nak az ere -
szen ló gó jég csa po kon.

Az ad vent mind annyi unk kö zös
drá má ja. Rá éb resz ti az em bert, hogy
egy szer re tu dunk sze ret ni és gyű löl -
ni, egy szer re va gyunk csa lók és meg -
csal tak, hol a ra jon gó hit, hol a blasz -
fé mia töl ti ki lé nyün ket. Sod ró dunk az
örö költ bű nök és az újabb vét kek vi -
ha rá ban. Vég ső so ron mind annyi an a
vi lág vé gén va gyunk, a „Nagy Rom lás”
ár nyé ká ban kell la ví roz nunk a min -
den na pok so rán. És mind annyi an vá -

runk. Ad vent ben és ka rá csony után –
vi lág né ze ti ho va tar to zás tól füg get le -
nül – vá gyunk a meg vál tás ra.

A ke resz tény em ber azon ban tud ja,
amit az öreg Ven cel is tu dott: vár ni kell
s imád koz ni. „Amíg vár ni tu dunk,
élünk…” – mond ja ki. Ven cel lám pá sai

em lé kez tet nek is min ket a bib li ai pél -
dá zat ra, amely az utol só idők re vo nat -
koz va fi gyel mez te ti a hí ve ket, hogy
min dig ébe ren éges sék az ola jat. 

„Nincs üres ség, ahol vár nak va la -
ki re. S min den re vá lasz jön, ha meg -

ta nu lunk vár ni. Ezer mes te rek
va gyunk, ta nul juk meg az ezer -
egye di ket vég le ges fog lal ko -
zás ként. Vár ni, vár ni, míg a
lám pá ink ki gyúl nak” – is mé tel -
jük ott hon Ven celt, ami kor a fe -
nyő fa dí szek kel együtt be cso -
ma gol juk az ad ven ti ko szo rút,
tér től és idő től füg get le nül vá -
ra koz va a Meg vál tó val va ló ta -
lál ko zás ra…

g Lász ló JE nő Csa ba

Az Ad vent a Har gi tán eb ben az
évad ban lát ha tó lesz még a
bé kés csa bai Jó kai Szín ház Ib -
sen-szín pa dán ja nu ár 10-én,
11-én, 16-án, 17-én és 21-én.

Örök vá ra ko zás 
a Har gi tán és Bé kés csa bán

Sü tő And rás drá má ja a Jó kai Szín ház ban

b Túl min de nen, ha vas he gye ken és jég csa po kon, so kan mon da nák: az
Is ten há ta mö gött. Itt ját szó dik SütőAndrásmeg rá zó ere jű drá má ja,
az AdventaHargitán.A ha vas he gyek és a jég csa pok ez út tal a bé kés -
csa bai Jó kai Szín ház Ib sen-szín pa dá ra köl töz tek, hogy az ün ne pi he -
tek ben em be ri mély sé gek és is te ni ma gas sá gok kö zé jut tas sák a szín -
ház ba rá to kat. Sü tő And rás drá má ját 1985-ben kö zöl te a Tiszatáj, el -
ső be mu ta tó ját 1986-ban tar tot ták a bu da pes ti Nem ze ti Szín ház ban.
Mél tat la nul rit kán ve szik elő, ezért kü lö nö sen ör ven de tes, hogy a bé -
kés csa bai te át rum igaz ga tó ja a be mu ta tá sa mel lett dön tött.
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– Hat év vel ez előtt… – mit je len tett
ak kor az iro da igaz ga tói mun ka, és
mennyi ben vál to zott meg ez idő alatt?

– A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak igaz ga -
tó ja meg íté lé sem sze rint egé szen kü -
lön le ges, más hoz alig ha son lít ha tó fel -
adat kör ben, lé nye gé ben be ha tá rol -
ha tat lan, szin te ál lan dó an vál to zó fel -
adat hal maz meg ol dá sán mun kál ko -
dik. Úgy vé lem, 2008-tól 2013-ig ezen
a té ren je len tős vál to zás kö vet ke zett
be: a fel adat el lá tás ban – kü lö nö sen
2010-től – fo ko za to san nőtt az elő re
ter ve zett fel ada tok ará nya, ja vult a tu -
da tos ság mér té ke és mély sé ge, a jog -
sze rű ség, a szak sze rű ség szín vo na la. 

Nagy ság ren dek kel ko mo lyabb,
sza bá lyo sabb és ha té ko nyabb lett az
iro da osz tá lya i nak te vé keny sé gét
érin tő össze han golt ság, egy más ra
épü lés. Ilyen for mán a tűz ol tás sze rű,
sok szor kény szer szül te fel adat meg -
ol dá sok rész ará nya je len tő sen csök -
kent – ha nem is szűnt, szűn he tett
meg tel je sen. Ez fő ként a tu da tos
igaz ga tói te vé keny ség ből, a szer ve zet
mű kö dé sé nek struk tu rá lis át ala kí -
tá sá ból fa kadt, más részt erő sen vissza
is ha tott a mű kö dés re, hi szen a sza -
bá lyo zot tab ban és ola jo zot tab ban
mű kö dő szer ve zet szá mos olyan
prob lé mát tu dott si ke re sen meg ol da -
ni osz tály szin ten, me lyek a ko ráb bi
évek ben rend sze re sen az igaz ga tó nál
kö töt tek ki – sok szor szin te ke zel he -
tet len tö me gű vé, át lát ha tat lan ná té -
ve a fel adat mennyi sé get. 

A ha gyo má nyos, kon zer va tív, li ne -
á ris szer ve ze ti struk tú rát – az elő nye it
rész ben meg tart va – si ke rült ko -
moly szak em be rek be vo ná sá val, mi -
nő ség biz to sí tás sal, szu per ví zi ó val
egész sé ges mér ték ben funk ci o ná lis,
ese ten ként mát rix rend sze rű szer -
ke zet té át ala kí ta ni. Az igaz ga tói fel -
adat- és mun ka kör is en nek meg fe -
le lő en ala kult át. 

Az egy há zon be lü li fel ada tok kö zött
meg nőtt az in téz mény fenn tar tói kö -
te le zett sé gek ből adó dó te en dők ará -
nya. Az ál lam mal kap cso la tos egy há -
zi kép vi se let a hat év alatt lé nye gé ben
nem vál to zott, bár a köz ne ve lé si és a
szo ci á lis in téz mény rend sze rek mű kö -
dé sé nek drasz ti kus át ala ku lá sa 2010
után az ezek kel kap cso la tos egyez te -
té sek meg sok szo ro zó dá sát von ta ma -
ga után. Az in téz mény fenn tar tói fel -
ada tok a he lyük re ke rül tek. 

– Nagy hang súlyt tett már 2008-as
pá lyá za tá ban is az egy ház és a gyü le -
ke ze tek szá má ra vég zett szol gá lat ra.
Mennyi re si ke rült ezt meg va ló sí ta nia?

– Egy há zunk ügyét szol gál ni nagy
meg tisz tel te tés. Az egy há zi struk tú -
ra meg ha tá ro zó, ta lán leg spe ci á li sabb
he lyén szol gál ni ha tal mas fe le lős -
ség. Ezt a szol gá la tot meg győ ző dé -
sem sze rint ki zá ró lag tel jes oda -
adás sal, ön fel ál do zás sal le het és sza -
bad vé gez ni. Az igaz ga tói te vé keny -
ség ben nem sza bad el fe lej te ni a lel -
ki té nye zőt, a ben ső mo ti vá ci ót és el -
kö te le zett sé get sem. 

Sok szor rend kí vül egy sze rű, más -
kor na gyon ne héz pon to san föl mér -
ni egy adott dön té si hely zet ben, hogy
mi is egy há zunk va ló di, hosszú tá vú
ér de ke. Meg is mer ni, át lát ni és meg -
ér te ni egy há zunk szer ke ze tét és szer -

ve ze tét – ez az alap ja an nak, hogy
meg fe le lő dön tést le hes sen hoz ni.
Ter mé sze te sen a szol gá la ti évek alatt
ren ge teg ta pasz ta lat hal mo zó dik föl
eb ben a vo nat ko zás ban is, de el ke rül -
he tet len, hogy a min dig új és új fel ada -
tok, prob lé ma meg ol dá sok kö zött is -
mét olyan ra akad jon az em ber, mely -
hez ha son ló val még nem ta lál ko zott. 

Az ef fé le, előz mé nyek nél kü li hely -
zet ben – ta pasz ta la ti tá masz hí ján –
na gyon so kat se gít a szol gá lat ra va ló
el hí vás mö göt tes tar tal má ban va ló tö -
ret len bi za lom. A si ke res vá la szok
meg adá sá nak alap fel té te le az egész sé -
ges hit és bi za lom, va la mint a lé -
nyeg lá tás és a ha tá ro zott ság, mely re
a kö zös ség ve ze tő jé nek és egé szé nek
egy aránt szük sé ge van. Egy ek ko ra ügy
szol gá la tá hoz jó kö zös ség, jól mű kö -
dő szak mai csa pat is kell. Az or szá gos
iro da mun ka tár sa i nak egész sé ges,
egy sé ges kö zös ség gé for má lá sá ra for -
dí tott időt és ener gi át so ha nem bán -
tam meg, mert el ért szak mai és em -
be ri ered mé nye ink nek ez volt a zá lo -
ga – a köl csö nös bi zal mon ala pu ló,
össze han golt mun kán ke resz tül.

Ter mé sze tes ve le já ró ja a mun ká -
nak, hogy az egyén és a szer ve zet hi -
bá kat is el kö vet. A hi bák mér té ke és
sú lya azon ban nem mel lé kes. Ko ráb -
bi ve ze tői ta pasz ta la ta im ból is tu dom,
hogy a hi ba ha tá ron be lü li tör té né se -
ket el kell és el le het néz ni, ugyan ak -
kor a tel je sít mény hosszú tá vú ja ví -
tá sa ér de ké ben na gyon fon tos a ta -
nul sá gok le szű ré se, az elem zés, az el -
kö ve tett hi bák nyo mán el in dí tott
vál toz ta tá sok kö vet ke ze tes vég hez vi -
te le és el len őr zé se. 

Az egy ház egé szé nek szol gá la ta leg -
gyak rab ban a gyü le ke ze tek, az egy ház -
me gyék, a ke rü le tek vagy az in téz mé -
nyek mun ká já nak se gí té sé ben ölt tes -
tet. En nek meg fe le lő en az egy há zi
szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra – mint az
iro da el sőd le ges fel ada tá ra – min dig
nagy súlyt fek tet tem mun ka tár sa im mal
együtt. Ez a mun ka – na gyon las san,
de biz to san – meg hoz ta a gyü möl csét
ab ban a vo nat ko zás ban is, me lyet pá -
lyá za tom meg írá sa kor hang sú lyo zot -
tan fon tos nak te kin tet tem: az or szá gos
iro da jó hí ré nek meg te rem té sét, ál ta -
lá nos meg íté lé sé nek je len tős ja ví tá sát. 

A gyors se gít ség nyúj tás és a sze re -
tet tel jes kom mu ni ká ció – mint alap -
ve tő el vá rás – nem min den eset ben és
min den mun ka tár sunk ré szé ről volt
ki fo gás ta lan. Ezért el né zést és meg bo -
csá tást ké rek mind azok tól, aki ket il let.
Ugyan ak kor öröm mel nyug táz ha tom,
hogy az or szá gos iro dát il le tő zsi ge ri
ne ga tív meg íté lést – kü lö nö sen az
el múlt két-há rom év ben – si ke rült je -
len tő sen meg vál toz tat nunk: az iro da
jó val több kö szö ne tet és el is me rést ka -
pott mun ká já ért, mint ko ráb ban.
Mind ezt szak mai te vé keny sé günk je -
len tős ja ví tá sa mel lett kom mu ni ká ci -
ónk fej lesz té sé nek is kö szön het jük.

– Igaz ga tói szol gá la ta az or szá gos
pres bi té ri um szer ke zet át ala kí tá si ter -
vei nyo mán le jár a hat éves cik lus sal
– me lyek ma a leg fon to sabb vég zen -
dő, el vég zen dő fel ada tok?

– Akad nak olyan fel ada tok, me lyek
nem újak, ám az el telt évek ben-év ti -
ze dek ben nem si ke rült meg nyug ta tó
meg ol dá so kat ta lál nunk rá juk. Ezek

kö zül a leg el ső el nép te le ne dő gyü le ke -
ze te ink hely ze te, ár ván ma radt vagy a
kö zel jö vő ben el ár vu ló temp lo ma ink
sor sa. Az or szá gos iro da el vé gez te a té -
nyek fel mé ré sét, de a fo lya mat itt
meg állt. Biz tos, hogy ezen a té ren
az idő ha ma ro san sú lyos dön té se -
ket kény sze rít majd ki. A tár sa dal -
mi fo lya ma tok sod rá sát egy há -
zunk nem ké pes meg vál toz tat ni –
nem is ez a kül de té se. 

A nép szám lá lá si ada tok is me -
re té ben – test vér egy há za ink hoz
ha son ló an – fel tét le nül át kell
gon dol nunk iden ti tá sunk, hely ze -
tünk, misszi ós te vé keny sé günk
egé szét. Rend kí vül ne héz és fe le -
lős ség tel jes dön té sek so rát kell
meg hoz ni, ha nem aka runk be le -
nyu god ni az év ti ze de is mert tény -
be: a las sú, biz tos fo gyat ko zás ba.
Evan gé li kus egy há zunk tör té ne -
te so rán több ször bi zo nyí tot ta
élet ké pes sé gét, ru gal mas sá gát,
be fo ga dó kész sé gét és to le ran ci á -
ját. Klasszi kus ér té ke ink re – ta -
pasz ta la ta im sze rint – bő ven van
igény a tár sa da lom ban. Kre a ti vi tás -
sal, in no va tív gon dol ko dás sal kell
meg kí sé rel ni en nek a ha gyo má nyos,
időt ál ló ér ték rend nek az át adá sát. 

A tár sa dal mi el fo ga dott ság az
alap ja an nak, hogy nö ve ked ni tud -
junk, vagy leg alább ne fogy junk to -
vább. Eb ben in téz mé nye ink ki emelt
sze re pet kap nak. Jó zan mér ték tar tás -
sal gya ra pí tott in téz mény rend sze -
rünk je le nét és jö vő jét gon dos oda -
fi gye lés sel kell kö vet nünk és irá nyí -
ta nunk mind a dia kó ni á ban, mind a
köz ne ve lés ben, mi köz ben az ál lam
egy re na gyobb fel adat vál la lást vár el
a tör té nel mi egy há zak tól mind két te -
rü le ten. A fi nan szí ro zás ban je len tős
vál to zá so kat ta pasz ta lunk: szo ci á lis
te rü le ten a ko ráb bi bő esz ten dők
után el kö vet kez tek a szű keb bek, a
köz ne ve lés ben pe dig szin te min den
át ala kult, így kel lő ta pasz ta la tok,
idő be li ki fu tás hí ján még bi zony ta lan -
nak lát szik a jö vő.

Ugyan ak kor szem előtt kell tar ta -
nunk azt a tényt, hogy év ről év re
mint egy ti zen öt ezer gyer mek kap
evan gé li kus szel le mű ne ve lést köz ne -

ve lé si in téz mé nye ink ben, és bi zony
ők a jö vő le té te mé nye sei. Kö zü lük ke -
rül het nek ki a jö vő evan gé li kus teo -
ló gu sai is, akik el vég zik hit tu do má -
nyi egye te mün ket, és majd pász to rol -
ják gyü le ke ze te in ket. Teo ló gi ánk je -
le ne és jö vő je is ak tív gon dol ko dást
és fe le lős ség vál la lást igé nyel, hogy
meg tart suk, sőt erő sít sük el is mert
he lyét a ma gyar fel ső ok ta tá si rend -
szer ben. Meg íté lé sem sze rint egy há -
zunk iden ti tá sá nak és fenn ma ra dá -
sá nak alap fel té te le in téz mény rend -
sze rünk sta bil, szak ma i lag szín vo na -
las rend jé nek meg tar tá sa és az evan -
gé li kus teo ló gi ai és lel kész kép zés
hosszú tá vú meg őr zé se. 

– Éle té ben nagy sze re pet ját szik év -
ti ze dek óta – így fon tos volt az el múlt
hat év ben is – a ze ne. Van nak-e ze -
nei ter vei, ame lye ket most lesz le he -
tő sé ge meg va ló sí ta ni?

– A het ve nes évek kö ze pe óta foly -
ta tok dal szer zői és elő adói te vé keny -
sé get. A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ban
el töl tött ered mé nyes év ti ze dek ről
nem be szél nék, mi vel egy há zi te vé -
keny sé gem hez sok kal kö ze lebb áll nak
sa ját da la im. Együt te sem, a Po é zis
1980-ban ad ta el ső kon cert jét. Azért
hív tam élet re, hogy a mind nyá junk
szá má ra ak tu á lis gon do la to kat, ér zé -
se ket cso dá la tos for má ba ön tő 20. szá -
za di ma gyar lí ri ku sok ver se i ből írt da -
la i mat mi nél szé le sebb kör ben elő ad -
juk. Az el telt har minc há rom év ben
több száz kon cer tet ad tunk, mint egy
száz öt ven da lo mat éne kel tük el. Öt
CD-t és négy DVD-t vet tünk föl, a Zá -
ke us Mé dia cent rum ál tal rög zí tett
mű so ra in kat több mint száz al ka -
lom mal su gá roz ta a te le ví zió, el ső sor -
ban a Pax Tv.

Az együt tes ben hu szon öt éve hű -
sé ges, ki vá ló elő adó tár sam Ka ti, a
fe le sé gem, ám tíz éve már lá nya im is
ve lünk mu zsi kál nak, így a Po é zis af fé -
le csa lá di ko hé zió ered mé nye is, mely
kö zös szen ve dé lyünk men tén szo ro -
san össze tart ben nün ket. A ka ma ra -

mu zsi ká lás ban szi go rú alap kö ve tel -
mény az egy más ra fi gye lés, egy más
tisz te le te, a ze ne – és a mi ese tünk ben
a szö veg – irán ti mély sé ges alá zat. 

Szá mos da lom ban ér he tő tet ten
konk ré tan vagy át té te le sen a szö ve -
gek val lá sos ih le tett sé ge, így nem cso -
da, ha már iro da igaz ga tói szol gá la to -
mat meg elő ző en is több ször hív tak
ben nün ket evan gé li kus temp lo mok -
ba vagy a Szél ró zsa or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra szol gál ni.
Mind ez az el múlt hat esz ten dő ben
még in kább ki bon ta ko zott. 

Egy há zi szem pont ból je len tő sebb
al ko tá som a Re mé nyik Sán dor Pi lá tus
cí mű köl te mé nyé re írt, Haj nal An na

gyö nyö rű ver sé vel ki egé szí tett, na -
gyobb lé leg ze tű da ra bom, mely ben ki -
bő ví tett ze ne ka ri ap pa rá tus kí sé ri az
öt szó lis tát és az ének kart. En nek si -
ke re nyo mán szü le tett a hét 20. szá za -

di ma gyar köl tő ima jel le gű ver sé -
re kom po nált, Hét ima cí mű ze nei
köl te mé nyem, még több hang -
szer re és na gyobb éne kes ap pa rá -
tus ra. Mind két da ra bot a pest -
szent lő rin ci evan gé li kus temp -
lom ban mu tat tuk be a gyü le ke zeti
ének kar lel kes köz re mű kö dé sé -
vel. Együt te sem tör té ne té nek leg -
na gyobb sza bá sú kon cert jét is eb -
ben a temp lom ban ad tuk 2013
szep tem be ré ben Weö res Sán dor -
ra em lé kez ve, szü le té sé nek cen te -
ná ri u ma al kal má ból. Az evan gé li -
kus köl tő zse ni har minc há rom ver -
sé ből kom po nált da la i mat ad tuk
elő zsú folt ház előtt, ki rob ba nó si -
ker rel. A kon cert ről ké szült DVD
anya gát már su gá roz ta a té vé.

Ilyen nagy sza bá sú vál lal ko -
zás ra most nem ké szü lünk, de
foly tat juk a mű hely mun kát, hi -

szen a nagy fel ada tok meg ol dá sa
köz ben több kü lön ál ló, egyen ként is
ér de kes mű vem vár ja évek óta a fi -
ók ban – ed dig hi á ba – a pil la na tot,
ami kor báb ból vég re lep ke lesz, és
meg csil lant hat ja ér té ke it a hall ga tók
előtt, át ad va a köl tők üze ne tét. Bár
kö zel negy ven év alatt két száz dalt ír -
tam, a szer zői te vé keny sé get nem
sze ret ném és nem is tu dom ab ba -
hagy ni. A bel ső épít ke zés hez a leg -
tö ké le te sebb te rep az ima és a ze ne.
Mi lyen cso dá la tos is az, ami kor a
ket tő ta lál ko zik!

– Mer re ve zet to vább az út ja?
Szá mít hat nak-e ta pasz ta la tá ra a
gyü le ke ze tek, in téz mé nyek, az egy ház?

– Aho gyan a Ma gyar Ka to li kus
Rá di ó nak má jus ban adott in ter jú ban
is ki fej tet tem, pá lyá mon nem ke res -
tem a fel ada to kat, ál lá so kat, ha nem
in kább el fo gad tam azt, amit Is ten
elém tett, ami re el hí vott. Két ség te -
len, hogy na gyon ne héz fel ada to kat
is el kel lett vé gez nem, stresszes
mun ka kö rö ket is be kel lett töl te nem
az el múlt húsz év ben, de meg győ ző -
dé sem, hogy mind ez így tör tént jól.
Leg jobb tu dá som és lel ki is me re tem
sze rint igye kez tem ott szol gál ni,
aho vá Is ten ál lí tott. Most is így lesz. 

A hé ten kezd tem meg a mun ká -
mat a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um ban, aho vá több szem pont ból is
„ha za me gyek”. A gim ná zi um ban
érett sé giz tem – csa lá di tra dí ci ót kö -
vet ve –, az ál ta lá nos is ko lá ban kezd -
tem egy kor ta ná ri pá lyá mat, a va do -
nat új óvo da lét re ho zá sán és fel épí té -
sén pe dig so kat fá ra doz tam ered mé -
nye sen. Le het en nél szebb és jobb?

Az evan gé li kus egy ház nak, amely -
be „szü let tem”, ak tív tag ja le szek ez -
után is. Ami kor az iro da igaz ga tói el -
hí vást kap tam, büsz ke vol tam ar ra,
hogy püs pök nagy apám, az iro da ala -
pí tó fő tit kár, Ku thy De zső nyom do -
ka i ba lép he tek. Nagy apám is ko lá ink
ál la mo sí tá sa kor ment nyug díj ba, míg
én is ko lá ink át vé te le, új ra ala pí tá sa so -
rán az ő ál ma i nak meg va ló sí tá sán is
fá ra doz hat tam. Min dig szem előtt
tar tot tam a tő le ka pott kon fir má ci -
ói igé met: „Har cold meg a hit ne mes
har cát…” (1Tim 6,13)

Szol gá la tom alatt meg is mer tem
egy há zunk egé szét, így tá gabb vo nat -
ko zás ban let tem evan gé li kus. Mind -
azt a tu dást, ta pasz ta la tot, ame lyet
föl hal moz tam, kész ség gel bo csá tom
mind azok ren del ke zé sé re, akik ké rik.
En nek mi ként jét és ke re te it nem ku -
ta tom. Ha lesz el hí vás, lesz vá lasz is.

„Har cold meg…”
Be szél ge tés Ká kay Ist ván  Dezsővel, egy há zunk or szá gos iro dá já nak tá vo zó igaz ga tó já val

b Hat éves man dá tu má nak le jár tá val tá vo zott a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá já nak élé ről KákayIstvánDezső.
A mun ka évet is kez dő víz ke resz ti is ten tisz te let után el mon dott bú -
csú sza va i ra re a gál va je gyez te meg GáncsPéter el nök-püs pök, hogy jó
volt vég re lu the rá nus kör ben is meg ta pasz tal nia a szol gá lat át adás és
-át vé tel kul tú rá ját… Az egy há zunk kö te lé ké ben to vább szol gá ló volt
iro da igaz ga tó val dr. KorányiAndrás ké szí tett in ter jút.
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Bú csú Gö röm bei And rás tól. Meg -
halt a deb re ce ni egye te mi ta nár,
aka dé mi kus. Ennyi a sö té ten ko po -
gó hír, a töb bi egy ál do za tos élet őszi
ki lob ba ná sa. Az Al föld 1967-től kö -
zöl te fi nom szö vé sű, pon tos írá sa it;
el ső kis mo nog rá fi á ja hosszú ké sés -
sel je lent meg, mert Sin ka Ist ván ról
szólt. És ez az el len ál lás so ká ig meg -
ma radt ve le szem ben, fő leg, ami kor
1970-től a ha tá ron tú li ma gyar iro -
da lom, a né pi írók moz gal ma (Né -
meth Lász ló, Illyés Gyu la) fe lé for -
dult. És a töb bi ek fe lé, akik szin tén
nem vol tak a ha ta lom ke gyelt jei:
Cso ó ri Sán dor, Nagy Lász ló, Sü tő
And rás, Nagy Gás pár…

Nem ré gen, hat va na dik szü le tés -
nap ján „La ude tur!”-ral kö szön töt te
pá lya tár sa, s jo go san, hi szen a győ ri
ben cés gim ná zi um ban vég zett. Ta lán
mély hi te se gí tet te át a meg pró bál ta -
tá so kon, és ad ta az erőt is a fá rad ha -
tat lan mun kál ko dás hoz. „Szel le mi
nagy ság, lel ki nagy ság, er köl csi nagy -
ság. Hogy ez a há rom együt te sen, egy
és ugyan azon sze mély ben, egy szer -
re tud jon ki tel je sed ni és meg mu -
tat koz ni, csak ki vé te les ese tek ben
le het sé ges” – ír ta a jó ba rát, Bert ha
Zol tán. Szel lem tör té ne ti je len tő sé ge
fel mér he tet len, iro da lom tör té né szi,
kri ti ku si ha tá sa fel be csül he tet len. A
vá rat lan tá vo zás és az utá na ha gyott
űr meg mu tat ta: Gö röm bei And rás
pél da adá sa örök ér ték.

* * *

Ter vek, ál mok. Sze ret nék be fe jez ni
egy köny vet. Szü lő vá ro som, Vá sár -
hely re gé nyét. Meg ír ni száz-száz öt -
ven évet, a küsz kö dést, a sok cso dát,
a sze gény sé get, azt, hogy emel ked tek
ma gas ba hit vány em be rek, és hull tak
a fe le dés be ál do za tos éle tek.

* * *

Szív za var. Két he te, hogy ar ra ri ad -
tam föl, a szí vem ki akar ug ra ni. Is te -
nem, mi ez a haj na li fáj da lom? – kér -
dez tem ma gam ban. Az után rö vid
nyu ga lom, új ból a gyor su ló rit mu sok,
mint ha ma ra to ni fu tás vé ge fe lé kö -
ze led tem vol na. Ké sőbb fe le sé gem ag -
gó dó arc cal már a kli ni kán ér dek lő -
dött, sza ladt ide-oda. Sze ren csé re
egy fi a tal or vos gyor san in téz ke dett. 

Né hány perc, és az in ten zív osz -
tály la kó i val is mer ked tem. Tíz óra fe -
lé a fő or vos és egy ked ves pro fesszor
a stra té gi át be szél te meg, sok la tin
szó val. Ko moly gé pek gör dül tek be,
ki gör dül tem én. Es te fe lé ka té te re zés.
Ér de kes, most a jobb csuk lóm kö ze -
lé ben ment föl a kis ka me ra. „Nem
rossz, itt po csék!” – hal lot tam egy-
egy új rész tér ké pe zé sé nél. A vé gén
erős szo rí tó kö tés, hat órán át, kel le -
met le nebb volt, mint a vizs gá lat.
Rö vid idő múl va sem mit nem érez -
tem. El hal tak az uj ja im, oly kor ré -
mül ten szá mol tam, meg van-e mind?
Ke zem ha tal mas boksz kesz tyű vé
da gadt. Ka rom sár ga a jó dos ecset -
től, olyan vol tam, mint egy réz bő rű
in di án… 

Az után ki lob ban tak a fé nyek, vég -
re új ból csend lett. Es ti imád ság után
ki csit töp reng tem még. A kór há zat,
a fáj dal mat egy re rosszab bul bí rom.
A gyógy szer il la tú kór ter mek ben van
va la mi ki szol gál ta tott ság és fé le lem.
Lám pa ol tás előtt né hány korty Weö -
res Sán dor, az új vá lo ga tott kö te té ből:
„Mert nem sejt het jük, mit hoz az új
ezer év: / stron ci u mos bom bát? föld,
víz, lég mág lya ha lá lát, / vagy van-e
még jó zan ság, meg ma ra dás, vi ru -
lás? / Gond ja ma gyar nak, szom széd
nép nek, tá vo li hon nak; / lét és nem -
lét közt, ek ko ra vész so se volt.”

* * * 

Hans. Ő a rang idős a szív se bé sze ti
kli ni kán. Hí res szász csa lád, hí res ke -
res ke dő di nasz tia le szár ma zott ja. Ma -
gas, so vány em ber ezer száz egy ha lá -
los be teg ség gel! De rang ja, te kin té lye
fe le sé ge, gyer me kei előtt tö ret len.
Szin te min den órá ban jöt tek hoz zá,
s hoz tak va la mit, fő leg gyü möl csöt:
vi gyáz nia kell, sú lyos cu kor be teg.
Di csér te az or vo so kat, a csi nos nő vé -
re ket, még a né ha-nem-tud ni-mi cso -
da ebé det is… 

Ked venc cse me gé je le á nyá nak a sa -
ját fő zé sű ba rack lek vár ja. Az utol só
két-há rom ka nál nyit ki vi tet te a hű tő -
szek rény be. Alig haj na lo dott, már
cso por to sí tot ta a teg na pi ma ra dé kot:
hány sze let a ke nyér, a zsöm le,
mennyi a vaj, a sü te mény. Pa kolt. Mo -
tyo gott a ba ju sza alatt: „Nem élet ez
már.” Reg ge li re ké ret te is gyó gyí tó cso -
da lek vár ját. A nő vér ke pár perc múl -
va kö zöl te, nem ta lál ja. „Nem oda,
Bu da” – mond ta in ge rül ten Hans.
„Nagy baj lesz, ked ve sem!” – szo rí tot -
ta a ri ad tő zi ke-te kin te tű fi a tal nőt.
Újabb ke re sés, az után fut ko sás, de a
lek vár nem ke rült elő. 

Hans ar ca el fe hé re dett, majd vö -
rös lett, mint a pa ra di csom. És ma -
radt ilyen egész nap. Ágya vé gé be hú -
zód va, össze kul csolt kéz zel szór ta
sze mé ből a fe nye ge tő vil lá mo kat.

* * * 

Or vo sok és nő vé rek. Dr. Mer kely
Bé la kis fü ze tét ol va som, a je les
pro fesszor az egész ség meg óvá sa
ér de ké ben ajánl ja a ki ad ványt. Min -
den na pos reg ge li tor nát szív be te gek -
nek, fi a ta lok nak és idő sek nek. Ma ő
vi zi tel, né pes csa pat tal. Kö szön a be -
te gek nek, meg hall gat ja a di ag nó zi -
so kat, az után vé le ményt mond, ja va -
sol, oly kor egy-egy pá lya kez dő től
kér dez. Ked ves szi go rú ság gal megy
to vább. 

Ma fá rad tabb az ar ca, de vá la szai
pon to sak, hi szen ő nem té ved het.
Aho gyan a töb bi or vos sem. Itt min -
den ki te szi a dol gát, jön-megy, eme -
let re föl és vissza. Fi gyel, meg hall gat -
ja az idő sek pa na sza it, biz tat ja őket,
oly kor a be teg kö ze lé be ve rek szi ma -
gát. Van olyan, ahol hat lá to ga tó ül a
be teg ágyá nál, cso dál koz nak, hogy
nem et te meg a fi nom ha zai éte le ket:
a kan ta le vest, a ti zen öt sze let rán tott
húst, a húsz tú rós-meggyes ré test…
Az után rend lesz, meg ér tés: a nő vér -
kék min dent meg ma gya ráz nak. 

Hi he tet len, mit fut kos nak, mennyi
min den re fi gyel nek. Alig ve tik le fe -
hér kö pe nyü ket, már jön nek is vissza
a hosszú éj sza ká ra. Mint ha száz sze -
mük, két szí vük len ne, meg ér zé sük
a rossz ra. Fá rad ha tat lan ke zük, fi nom
uj juk a sű rű vér vé tel re. (Cso dál ko -
zom is né ha, hogy ma radt még pár
csepp az erek ben.) Oly kor egy kis pi -
he nés is jut ne kik. Le ül nek az ágy szé -
lé re, az egyik kis fi á ról be szél, a má -
sik há rom lá nyá ról… „Olya nok, mint
az or go na sí pok” – súg ja az álom ba
zu hant fü lé be. 

Egy szál vi rág he lyett ide má so lok
né hány sort az er dő já ró köl tő től,
Ber da Jó zsef től: „Ha van / ál do za tos -
ság: té ged il let an nak leg dics fé nye sebb
/ ko szo rú ja. Bol dog má ni á ku sa te az
ön emész tő, so ha ki nem me rü lő su -
ga ras sze re tet nek, mely nek / gaz dag
je gye se vagy te a ha lan dók kö zött.”

* * *

Va sár na pi har kály. Ma gas, öt eme -
le tes be ton fal. Ol da lán a reg ge li fé -
nyek és ár nyak geo met ri ai for mái. Lá -
tom, hogy az ap ró ab la kok nál egy
har kály szor gos ko dik. Azt hit tem, ott
van a tit kos fész ke, ki csi nye it jött
meg lá to gat ni. De nem. Itt is ko pá -

csolt, ke re sett a ré sek ben. Szin te ak -
ro ba ti kus ügyes ség gel ka pasz ko dott
a csu pasz fe lü le ten, ka la pált, röp pent
to vább, föl a ha tal mas an ten ná ra. Ki -
csit fur csáll ja, vissza is jött a dé li ol -
dal ra. Iga zí tott itt-ott a kő mű ve sek
rossz mun ká ján, az után a kö ze li ha -
tal mas hárs fá ra szállt.

* * *

Só haj. „Ta lán se gít az Is ten!” – szó -
lal meg fes tő ba rá tom. „De már se -
gí tett – fe le lem –, raj tad és raj tam is.”
Né ha úgy va gyunk: nem kel le ne,
hogy má sok kal is meg te gye, sze re te -
té ből má sok ra is pa za rol jon. Mi lyen
ön ző is az em ber, leg több ször ma gá -
ra gon dol, eszé be sem jut, hogy
mennyi en él nek sze gény ség ben és
ma gány ban. Kér jük a le haj ló Is tent,
szán jon meg ben nün ket, hogy mind -
annyi an él jük túl eze ket a ve szély be
for du ló éve ket.

* * * 

Szent end rei tár sa ság. El fog lalt sá gok,
be teg sé gek mi att csak most jött össze
a ré gi ba rá ti kör. Be szél ge tünk, bo roz -
ga tunk, az asszo nyok le men nek meg -
né zi az ár té ri er dő re le nyug vó na pot.
Ket ten is ne kem sze ge zik a kér dést:
mi a vé le mé nyem az Ist ván, a ki rály -
ról? Mint szak ér tő mi lyen nek lát tam
a Sze ge di Sza bad té ri Szín pa don?
Nem va gyok a mű faj tu dó sa, de pró -
bá lom meg fo gal maz ni. 

A leg ször nyűbb az, hogy a ze nés
da rab ból po li ti kai harc lett! De hát
mi lyen le he tett vol na, Al föl di Ró bert
ezt csi nál ja majd nem min den be mu -
ta tó já val. A ren de ző azt su gall ja,
hogy a ko ro na ket re cé ből nincs sza -
ba du lás. Az örök rab ság vár re ánk. A
ré gi Ist ván va la mi szé pet üzent: el ső
ki rá lyunk sza va it, a ke resz tény ség hi -
tét. De a mos ta ni ke ve set…

Per sze meg ér tem és ér zem is, az
el múlt ezer év alatt re mé nye ink meg -

fa kul tak, il lú zi ó ink el vesz tek. Oly kor
hi deg és ri deg kö röt tünk min den; az
utób bi hat év ti zed meg tör te nem ze -
tün ket… De föl áll tunk, mint annyi -
szor a ne héz idők ben. És kel le nek a
ka pasz ko dók. Szö ré nyi Le ven te és
Bródy Já nos Ist ván, a ki rá lya is ilyen
volt, s ta lán ma rad is, ha föl tá mad
sze re tet tel jes, kri ti kus ke zek től. És ott
ta lán Gi zel la nem Mer ce de sen, Nagy
Fe ró nem Tra ban ton ér ke zik, Var ga
Mik lós nem ap ró pa pír zász lót len get.
El ső ki rá lyunk, Ist ván nem te he tet -
len báb, s Kop pány vé ré ből pár csepp
most is hull ránk, mert mi az ő fi ai is
va gyunk: imád koz ni és lá zad ni tu dó
mai ma gya rok.

* * *

Az óce án part ján. Kis törzs: a Szi get
Né pe Ma da gasz kár dé li ré szén. Né -
zem a min den nap ja i kat: szor gos, dol -
gos em be rek; küz de nek az éle tü kért.
A kö ze li ős er dő ki ir tá sa mi att el si va -
ta go sod tak a föld je ik, s a ho mok vi har
is egy re erő sebb. Hat ezer fér fi, nő és
gye rek. Las san a ha lá szat az utol só
me ne dék, az if jak fé lel met nem is mer -
ve, éle tük koc káz ta tá sá val gyűj tik a
ha lat, a po li pot. Tisz ta-kék öb lök
csil lo gó ezüst fe hér hul lá mok kal. Al -
ko nyo dik, szép ar cú nők a tűz kö rül,
gyö nyö rű ru hák ban.

* * *

Ro má nia–Ma gyar or szág-fo ci -
meccs. Még min dig be széd té ma,
kü lö nö sen a fér fi ak kö zött. A ma gyar
lab da rú gó-vá lo ga tott Bu ka rest ben
3 : 0-ra ki ka pott. Mély ütés ez és ki -
ütés, sőt több is an nál, hi szen szur -
ko ló ink a nap so rán – oly kor vi sel ke -
dé sük mi att – há bo rús hely zet be
ke rül tek. El kap tam egy kül föl di tu dó -
sí tást: két, vo nat ról le szál ló fi a tal em -
bert azon nal üt le gel ni kez dett a ro -
mán csend őr ség. Mos ta ná ban nem
lát tam ilyen gyű lö le tet! Az után gu -

mi bo tok su hog tak, könny gáz foj tó
sza ga szállt, ka pott, aki ki mer te
nyit ni a szá ját. 

Po csé kul kez dő dött a meccs, már
a má so dik perc ben gólt kap tunk. És
mi? Mint az ólom lá bú ama tő rök.
Az után még a szö vet sé gi ka pi tány jó -
po fa nyi lat ko za ta… Azon töp reng -
tem, ezek a sze ren csét le nek nem
tud ják: aki föl ve szi a nem ze ti szí nű
mezt, az Ma gyar or szá got kép vi se li!
A ma gyar–ro mán meccs nem csak
sport, saj nos ke mény tör té ne lem is.
S úgy lát szik, nem szű nő gyű löl kö dés
lesz még hosszú ide ig.

* * *

Charles Si mo nyi. A ma gyar szár ma -
zá sú üz let em ber és űr ha jós mond ja:
„Úgy ér zem, eb ben az év szá zad ban
el jut nak az el ső te le pe sek a Mars ra!”
Ér de kes, nem öröm van ben nem, in -
kább az ir dat lan sok pénz re gon do -
lok, amit er re köl te nek. Ta lán a rák -
ku ta tás ra ér de me sebb len ne, vagy így
is so kan va gyunk a föl dön? Én ab ban
re mény ke dem, hogy en nek a ször -
nyű, alat to mos be teg ség nek a meg -
ol dá sá hoz is kö zel ke rü lünk!

* * *

Ut cai mű vé szek fesz ti vál ja. Auszt -
ri á ban járt ba rá tom fe dez te föl, sőt
el is ug rott Linz be, hogy ké pe ket
hoz zon a kü lön le ges ta lál ko zó ról.
Há rom na pon át mű vé szek, bű vé -
szek, ze né szek, fi a tal zsong lő rök –
Eu ró pá ból – mu tat ták be tu do má -
nyu kat. Hi he tet len, mennyi ka var gó
öt let, jó kedv! És vi dám kö zön ség.
Leg job ban az olasz fér fi egy sze mé -
lyes szín há za tet szett, és egy spa nyol
bo hóc há zas pár. És a négy hor vát,
akik csu pa fe hér ben, ezüst arc cal áll -
tak, moz du lat la nul, s ha pénz hullt
ka lap juk ba, ak kor kü lö nös moz gás -
sal kö szön ték meg.

* * *

Elmúlt évi napló – jegyzetlap    
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Hosszú hall ga tás után szó lalt meg új -
ból. Sze ren csé re a ré gi, nép me se ere -
jű ver sek kel és da lok kal. El ső kö te té -
ben több volt a jó kedv és a já ték,
gyűj te mé nyes köny ve, az
1971-ben meg je lent Sze gény
Yo rick mé lyebb zen gé sű, ko -
mo rabb köl tőt mu ta tott.

Ha va la ki azt hi szi, hogy
Kor mos Ist ván át szu nyó kál -
ta a til tás év ti ze de it, na gyot
té ved. Kí sér le te zett a gye rek -
iro da lom mal, és ott is ma -
radt éle te vé gé ig. On tot ta a
ver ses me sé ket, a ked ves
tör té ne te ket. Re ich Ká roly
gra fi kus mű vész bá jos, szí -
nes raj zai pe dig föl erő sí tet -
ték a va rá zsos so ro kat. 

So kan em lé kez nek Vac -
kor ra. Az ap ró, pi szén pi sze
kö lyök mac kó nem elég szik
meg az er dő mély csend jé vel.
Több kell ne ki: a han gos
óvo da, az el ső bé az is ko lá -
ban, ma ga a nagy vi lág. Nem
sze ret egye dül len ni, me leg
kö zös sé get akar. Vac kor nak
a könyv ki adó mun ka tár sai
let tek a ba rá tai. (Volt is be -
lő le sér tő dés, bor mel let ti
ne ve tés.) És új, gye re kek nek
szó ló, szebb nél szebb kö te tek…

„Se há zam szé kem asz ta lom / Su -
ra ba já ban vás ált gyön gyöm / fosz lott
ma gas nya kú pul ló ver / fek szem kö -
nyé ken pusz ta föl dön / de sem mi

vész gye re ke im / saj nál no tok fö lös -
le ges / vi lá go kat va rá zso lok / ami kor
aka rom…” A Na kon xi pán ban hull a
hó kez dő dik így. A ko rán le zá rult élet -

mű min den fon tos ele me ben ne van.
A sze gény ség, a da cos hety ke ség, az
öröm, a fáj da lom, a vi dám ság ból ki -
bom ló re mény… 

Ne héz Kor most be so rol ni a ma -

gyar köl té szet be; ta lán Cso ko na i nak
és Jó zsef At ti lá nak ké sei ro ko na. A vi -
lág iro da lom ban még messzebb re
kell men nünk: François Vil lon bort

ön tö ge tő ba rát ja, aki ve szen -
dő és rit ka sza vak ból épí -
tet te föl vi lá gát. És csu pa
meg le pe tés: hol egy kuny hó -
ba hív ben nün ket, hol a sze -
münk előtt nő fö lénk vá -
lyog ka ted rá li sa.

Ke vés szó esik szer kesz tői
mun ká já ról, a Mó ra Ki adó nál
meg je lent re mek so ro za tá ról.
A ma gyar iro da lom gyöngy -
sze mei száz kö te te ma is ki -
me rít he tet len kin cses bá nya.
És a mű for dí tót se fe led jük.
Ősi in di án bá jo ló ének zen -
dül meg sza va i tól, és a kö zép -
ko ri fran cia köl té szet paj zán
tör té ne tei. S ki ne is mer né
Burns-át köl té sét: a Ko rai
még a konty ne kem hety ke
üze ne te meg ze né sít ve be -
fész kel te ma gát a fü lünk be.

„Pá rat lan vers be széd az
övé a ha zá ban – ír ta Nagy
Lász ló. – Di á kos, kó pés, gó -
bés, fin to ros meg frics kás
kez det től vé gig. Örök ele -
ven ség, így ele ve el ret ten ti a

hét ha tá ron túl ra az unal mat.” Így bú -
csúz tat ta 1977 ok tó be ré ben a Far kas -
ré ti te me tő ben köl tő tár sa az öt ven -
négy évet élt ba rá tot. 

g FFL

Vi lá go kat va rázs ló
Kor mos Ist ván (1923–1977) em lé ke ze te
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Er dé lyi temp lo mok. Aki ott be tér Is -
ten há zá ba, két sze res szom jú ság ve -
ze ti a ko pott pa dok kö zé. A hin ni és
re mél ni vá gyás csen des imád sá ga. Se -
hol olyan tisz ta-szép ar co kat nem lát -
tam, mint ott. Az el mond ha tat lan
bol dog sá got a be té rő ar cán, hogy ott
le het, egy so kat szen ve dett kö zös ség
tag ja le het. Em lék szem egy ré gi no -
vem ber vé gi va sár nap ra: a hir te len le -
zú du ló ha va zás ban két ke zé vel véd -
te a pár szál vi rá got egy né ni ke. Is te -
nem, hogy át fá zott, ta lán meg is fa -
gyott, de a zsol tár ének, a test vé ri sza -
vak föl me le gí tet ték. Nem csak az élő,
a föl tá madt Krisz tust is hal lot ta a dél -
előtt óvó csend jé ben.

* * * 

Jer 8,5–11. „S mi kor így be szél nek,
ha zug ság gal gyó gyí ta nak: Bé kes ség!
Bé kes ség!” – no ha épp ez nincs.
Két ezer év nél is ré geb ben le írt mon -
da tok, és ma ép pen olyan ak tu á li sak.
Szer te a nagy vi lág ban Is ten ne vé ben
öl nek, és Al lah ne vé ben. Foly to nos
ha zug ság gal és ámí tás sal.

* * *

Kul túr pa nasz. Szö ré nyi László ma a
leg na gyobb tu dá sú iro da lom tör té -
nész. Negy ve ne dik tan évét fe jez te be
az egye te mi ka ted rán. A fá rad ha tat -
lan pro fesszor négy évig ró mai nagy -
kö vet ként is vit te jó hí rün ket, s hív -
ta te het sé ges író in kat, mű vé sze in ket
az Örök Vá ros ba. 

Leg utób bi esszé kö te té ben a köz -
élet ége tő gond ja i ról szól, re mek
úti raj zo kat kö zöl, kép ző mű vé sze ti,
fil mes írá so kat és em lé ke zé se ket út -
ra in dí tó ta ná ra i ról. Ér de mes a Nem -
ze ti tu do má nyok és ok ta tás cí mű
mun ká já ból né hány drá mai sort
idéz ni: „A gye re kek, akik ré geb ben az
ál ta lá nos is ko la el ső osz tá lyá nak má -
so dik fél évé ben már tud tak ol vas ni,
ma ezt még az ötö dik osz tály ban sem

mond hat ják el ma guk ról. Alig van
ének- és ze ne ok ta tás, a Ko dály-mód -
szert leg in kább Ja pán ban al kal maz -
zák; a tor na te rem – ha van egy ál ta -
lán – több nyi re élet ve szé lyes. Egye -
tem re anal fa bé tá kat öröm mel vesz -
nek fel, kü lö nö sen ma gyar szak ra. Ré -
gen csi nál tam egy szel le mes nek szánt
mon dást, má ra szo mo rú va ló ság gá
vált: a hall ga tók csak kép ze lik, hogy
disz le xi á sok, va ló já ban anal fa bé ták.
Tel je sen ki raj zo ló dik a ten den cia:
előbb-utóbb, de in kább előbb, a ma -
gyar nyelv és iro da lom, il let ve a tör -
té ne lem ok ta tás meg fog szűn ni az is -
ko lák ban, az egye te me ken az er re
kép ző sza ko kat is be zár ják.

* * *

Szo ko lay Sán dor em lé ké re. Meg -
döb ben tett a ha lá la. Azt hit tem,
örök ké dol goz ni fog, mo so lyá val biz -
tat a fu tó idő ben. Min dig si e tett – ez
ju tott eszem be leg e lőbb –, lé lek ben
fi a tal ma radt. Sze re tett Is te ne hat év -
ti ze det adott ne ki, hogy a ze né nek él -
jen: kom po nált fá rad ha tat la nul, je -
gyez te a ve szen dőt. 

A ha lál el len, a fe le dés el len: Szent
Mar git ról írt, Szé che nyi Ist ván ról,
az 1956-os for ra da lom if jú ha lot ta i -
ról. Leg na gyobb si ke rét a Vér násszal
arat ta. Leg sú lyo sabb nak zsol tá ros
hang ját ér zem, bib li ai vá lo ga tá sát.
Azt hi szem, ezek még fel fe de zés re
vár nak. Az Is tar pol kol já rá sa cí mű
ora tó ri u má ban – a száz éve szü le tett
Weö res Sán dor szö ve gé re író dott – az
ódon-szép szó és a ze ne ki vé te les egy -
sé gét va ló sí tot ta meg. 

Ke rek szü le tés na po kon, év for du -
ló kon le ül tünk, hogy foly tas suk a vé -
get nem érő ri por tot. Ez most meg -
sza kadt… Oly kor le vél ben üzent va -
la mi fon to sat, ké szü lő írá sá ból kül -
dött rész le tet. „Mi kor egy le dön tött
nem zet új já akar ja ma gát épí te ni,
szük sé ge van, in kább, mint va la ha, a

ha gyo mány min den por sze mecs ké -
jé re, hogy tud ja: mi va gyok, hon nan
jöt tem, mer re men jek?” Szo ko lay
Sán dor is úgy érez te, mint ked ves
mes te re: so ha sem volt a ma gyar -
ság for má ló Ko dály nak ez a mon dá -
sa idő sze rűbb pél da, mint nap ja ink -
ban. Új szán tás kell a ma gyar lé lek -
nek, fény lő mag, hogy új ra te rem jen!

* * * 

Sport gá la 2013. Több mint öt ven
éve, hogy az új ság írók meg vá laszt ják
az év leg jobb spor to ló it. Ér de kes,
hogy a pont szám alap ján a fér fi ak ve -
zet nek, bár Eger sze gi Krisz ti na és új
csil la gunk, Hosszú Ka tin ka is be ír ta
ne vét az arany könyv be. 

A mos ta ni, csil lo gó ra si ke re dett
gá lán öröm mel fe dez tem föl olim pi -
ai és vi lág baj no kun kat, Bal czó And -
rást, aki az év spor to ló já nak ad ta át
a tró fe át, sőt út ra va ló sza vak kal is
meg tol dot ta: „Van nak pil la na tok,
ame lyek ben az élet szép sé ge je le nik

meg. Eze ket a pil la na to kat át kell él -
ni, meg kell örö kí te ni, és tud ni kell,
hogy ki zá ró lag ezek azok, ame lyek fe -
let te tud nak áll ni a ha lál nak. Ilyen pil -
la nat volt, ami kor Gyur ta Dá ni el a
do bo gón áll va a ma gas ba emel te az
arany ér mét!” 

A vi lág leg jobb mell úszó ja a tő le
meg szo kott sze rény ség gel kö szön te
meg a jó kí ván sá go kat. Jó hal la ni és

lát ni: sok tisz ta em ber él kö zöt tünk,
sza va ik ból hi tet és erőt me rít he tünk.

* * * 

Cse hov le ve lei. Ré gi könyv, évek
óta nem vet tem le a polc ról. Mi u tán
ol vas ni kez dem, két nap után lá tom,
a nagy orosz író eb ben is re mek, mert
ezt is ko mo lyan ve szi. Mint ha no vel -
lát vagy drá mát ír na. Fi nom mon dat -
szö vés, meg fi gye lé sek és val lo má -
sok. Re mény az em be rek nek, és ke -
mény os to ro zás a ha zug sá gok el len. 

1890. de cem ber 9-én ír ta ba rát já -

nak: „Szép Is ten vi lá ga. Csak egy nem
szép ben ne: mi ma gunk. Mily ke vés
igaz sá gos ság és bé kes ség van ben ne,
mily os to bán fog juk fel a ha za fi a sá -
got! Az új sá gok azt ír ják, hogy mi sze -
ret jük nagy ha zán kat, de mi ben nyil -
vá nul ez meg? Tu dás he lyett pi -
masz ság és mér ték te len be kép zelt ség,
mun ka he lyett lus ta ság; a be csü let -
ről al ko tott fo ga lom nem megy to -
vább az (egyen)ru ha be csü le té nél.
Dol goz ni kell. Min den egyéb bel a po -
kol ba.”

* * *

Ágos ton biz ta tá sa. „Sze ress, és tégy,
amit akarsz.” Ha él va la ki ben, mun -
kál a hi va tás, ak kor nem kell la tol gat -
nia, most ép pen al kal mas-e az idő,
vagy nem. Dol goz zon. Szün te le nül és
fá rad ha tat la nul. Is ten ál lan dó an
mun kál ko dik. Te gyük azt mi is. Ásó -
val, ka pá val vagy ér lel ve leg be lül a
szü le tő gon do la to kat. Fi gyel ve örö -
kö sen, hi szen bár mi kor jö het a hí vás.
A lel ket föl for ró sí tó ke gye lem. „Az ih -
le tett ség va ló di hit a gond vi se lés ben”
– mond ja Va sa di Pé ter. Aho gyan az
imád ság: mon da ni, mon da ni sza ka -
dat la nul. Min dig má so kért, és ha
ma rad rá idő, oly kor ma gad nak is.

* * *

Pos ta lá da. Dél ben vagy ké ső dél után
meg né zem a fém lá dát. Van-e va la mi
le vél a pros pek tu so kon, röp la po kon
kí vül? A leg több kül de mény szám la,
mit kell fi zet ni és mennyit. Az után az
ala pít vá nyok ké ré sei, fő leg a be teg
gye re kek meg se gí té sé re. Ked ves meg -
hí vók szü lő vá ro som ból, Vá sár hely ről.
És van, hogy na po kon át sem mi.
Mint ha a vi lág el fe lej tett vol na. Ba -
rá tok nak és el len sé gek nek nem hi -
ány zom. Ilyen kor ma gá nyos va gyok
és szo mo rú, mint a be já rat mel lett
he ve rő la pos kő.

g FEny vE si Fé lix La jos
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Két nagy sze rű em ber élt a Vár kert
rak part 17. alatt: nagy köl tőnk és
mű for dí tónk, Vas Ist ván és fe le sé ge,
a va rá zsos vi lá gú fes tő mű vész, Szán -
tó Pi ros ka. Itt dol goz tak má jus el ső
nap já ig, az után föl ke re ked tek, és ki -
köl töz tek a szűk ut cá jú fes tő vá ros ba,
Szent end ré re.

Va jon meg van-e a kert, ahol oly
gyö nyö rű volt a szep tem ber? Ősz-
arany lom bok alatt, a mély csönd ben
ki ké szít ve a szé kek, az asz ta lon erős
tea és ká vé, a tál cán szend vi csek. A
vá ra ko zás áhí ta tá ban Pi ros ka sür gö -
lő dik, meg áll, és mond va la mit a ri -
gók nak…

A ma gyar iro da lom kép vi se lő i -
nek nagy ré sze meg for dult ná luk:
kez dő fir ká szok, je les köl tők, és folyt
a be szél ge tés, a vi ta ver sek ről, élet -
ről, ha lál ról.

Szán tó Pi ros ka 1913-ban szü le tett

Kis kun fél egy há zán. 1932-től járt a Kép -
ző mű vé sze ti Fő is ko lá ra, ahon nan po -
li ti kai te vé keny sé ge mi att ki zár ták.
Ez után Vas zary Já nos tan fo lya mát lá -
to gat ta. 1937-től Bá lint End re, Vaj da
La jos és Kor niss De zső kö ré ben al ko -
tott. 1944-ben Ba jó ton buj do sott. 1945–
48 kö zött az Eu ró pai Is ko la tag ja. 

Vil lon, Shakes peare, Boc cac cio,
Kip ling, Krú dy mű ve i nek il luszt rá lá -
sa meg él he tést je len tett szá má ra.
Exp resszív hang vé te lű kom po zí ci ók
jel lem zik mű ve it. Té má it so ro za tok -
ba ren dez te: Út szé li ke resz tek, Pléh
Krisz tu sok, Sze rel me sek, Lep kék, Vi -
rá gok. Írá sai, kró ni kás jegy ze tei élet -
raj zi em lé ke zé sek: Bá lám sza ma ra,
For ra dal mi szvit (1956), Akt.

Ezek az élet út szá raz ada tai, az iga -
zi: az élő, te rem tő em ber. A fá rad ha -
tat la nul al ko tó fes tő. Ma gá nyos alak -
ja volt a ma gyar mű vé szet nek. Kü lö nös
ké pes ség gel meg ál dott nő, aki ér tet te
a nap ra for gók be szé dét, a fá radt lo vak
pa na szát. Egy szó val va rá zsol ni tu dó.

Egy ké sei olasz ki ál lí tás ka ta ló gu -
sa ug rik be. Az utol só kép: nyá ri
szék ben ül Szán tó Pi ros ka, az áll vá -
nyon egy ta risz nyás lo vacs ka. A fes -
tő mo so lyog, s mint ha a reg ge li nap
buj kál na a vá szon mö gött. Ha job ban
meg néz zük a fo tót, lát szik az idő
alat to mos pusz tí tá sa. Pi ros ka uj ja
csu pa fáj da lom, mint gö csör tös fa -
ág, szo rít ja a haj ló nád szá la kat. So -
vány és fá radt ar cán mint ha a kö zel -
gő bú csú zás sej le ne föl. 

A töb bit már tud juk: még né hány
mun kás év, lá zas kap ko dás, hogy
min dent be fe jez zen. Sa ját fes tő vi lá ga
hi ány zó da rab ja it és a ki vé te les társ,
Vas Ist ván su gár zó ha gya té kát. Mert
azok vol tak, iga zi tár sak, Phi le mon és
Bau cis ké sei utó dai, a sze re tet lám pá -
sai. Vas Ist ván nal nem csak az éle te, de
a te rem tő élet ér tel mé be ve tett hi te is
egy volt. El al ja su ló ko rok ban ko rán rá -
döb ben tek, hogy a bol dog ság „lo -
pott jó szág”, meg fog ták egy más ke zét,
jó erő sen, és nem is en ged ték el. 

A köl tő társ bot tal bot la doz va ment
a nagy Úr hoz. „Meg halt” – mond ták

a ba rá tok, de Szán tó Pi ros ka nem hit -
te el, hogy nem lát ja töb bé, és élő mo -
dell ként fes tet te meg. Bá tor lo vag nak,
vág ta tó lo vas nak, örök-kék sze re -
lem ben fel tá ma dó nak.

Raj zolt, fes tett ha lá los be teg ség gel
meg je löl ve, és foly tat ta ön élet írá sát,
azt, ame lyet a má sik nem tu dott már
be fe jez ni. Élt né ma fáj da lom mal,
fél szárnnyal, ver senyt fut va az évek -
kel. Vas Ist ván ha tal mas könyv tá rát
a pé csi egye tem nek ado má nyoz ta,
sa ját fes tő örö két a szom bat he lyi
kép tár nak. Itt nagy gyűj te mé nyes ki -
ál lí tás kö szön töt te az 1998-ban el -

hunyt fes tő mű vész szá za dik szü le tés -
nap ját. 

Szán tó Pi ros ka egy kü lön, ked ves so -
ro za tot aján dék ként szü lő vá ro sa mú -
ze u má nak aján dé ko zott. Kis kun fél -
egy há zán, a vá ro si könyv tár ban ta valy
de cem ber ele jén elő adás sal em lé kez -
tek rá, és be mu tat ták a ró la szó ló kö -
te tet, a Mó ra Fe renc Gim ná zi um ban
az if jú ság idéz te fel a ré gi di ák alak ját,
de cem ber 13-án pe dig a Pe tő fi Iro dal -
mi Mú ze um ban ba rá tok – film ve tí tés -
sel egy be köt ve – em lé kez tek a tár gyak
és lé nyek tit kát fes tő mű vész re.

g – FEny vE si –

A ha lál el len
Szán tó Pi ros ka szü le té sé nek 100. év for du ló já ra
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A 16–17. szá zad ban az aszt ro nó mia
va ló sá gos for ra dal ma zaj lott, ez volt
a mo dern ér te lem ben vett csil la gá szat
szü le té sé nek idő sza ka. Az év ez re de
igaz nak hitt és el fo ga dott, Pto le ma i -
osz al kot ta Föld-köz pon tú (geo cent -
ri kus) vi lág kép he lyé be ek kor lé pett a
Ko per ni kusz szá mí tot ta Nap-kö zép -
pon tú (he lio cent ri kus) mo dell. 

El ter je dé se és szé les kö rű el fo ga -
dá sa ugyan csak év ti ze de kig, sőt év -
szá za do kig tar tott. Ga li lei táv csö ves
meg fi gye lé sei je len tet ték a mo dell el -
ső bi zo nyí té kát; pon tat lan sá ga i nak
(mi vel az égi tes tek el lip szis pá lyá ja he -
lyett Ga li lei ki zá ró lag kör moz gás ban
gon dol ko dott) ki kü szö bö lé sét töb bek
kö zött Kep ler vé gez te. 

Az ugyan csak evan gé li kus aszt ro -
nó mus, a táv cső meg szü le té se előt ti
kor szak leg je len tő sebb ész le lő csil la -
gá sza, Ty cho Bra he volt az, aki a pto -
le ma i o szi–arisz to te lé szi vi lág ké pet
ugyan hát ra hagy ta, de egy át me ne ti
vi lág mo dellt al kot va a ko per ni ku szi
mű vet nem fo gad ta el a ma ga tel jes -
sé gé ben. Ty chó nál a boly gók so ra: a
Mer kúr, a Vé nusz, a Mars, va la mint
a kül ső boly gók már a Nap kö rül rót -
ták pá lyá ju kat, el kép ze lé se sze rint vi -
szont élet adó csil la gunk to vább ra is
a Föld kö rül vé gez te ke rin gé sét.

A dá ni ai csil lag dá já ról, pá rat lan
mű szer tech ni kai tu dá sá ról és pon tos
Mars-meg fi gye lé se i ről hí res, Habs -
burg-ud va ri csil la gász el kép ze lé sé nek
szer te Eu ró pá ban akad tak kö ve tői,
szint úgy a mű velt ma gyar or szá gi
evan gé li kus ér tel mi ség kö ré ben. Un -
ger Mi hály 1662-ben Pro po sit i o nes
Ma the ma ti cae Mis cel la ne ae cí mű
wit ten ber gi disszer tá ci ó já nak meg -
vé dé se kor egy szer re uta sí tot ta el a
túl ha la dott Föld-kö zép pon tú vi lág ké -
pet, és tar tott óva tos tá vol sá got a
Nap-kö zép pon tú el kép ze lés től, Ty -
cho Bra he hí ve ként el fo gad va az ő
koz mo ló gi ai mo dell jét. Ugyan így
tett Ung er még ugyan eb ben az esz -
ten dő ben az ál ta la el nö költ vi tán,
ame lyet a köl ni Jo han nes Jo a chim
Kra ut he im De Ae qua to re et Zo dia -
co cí mű ma te ma ti kai-föld raj zi dol go -
za ta fe lett tar tot tak.

Mit is tu dunk Ung er Mi hály ról?
Az evan gé li kus val lá sú Mic ha el Un -
ger az őr vi dé ki Né met új vá ron lát ta
meg a nap vi lá got. (A te le pü lés ma az
auszt ri ai Bur gen land hoz tar to zik,
Güs sing né ven já rá si szék hely.) Né -
met aj kú csa lád ban szü le tett, de
anya nyel ve mel lett bír ta a ma gyart és
a kor köz ve tí tő nyel vét, a la tint is. A
„de á kos” Ung e rus mel lett – a ma gyar

ko ro na hű alatt va ló ja ként – írá sa i ban
gya kor ta Ma gyar for má ban hasz -
nál ta ve ze ték-, Mi hály ként ke reszt -
ne vét. Szü le té si dá tu ma a múlt ho má -
lyá ba vész. 

Fel ső fo kú ta nul má nya it 1658 és
1662 kö zött a wit ten ber gi egye te men
vé gez te, ahol ma gisz te ri cí met nyert.
Ung ert ott ta lál juk a di á kok egy más -
hoz írt üd vöz lő ver se i nek szer zői
kö zött: az ugyan csak ta nul má nya it
vég ző Fridel Já nos or vos nak és
Schön Gás pár gim ná zi um igaz ga -
tó nak, va la mint a csil la gá szat tal is
fog lal ko zó Sch nitz ler Ja kab nak és
Thann And rás nak ver selt ízes ma -
gyar ság gal. Ens el Já nos és Ros ner
Má tyás lel ké szek, to váb bá Szen czi
Fe ke te Ist ván püs pök Ung er nek cí -
mez te vers so ra it.

Ha zá já ba vissza tér ve Sop ron ban
te le pült le. Há rom száz öt ven esz ten -
de je, 1664-ben kezd te ta ná ri pá lyá -
ját. Egy év ti ze den át, 1674-ig töl tött
be kon rek to ri, utóbb rek to ri ál lást az
evan gé li kus gim ná zi um ban. Vél he -
tő en eb ben az esz ten dő ben Sop ron -
ban tá vo zott az élők so rá ból, de
(szü le té sé hez ha son ló an) ha lá lo zá sá -
nak pon tos dá tu mát sem tud ták fel -
tár ni a tu do mány tör té ne ti ku ta tá sok.

g R. N.

Ty cho Bra he ha zai hír nö ke 
Az evangélikus szász-magyar: Ung er Mi hály

Az em ber hold uta zá sa az 1960-as
évek ben az ame ri kai–szov jet hi deg -
há bo rú ered mé nye volt. A két egy -
más nak fe szü lő nagy ha ta lom ezen a
te rü le ten ket tő zött erő vel kí ván ta
de monst rál ni fel sőbb ren dű sé gét –
akár csak most Kí na, a fel tö rek vő új
vi lág ha ta lom, mely a tu do mány és
tech ni ka te rü le tén is igyek szik meg -
mu tat ni a ben ne rej tő ző po ten ci ált.
Te gyük hoz zá: sok kal jobb az ilyen
meg mu tat ko zás, mint mi kor egy
nagy ha ta lom út ját (ki zá ró lag) fegy -
ve rek és sír ke resz tek vagy ép pen
pénz ügyi és kul tu rá lis nyo más gya -
kor lás sze gé lye zi. 

A tu do mány pe dig pro fi tál eb ből
a kí nai tö rek vés ből. Pro fi tál, mi vel
Föl dünk hű sé ges kí sé rő jé nek, a Hold -
nak a vizs gá la ta épp oly ak tu á lis,
akár csak négy és fél év ti ze de. A
tech ni kai meg ol dá sok te kin te té ben
a kí nai nép min dig is öt le tes és in no -

va tív volt: a ra ké ták ősé nek tar tott
röp pen tyű ket ők al kot ták meg, akár -
csak a lő port; a két nagy ha ta lom után
sa ját hor do zó ra ké tát vol tak ké pe -
sek az űr be jut tat ni; va la mint har ma -
dik ként ke rin gett ál lam pol gá ruk sa -
ját űr ha jó ban a Föld kö rül.

A kí nai hold prog ram kez de tei 1998-
ig nyúl nak vissza. A tu do má nyos,
tech no ló gi ai, ipa ri te rü le te kért fe le lős
ka to nai bi zott ság ek kor kezd te meg a
ter vek elő ké szí té sét, majd 2004-ben
hir det ték meg for má li san is a Csang’e
(az an gol nyel vű for rá sok ban Chang’e)
pro jek tet. Ne vét a kí nai mi to ló gia
hold is ten nő jé ről kap ta. 

A prog ram el ső űr esz kö ze a 2007-
ben in dí tott Csang’e–1 volt. Si ke re sen
állt Hold kö rü li pá lyá ra, és el ké szí tet -
te Kí na el ső hold fel vé te le it. Majd nem

két esz ten dős si ke res mű kö dés le zá rá -
sa ként irá nyí tot tan a Hold ba csa pó -

dott. A Csang’e–2 2010-ben in dult, és
a fo tó zás és kü lön bö ző tí pu sú tu do -

má nyos vizs gá la tok mel lett már cél -
zot tan a Csang’e–3 op ti má lis le szál -
ló he lyét ke res te. 

A Csang’e–3 a Hosszú Me ne te lés–
3B hor do zó ra ké ta te te jén (ma gyar
idő sze rint) de cem ber 2-án in dult út -
já ra. Si ke res fé ke ző ma nő vert kö ve tő -
en de cem ber 14-én ért Hol dat a Szi -
vár vány-öböl ben. Rö vid del ez után
(újabb pa zar mű sza ki tel je sít mény -
ként) a le szál ló egy ség ről le gör dült a
száz negy ven ki lo gram mos kí nai
hold já ró, a Jü tu, más né ven Já de
nyúl (!) (az an gol nyel vű for rá sok ban
Yutu és Ja de). 

Az űr szon da és a ro ver több hó na -
pos ra ter ve zett tu do má nyos prog -
ram já ban a hold fel szín vizs gá la ta, az
ás vány kin csek fel mé ré se és fény -
kép fel vé te lek ké szí té se sze re pel. A
Négy Tig ris már nem ug rik töb bé, de
Já de nyúl na gyot szök kent…

g – RE zsa bEk –

A kínaiak hold járó Já de nyu la

Az új kor haj na lán a ma gyar, né met és
la tin nyel ven meg szü le tett kró ni kák
szer zői kö zött fe lül rep re zen tál tak vol -
tak a mű velt er dé lyi lu the rá nus szá -
szok. Nyi tott sá gu kat és tárgy is me re -
tü ket ki vá ló an pél dáz za, hogy a his to -
ri kus ese mé nyek, tár sa dal mi tör té né -
sek mel lett ko ruk (és az azt meg elő ző
idő szak) leg fon to sabb ter mé szet tu -
do má nyos je len sé ge it is pa pír ra ve tet -
ték. Bár ezen le írá sok jel lem ző en nem
ter jed nek túl a pusz ta em lí tés szint jén,
idő pont juk és jel le gük alap ján be azo -
no sít ha tók, és mo za ik sze rű en il lesz -
ked het nek más fel jegy zé sek hez.

Ne kesch-Schul ler Dá ni el több fon -
tos csil la gá sza ti ese ményt is rög zí tett.
Far kas Gá bor Far kas fi lo ló gus, csil -
la gá szat tör té nész a Ré gi köny vek, új
csil la gok cí mű mű vé ben (Ba las si Ki -
adó, Bu da pest, 2011) 1577. no vem ber
10-i dá tum mal a C/1577 V1 üs tö kös
fel tű né sét em lí ti. En nek ér de kes sé ge,
hogy fel fe de ző je az evan gé li kus dán
fő úr, Ty cho Bra he, a táv cső meg szü -
le té se előt ti kor szak ki emel ke dő je -
len tő sé gű ész le lő csil la gá sza. 

Far kas gyűj té se alap ján Ne kesch-

Schul ler 1596. jú li us 15-i idő pont tal
a C/1596 N1-e jel zé sű ko mé tát ír ta le.
A Hal ley 1607-es őszi vissza té ré sét
szü lei kar ján akár lát hat ta is, hi szen
ek kor tájt más fél esz ten dős volt.
Keszt he lyi Sán dor csil la gá szat tör té -
nész A Hal ley-üs tö kös cí mű mun ká -
já ban (Urá nia Csil lag vizs gá ló, Bu da -
pest, 1985) azt ír ja, hogy Ne kesch-
Schul ler sze rint a vo nat ko zó őszi
idő szak ban két to váb bi ko mé ta is
meg fi gyel he tő vé vált, még pe dig szep -
tem ber ben (a bi zony ta lan azo no sít -
ha tó ság mi att ka ta ló gus szá mot nem
ad meg), az ok tó be ri lát vá nyos ság pe -
dig ma ga a Hal ley volt. 

Far kas 1549. ja nu ár 23-i hi vat ko zás -
sal egy lég kö ri je len ség, úgy ne ve zett
ha lo kap csán is em lí ti Ne kesch-Schul -
ler meg fi gye lé sét. A há rom egy szer -
re lát ha tó Nap-kép kö zül ket tő min -
den bi zonnyal úgy ne ve zett mel lék nap
le he tett. Ezt az ese ményt az Evan gé -
li kus Élet 2011/8. szá má ban Mas sa Si -
mon ról írt cik künk ben is em lí tet tük:
mind ket ten a bras sói po li hisz tor,
Hon te rus ha lá lá val hoz ták össze füg -
gés be a ter mé sze ti je len sé get.

Ne kesch-Schul ler Dá ni el éle té ről a
Szin nyei Jó zsef-fé le Ma gyar írók éle -
te és mun kái köz li a leg rész le te sebb
ada to kat. E sze rint 1606. jú li us 15-én
az er dé lyi So nán (né me tül Schö nen,
ma Șona Ro má ni á ban) szü le tett szász
evan gé li kus csa lád ban. Ap ja, Ne kesch
György a te le pü lés lel ké sze ként szol -
gált. A csa lád név te hát fel tű nik a
szimp la Ne kesch, to váb bá a Schul le rus
for má ban is; ke reszt ne ve né met anya -
nyel vén Da ni el, la ti no san Da ni e lis.

Ne kesch-Schul ler Dá ni el 1631-ben
te le pe dett le Bras só ban, és 1634-ig a
vá ros lu the rá nus gim ná zi u má nak
pre fek tu sa ként mű kö dött. 1640-től a
vá ros adó hi va ta lá ban vi selt ír no ki
tiszt sé get, majd 1658-ban a Törcs vá -
ri-szo ros ban lett vám hi va tal nok. Élet -
raj zá hoz tar to zik, hogy 1633-ban si ke -
re sen ki gyó gyult a ha lá los pes tis ből,
rá egy esz ten dő re meg nő sült. A csil -
la gá sza ti je len sé gek kap csán em lí tett
kró ni ká ja az 1421 és 1664 kö zöt ti idő -
sza kot ölel te fel. El huny tá nak idő pont -
ja bi zony ta lan, de mun ká ját (sors sze -
rű en) vél he tő en ön nön ha lá la zár ta le.

g R. N.

Ko mé ta és ha lo
Csil la gá sza ti je len sé gek a bras sói Ne kesch-Schul ler Dá ni el kró ni ká já ban

A ja nu ár 6-i ese ményt Pő cze Ti bor fel -
ügye lő nyi tot ta meg, majd a há zi gaz -
da, dr. Fa bi ny Ta más püs pök tar tott
víz ke reszt hez kö tő dő áhí ta tot. A há -
rom ki rá lyo kat meg idé ző, 185-ös szá -
mú ének, a vo nat ko zó szent írá si idé -
zet és ma gya rá zat, majd a nép sze rű
Ghy mes együt tes Szép jel cí mű kom -
po zí ci ó já nak kö zös el ének lé se nem -
csak az ün nep pel, ha nem az elő adás te -
ma ti ká já val is szo ros össz hang ban
állt. Az át gon dolt szer ve zést jog gal di -
csér ve úgy is mond hat juk: érez he tő
volt a szi ner gia a Te rem tő és a te rem -
tett vi lág, há zi gaz da és meg hí vott kö -
zött. Mind eköz ben a nagy szá mú – kö -
zel száz fős – hall ga tó ság el le né re ott -
ho nos sá és ben ső sé ges sé vált a kí vül
csil lag- és hold fé nyes es te.

A szó ezt kö ve tő en ke rült a meg hí -
vott elő adó hoz, dr. Zom bo ri Ot tó csil -
la gász hoz. Az Urá nia Csil lag vizs gá ló
nyu gal ma zott igaz ga tó já nak, a csil la gá -
sza ti is me ret ter jesz tés év ti ze de ken át
meg ha tá ro zó egyé ni sé gé nek ne ve vél -
he tő en sok ol va sónk nak cseng is me rő -
sen. Se gít sé gé vel bi zo nyá ra töb ben te -
kin tet tek táv cső be a gel lért he gyi csil -
lag dá ban, vagy hall gat ták csil la gá szati
elő adá sa it az el múlt év ti ze dek ben.
Vagy ép pen jól is me rik a fa so ri gim ná -
zi um ma is fá rad ha tat lan ta ná ra ként!

Sza bad egye te mi elő adá sa a gon do -
lat éb resz tő Mi kö zünk a csil la gok -
hoz? cí met kap ta. A sze mé lyes jel le gű
kér dés re Zom bo ri sze mé lyes jel le gű
fel ve ze tés sel vá la szolt. Meg tud hat ták
az egy be gyűl tek, hogy már gyer mek -
ként csil la gász nak ké szült, és azt is,
hogy urá ni a be li nyug dí ja zá sa után
ho gyan mon dott igent a fa so ri hí vás -
ra – az öku me niz mus je gyé ben ró mai
ka to li kus ként, re for má tus aján lás sal.

Az tán ki nyílt az elő adá sa i ról jól is -
mert er nyő: a kü lön le ges da rab de -

monst rá ci ós cél zat tal a csil lag ké pe ket
áb rá zol ta. For ga tá sá val be mu tat ha tó
az ég bolt lát szó la gos moz gá sa. Se gít -
sé gé vel és az elő adó szak sze rű ide gen -
ve ze té sé vel be jár hat ta a kö zön ség az
ál lat öv csil lag ké pe it és a leg fon to -
sabb észa ki kons tel lá ci ó kat. Szá mí tó -
gé pes, úgy ne ve zett pla ne tá ri um prog -
ram mal pe dig a ká pol na épü le té ben
ma rad va gyö nyör köd het tek a je len lé -
vők a víz ke resz ti es te ég bolt já ban, tél -
re jel lem ző csil lag ké pe i ben, mű velt -
sé gü ket a ter mé szet tu do má nyok te -
kin te té ben is ki tá gít va.

Nem csak csil la gá szat ról esett azon -
ban szó. A sok szí nű elő adás egy ide jű -
leg volt kul túr tör té net, szá mos szak -
rá lis vo nat ko zás sal. Nem igen száll ha -
tunk vi tá ba Zom bo ri azon meg ál la pí -
tá sá val, hogy a há rom nagy re for má -
tor egyi ke – Lu ther és Kál vin mel lett
– a Nap-kö zép pon tú vi lág kép apos to -
la, Ko per ni kusz.

Mind eköz ben a csil la gász köz vet len
stí lu sá val, sok szor hu mo ros ki szó lá sa -
i val fo gyaszt ha tó vá tet te az át lag ér dek -
lő dő szá má ra az egyéb ként ala pos
ma te ma ti kai és fi zi kai is me re te ket
igény lő hét sza bad mű vé szet leg szeb -
bi két, az aszt ro nó mi át.

g RE zsa bEk Nán dor

Mi kö zünk 
a csil la gok hoz?

Dr. Zom bo ri Ot tó csil la gá sza ti elő adá sa 
a Bu da vá ri Sza bad egye te men

b A bu dai Vár ban, a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban
min den hó nap el ső hét fő jén sza bad egye te mi elő adá sok hang za nak el.
Az idei esz ten dő el ső al kal mán a leg ősibb tu do mány, a csil la gá szat ke -
rült te rí ték re. Mind ezt nem csak a ká pol nát (pót szé kek kel) zsú fo lá sig meg -
töl tő ér dek lő dő hall ga tó ság üd vö zöl te, ha nem la punk is öröm mel tu dó -
sít ró la. Hi szen az EvangélikusÉletha sáb ja in rend sze re sen meg je len nek
a te rem tett vi lág nap rend szer be li égi test je i vel, is mét lő dő vagy uni ká lis
csil la gá sza ti je len sé gek kel kap cso la tos írá sok épp úgy, mint az űr szon dás
ku ta tá sok kal össze füg gő aszt ro nó mi ai ered mé nyek. A szin tén gya ko ri csil -
la gá szat tör té ne ti írá sok pe dig an nak bi zo nyí té kai, hogy e tu do mány ág iránt
nem csak a 21. szá zad evan gé li ku sai fo gé ko nyak, ha nem azok vol tak – egy -
há zunk szü le té sé től kezd ve – hit újí tó ink, lel ké sze ink, ta ní tó ink is, vi lág -
né ze tü ket ér te lem sze rű en egy-egy tör té nel mi kor szak ál ta lá nos is me ret -
anya gá nak és tu do má nyos el kép ze lé se i nek meg fe le lő en ki ala kít va.
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„Aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten
fi ai.” (Róm 8,14)

Víz ke reszt ün ne pe után az 1. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben epi fá -
nia Do mi ni, az Úr meg je le né se lesz
nyil ván va ló vá gyer me ke i ben. Jé zus
Krisz tus ban lát ha tó Is ten di cső sé ge, és
a Lé lek is hoz zá űz, s bi zony sá got tesz: „…va ló ban Is ten gyer me kei va gyunk…
örö kö sei Is ten nek és örö kös tár sai Krisz tus nak, ha…” (Róm 8,16–17) „Az Ige test -
té lett, kö zöt tünk élt, és lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy szü lött jé nek di -
cső sé gét.” (Jn 1,14; LK) Ti „szol gál ja tok az Úr nak ör ven de zés sel”! (GyLK 739) Pál
ké ri: „…okos is ten tisz te let ként szán já tok oda tes te te ket élő és szent ál do za tul, amely
tet szik az Is ten nek… Mert a ne künk ada tott ke gye lem sze rint kü lön bö ző aján -
dé ka ink van nak, esze rint szol gá lunk is…” (Róm 12,1.6) Szol gá la ta előtt Jé zus kér -
te Já nost, „ke resz tel je meg őt. (…) Jé zus… azon nal ki jött a víz ből, és íme, meg -
nyílt a menny, és lát ta, hogy Is ten Lel ke ga lamb for má já ban alá eresz ke dik, és
őreá száll. És hang hal lat szott a menny ből: »Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö -
nyör kö döm.«” (Mt 3,13.16–17) „Mint ha mon da ná: min den jó tét ke gyel me met,
ami csak szí vem től te lik, nék tek aján dé ko zom. Bű nö tök ret ten té se el len ez le -
gyen ke gyel mem zá lo ga. Ő az egyet len örö kös és min de nek Ura; ben ne ti is gyer -
me ke im s örö kö sök le het tek.” (Dr. Lu ther) Amíg Pé ter Kor né li usz há zá ban Jé -
zus ról pré di kált, „le szállt a Szent lé lek mind azok ra, akik hall gat ták az igét… a
po gá nyok ra is ki töl te tett a Szent lé lek aján dé ka. (…) És úgy ren del ke zett, hogy ke -
resz tel ked je nek meg a Jé zus Krisz tus ne vé ben.” (Ap Csel 10,44–45.48) En nek elő -
ké pe a vá lasz tott nép cso dá la tos át ke lé se a ha lál fo lyón: „Az Úr szö vet ség lá dá -
ját vi vő pa pok ott áll tak szi lár dan a Jor dán szá raz med ré ben. Egész Iz rá el át -
kelt…” (Józs 3,17) Pál ké ri a gyü le ke zet ből azo kat, akik el ju tot tak Is ten tit ká nak,
Krisz tus nak is me re té re: „Mi vel te hát már el fo gad tá tok Krisz tus Jé zust, az Urat,
él je tek is őben ne. Gyö ke rez ze tek meg és épül je tek fel őben ne, erő söd je tek meg a
hit ál tal…” (Kol 2,6–7) Jé zus meg áld ja Is ten kis ko rú gyer me ke it, mert „aki nem
úgy fo gad ja az Is ten or szá gát, mint egy kis gyer mek, sem mi kép pen sem megy be
ab ba”. (Mk 10,15) Ám Is ten nagy ko rú gyer me ke i nek élő hi te meg oszt hat ja még
a csa lá dot is. Urunk elő re szólt: az evan gé li um mi att „meg ha son lik az apa a fi -
á val…, az anya a le á nyá val”. (Lk 12,53) Mert „aki job ban sze re ti fi át vagy le á -
nyát, mint en gem, az nem mél tó hoz zám; és aki nem ve szi fel ke reszt jét, és nem
kö vet en gem, nem mél tó hoz zám”. (Mt 10,37–38) De Is ten gyer me ke i nek ki vált -
sá ga, hogy így ki ált hat nak: „Ab bá, Atya!” (Róm 8,15) És ál lan dó an „be szé lő vi -
szony ban” le het nek ve le. He gyi be szé dé ben Jé zus óvott a kép mu ta tó s bő be szé -
dű imá tól, és meg ta ní tot ta övé it a meg szó lí tást, a hét ké rést s a di cső í tést tar -
tal ma zó „min ta imád ság ra”: „Ti te hát így imád koz za tok: Mi Atyánk, aki a mennyek -
ben vagy… ti ed az or szág, a ha ta lom és a di cső ség mind örök ké. Ámen.” (Mt 6,9.13)

g G. A.

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Ha a na gyo kat és gaz da go kat még ha -
ta lom ra ju tá suk vagy meg gaz da go dá -
suk előtt tör né össze, mi re len ne az jó?
Előbb olyan ma gas ra és olyan gaz dag -
ság ra kell jut ni uk, hogy nem csak ők, de
má sok is azt gon dol ják, hogy sen ki sem
tud ja őket le győz ni és meg fé kez ni. Bi -
zo nyos nak kell len ni ük sa ját dol guk ban,

hogy azt mond ják, amit Ézsa i ás mon dott a ba bi lo ni ak ról: »De most halld meg ezt,
te, aki jó lét hez szok tál, biz ton ság ban lak tál, és ezt mond tad ma gad ban: Csak én
va gyok, raj tam kí vül nincs más! Nem le szek öz vegy, nem tu dom meg, mi a gyer -
mek te len ség! Pe dig meg éred mind ket tőt hir te len, egyet len na pon…« (Ézs 47,8–9)
Ek kor kezd he ti el ben nük Is ten a mun ká ját. Így en ged te meg a fá ra ó nak, hogy Iz -
rá el fi ai fö lé nő jön, és sa nyar gas sa őket. Ezt mond ta Is ten a fá ra ó nak: »De mégis
meg tar tot ta lak, hogy meg mu tas sam ne ked az erő met, és hir des sék ne ve met az egész
föl dön.« (2Móz 9,16) A Bib lia te le van az eh hez ha son ló pél dák kal, me lyek Is ten
cse le ke de tét és igé jét ta nít ják, az em be rek cse le ke de tét és sza va it pe dig el ve tik.” 

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

s E M p E r  r E f o r M A n D A

Az év igéje: „De ne kem olyan jó Is ten
kö zel sé ge! Ura mat, az Urat tar tom ol -
tal mam nak. Hir de tem min den tet te -
det.” (Zsolt 73,28)

Ja nu ár: „…és így szólt Kó rah hoz és
egész cso port já hoz: Majd reg gel tud -
tul ad ja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent,
és ki kö ze led het hoz zá. Az kö ze led het
hoz zá, akit ki vá lasz tott.” (4Móz 16,5)

Feb ru ár: „Mert me lyik nagy nem zet -
hez van nak olyan kö zel az is te nei,
mint hoz zánk a mi Is te nünk, az Úr, va -
la hány szor ki ál tunk hoz zá?!” (5Móz 4,7)

Már ci us: „Kö zel van az Úr a meg -
tört szí vű ek hez, és a seb zett lel kű e -
ket meg se gí ti.” (Zsolt 34,19)

Áp ri lis: „Ma gasz ta lunk, ó, Is ten,
ma gasz ta lunk té ged, mert kö zel van
ne ved azok hoz, akik hir de tik cso dá -
i dat.” (Zsolt 75,2)

Má jus: „Kö zel van az Úr min den -
ki hez, aki hív ja, min den ki hez, aki iga -
zán hív ja.” (Zsolt 145,18)

Jú ni us: „Ők min den nap ke res nek en -
gem, sze ret nék meg is mer ni uta i mat,
mint egy olyan nép, amely nek tet tei iga -
zak, és nem hagy ja el Is te ne tör vé nyét;
igaz dön té se ket kér nek tő lem, sze ret -
né nek Is ten hez kö zel len ni.” (Ézs 58,2)

Jú li us: „Mert ki volt oly kö zel az Úr -
hoz, hogy lát ta vol na őt, és hal lot ta vol -
na igé jét? Ki fi gyelt igé jé re, és ki hall -
gat ta en ge del me sen?” (Jer 23,18)

Au gusz tus: „Kö zü lük szár ma zik
fe je del me, kö zü lük ke rül ki ural ko dó -
ja. Kö ze lem be en ge dem, s ő kö ze le dik
hoz zám; mert ki mer né koc káz tat ni
éle tét, hogy kö ze led jék hoz zám? – így
szól az Úr.” (Jer 30,21)

Szep tem ber: „A ti sze líd sé ge tek
le gyen is mert min den em ber előtt.
Az Úr kö zel!” (Fil 4,5)

Ok tó ber: „…mert a tör vény sem mit
sem tett tö ké le tes sé. Vi szont egy jobb
re mény sé get tá maszt, amely ál tal kö -
ze le dünk Is ten hez.” (Zsid 7,19)

No vem ber: „Kö ze led je tek az Is -
ten hez, és ő kö ze led ni fog hoz zá tok.
Tisz tít sá tok meg a ke ze te ket, ti bű -
nö sök, és szen tel jé tek meg a szí ve te -
ket, ti két lel kű ek.” (Jak 4,8)

De cem ber: „Le gye tek te hát ti is tü -
re lem mel, és erő sít sé tek meg a szí ve -
te ket, mert az Úr el jö ve te le kö zel van.”
(Jak 5,8)

Az új for dí tá sú Bib lia 1990. évi, ja -
ví tott ki adá sa alap ján össze ál lí tot ta: 

g Ga rai And rás

kö zel az úr is ten hez – az esz ten dő min den hó nap já ban!

Va jon mit hoz szá mod ra 2014? De te -
gyük csak fel egy ki csit más képp a
kér dést! Mit sze ret nél: mit hoz zon
szá mod ra ez az év?

Az el ső kér dés re na gyon ne héz,
szin te le he tet len vá la szol ni, mert túl
sok a vá laszt be fo lyá so ló vál to zó:
glo bá lis, or szá gos és he lyi gaz da sá gi
té nye zők; vál to zá sok az adott ága za -
ton be lül; kü lön bö ző – meg ho zott és
meg nem ho zott – dön té sek, ame lyek
elő re nem lát ha tó kö vet kez mé nye ket
rej te nek ma guk ban. Az egyén sze mé -
lyes éle té ben is ugyan ez zel ta lál ko -
zunk: vá rat lan ha tá sok és ese mé -
nyek; raj tunk kí vül ál ló kö rül mé -
nyek; be tel je sü let len vá gyak.

A má so dik kér dés re vi szont sok -
kal könnyebb vá la szol ni. Ter ve in -
ket, re mé nye in ket, ál ma in kat né ven
tud juk ne vez ni: né me lyik a múlt ban
gyö ke re zik, má so kat pe dig az ha tá -
roz meg, hogy mit sze ret nénk a jö -
vő ben. De az az igaz ság, hogy a fon -
tos dol gok ál ta lá ban nem szok tak
csak úgy, ma guk tól meg tör tén ni.
Sok szor a mi kez de mé nye zé sünk től
függ, hogy meg va ló sul nak-e. En nek
az egyik leg jobb mód ja az, ha cé lo -
kat tű zünk ki ma gunk elé.

Ba rá tom, Gary High field Ami kor az
„aka rom” már „mu száj” (When “Want
To” Be co mes “Ha ve To!”) cí mű köny -
vé ben ar ról ír, mi lyen ne héz sé ge ket

kel lett le győz nie ah hoz, hogy si ke res
üz let em ber és vál lal ko zó le hes sen.
Rész le te sen ki fej ti: a si ker egyik kul csa
az, hogy cé lo kat tű zött ki ma ga elé –
ame lyek re az tán új ra és új ra em lé kez -
tet te ma gát. Van egy pár na gyon jól
hasz no sít ha tó ja vas la ta, ame lyek szá -
munk ra is ta nul sá go sak le het nek.

– Ar ra kon cent rálj, ho va sze ret nél
el jut ni – és ne ar ra, hogy most, pil -
la nat nyi lag hol vagy.

– Ne várd, hogy a dol gok ma guk -
tól meg vál toz za nak. Te lépj, te cse -
le kedj!

– A cé lok nem tö rőd nek az zal, hogy
ki bir to kol ja őket. A cé lok min den kit
egy for mán sze ret nek – még té ged is!

– Ne csak áb rán dozz a cél ja id ról!
Vesd őket pa pír ra! És vidd ma gad dal
őket, bár ho va mész is!

– Mind egy, med dig tart, hogy el -
ér kezz a cél ál lo más ra. De mi nél ha -
ma rabb ne ki in dulsz, an nál ha ma rabb
érsz majd oda!

– Le gyél ké szen lét ben – és ma radj
is így! Ily mó don nem kell majd ak -
kor ne ki áll ni ké szü lőd ni, mi kor hir -
te len el jön éle ted nagy le he tő sé ge.

A ma is na gyon ak tu á lis Pél da be -
szé dek köny vé ben is lát hat juk, hogy
ter vez ni és cé lo kat tűz ni ma gunk elé
bölcs do log. Vég ső so ron ki áll cél ja -
id fó ku szá ban? A leg több cé lun kat
ma gunk, az is me rő se ink vagy az üz -

let mi att tűz zük ki. A Bib lia azt
mond ja, hogy még ha jók is ezek a cé -
lok, ma ga sabb ra kell emel nünk a
te kin te tün ket – az Urat kell szol gál -
nunk, és az ő tet szé sét kell ke res nünk.
„Bízd az Úr ra dol ga i dat, ak kor tel je -
sül nek szán dé ka id.” (Péld 16,3)

Le gyél ru gal mas. Légy ké szen akár
az „új ra ter ve zés re” is! Az egyik leg -
jobb do log a cé lok kal kap cso lat ban
az, ami kor moz gás ba len dü lünk. De
haj lan dó nak kell len nünk ar ra is,
hogy vál toz tas sunk a ter ve in ken, és
mó do sít suk az irányt, ha a kö rül mé -
nyek úgy kí ván ják. „Az em ber nek
az ér tel me ter ve li ki út ját, de az Úr
irá nyít ja já rá sát.” (Péld 16,9)

Tu da to sítsd ma gad ban: Is ten esz -
kö ze le hetsz az ál ta la vég zett mun ká -
ban. Le het, hogy nagy szor ga lom mal
vet jük be le ma gun kat cél ja ink és
ter ve ink meg va ló sí tá sá ba, de va jon
eszed be ju tott-e, hogy Is ten ta lán va -
la mi kü lön le ges dol got sze ret ne el vé -
gez ni a rád bí zott fel ada ton ke resz -
tül – még akár egy úgy ne ve zett „vi -
lá gi mun ka he lyen” is? „Sok fé le szán -
dék van az em ber szí vé ben, de csak az
Úr ta ná csa va ló sul meg.” (Péld 19,21)

„Az Úr irá nyít ja a fér fi lép te it, az
em ber ho gyan ért het né meg út ját?”
(Péld 20,24)

g Ro bErt J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

Tanácsok évkezdetre

1939. ja nu ár 25-étől feb ru ár 1-jé ig az
evan gé li kus és re for má tus egy ház köz -
sé gek együt tes evan gé li zá ci ót szer vez -
tek Győr ben, ame lyen Ecsedy Ala dár
re for má tus lel ki pász tor evan gé li zált.
Az evan gé li zá ció tel jes anya ga a szer -
ző ki adá sá ban A men tő bár ka cím mel
je lent meg, és öröm mel ol vas tam el.
A könyv höz Győ ri Ele mér re for má -
tus püs pök elő szót, míg Tú róczy Zol -
tán evan gé li kus püs pök Vé ge van az
evan gé li zá ci ó nak cím mel utó szót írt. 

Az össze fog la ló zár szó el gon dol -
kod ta tott. Na gyon ér de kelt, va jon mit
is akar ki fe jez ni.

„A szí vünk szo mo rú an tesz pon -
tot ez után a mon dat után” – ír ja Tú -
róczy Zol tán mind járt az ele jén,
majd így foly tat ja: „Sze ret nénk…,
hogy to vább ra is ben ne le gyünk… a
test vé ri kö zös ség ál dott le ve gő jé -
ben. De hát nem le het to vább. Vé ge
az evan gé li zá ci ó nak.” 

A to váb bi ak ban ar ra hív ja fel az ol -
va sók fi gyel mét, hogy Is ten pont
he lyett kér dő je let tesz ez után a
mon dat után: Vé ge van az evan gé li -
zá ci ó nak? Mert jaj ne künk ak kor, ha
vé ge van az evan gé li zá ci ó nak! Ugyan -
is az Is ten kö ze lé be vá gya ko zó em -
ber so ha sem jut hat el olyan ál la -
pot ba, hogy ne le gyen to vább ra is
szük sé ge evan gé li zá ci ó ra. A hi tet len -
nek azért, mert ez ál tal kell bűn tu dat -
ra és hit re jut nia, a hí vő nek pe dig
azért, mert ál ta la még na gyobb bűn -
tu dat ra és hit re kell el jut nia. Ép pen
ezért az evan gé li zá ci ó nak, amely
„éb resz tő re szó ló ri asz tást je lent”,
so ha sem sza bad, hogy vé ge le gyen,
sőt iga zá ban ott kez dő dik, ahol hi va -
ta lo san be fe je ző dött.

Az evan gé li zá ció ál dott nap jai
alatt so kak lel ké ben égett a tűz, ami -
kor na po kon át ott ül tek Jé zus Krisz -
tus lá ba i nál, hall gat ták ta ní tá sát,
cso dál ták ér tük ho zott ál do za tát,
meg men tő sze re te tét, ke gyel mét, és
töb ben ak kor ezt el is fo gad ták. Ez -
ál tal az evan gé li zá ció töb be ket el ve -
ze tett a meg té ré sig. De fel ve tő dik a
kér dés: „Va jon med dig ég majd ben -
nük a Lé lek nek ez a tü ze, med dig tud -
nak to vább men ni az evan gé li zá ció
ke nye ré nek ere jé vel?”

A Szent írás ta ní tá sá ra hív ja fel
Tú róczy püs pök az ol va só fi gyel -
mét, amely pon to san azt mond ja az
evan gé li zá ci ón részt ve vők nek, amit
Is ten Il lés pró fé tá nak mon dott: Is ten
he gyé ig kell el jut ni uk. „Az Úr an gya -
la má sod szor is vissza tért, meg érin -
tet te, és ezt mond ta: Kelj föl, egyél,
mert erőd fe lett va ló út áll előt ted! Ő
föl kelt, evett és ivott, és an nak az étel -
nek az ere jé vel ment negy ven nap és
negy ven éj jel az Is ten he gyé ig, a Hó -
re big.” (1Kir 19,7–8) 

Az utó szó te hát ar ra hív ta fel az
evan gé li zá ci ón részt ve vők fi gyel -
mét: amíg ezt az utat meg nem te szik,
ad dig nem sza bad, hogy vé ge le -
gyen az evan gé li zá ci ó nak. Nem en -
ged he tik, hogy a sá tán uj jong va te -
gyen fel ki ál tó je let a mon dat után:
„Vé ge az evan gé li zá ci ó nak!”

* * *

Azon kezd tem gon dol kod ni, hogy
ne künk, akik ed dig részt vet tünk
evan gé li zá ci ó kon, mi tör tént az éle -
tünk ben, és mi tör tént kör nye ze -
tünk éle té ben. Meg ra ga dott-e ben -
nün ket Is ten igé je? Bűn bá nat ra, meg -
té rés re in dí tot tak-e az ott el hang zot -
tak? Vál to zást hoz tak-e éle tünk ben?
Kap tunk-e ál ta luk ele gen dő lel ki -
erőt? Iz zott-e ben nünk a Lé lek tü ze?
Tud tunk-e má sok nak is ad ni a ka pott
lel ki aján dé kok ból? Hoz tak-e vál to -
zást gyü le ke ze tünk éle té ben? Volt-e
foly ta tá sa az evan gé li zá ci ó nak, vagy
a zá ró na pon be zá ró dott a szí vünk is?

Öröm mel szá mo lok be ar ról, hogy
én már részt vet tem né hány, lel ki éb -
re dést ho zó evan gé li zá ci ón. Kö zü lük
a leg je len tő sebb az 1951-es, egy he tes
sze ge di alkalom volt.

Itt éb red tem rá ar ra, hogy mi lyen
va gyok én, aki nek nem kel lett iga zán
az ige, mert fá jó se be ket sza kí tott fel,
ami kor be le néz tem a tükrébe. Itt
ju tot tam el egé szen a két ség be esé sig.
El zár kóz tam min den ki től és min den -
től. Így akar tam eny hí te ni a bű ne im
mi at ti kínt. Nem si ke rült. 

Ek kor ke re sett meg Is ten cso dá -
la tos sze re te té vel, és sze lí den meg -
fog ta a ke ze met. Nem en ged te, hogy
így él jek to vább. Erőt adott, hogy

min dig ott le gyek a he ti al kal ma kon,
ahol Jn 1,50 ver sé vel tel je sen le lep -
le zett és le vet kőz te tett: „…lát ta lak
té ged…”

Az Úr min dent lá tott az éle tem -
ben. Min den rej te ge tett, tit kos bű nö -
met. Ez bor zasz tó an hang zott, de rá -
jöt tem ar ra, hogy így van jól. 

Be lém ha sí tott az a gon do lat is,
hogy az én bű ne im má so kat is meg -
ron ta nak, tá vol tar ta nak, el ide ge ní te -
nek Is ten től. Ó, hány lé lek ri adt el,
ma radt éhe sen, vagy ép pen bot rán -
ko zott meg raj tam! Fel tört a szí vem -
ből: mit le het most már ten ni? Van
ment ség? Van se gít ség? Van, Jé zus nál.
Térj meg! – hang zott a fel szó lí tás. 

A kö vet ke ző na pon Lk 18,13 ke rült
sor ra: „Is ten, légy ir gal mas ne kem, bű -
nös nek.” Uram, légy ir gal mas ne kem
is – sza kadt fel be lő lem a ké rés.
Ami kor már össze ros kad az em ber,
két ség be es ve csak ennyit mond:
Uram, meg adom ma gam a te ke gyel -
med nek. 

Ak kor jött Is ten a ke gyel mé vel, és
a meg adott éle te met ma gá hoz vet te,
és Mt 9,13 ál tal így szólt: „Ir gal mas -
sá got aka rok, és nem ál do za tot. Mert
nem azért jöt tem, hogy az iga za kat
hív jam, ha nem a bű nö sö ket.”

Most már nem volt sza vam őel le -
ne. Vár tam őt, az ő ir gal mas sá gát.
Ész re vet tem, hogy ami kor ki ál toz tam
Is ten el len, ami kor szé gyen tel je sen a
bűn ben vol tam, ak kor a sá tán rab ja
vol tam. De Jé zus győ zött, és ke gyel -
mé vel el fo ga dott, és meg újí tot ta éle -
te met. 

A dél vi dé ki éb re dé si moz ga lom
evan gé li zá ci ó ja hely re i ga zí tot ta lel ki
éle te met, meg úju lást és meg erő sö dést
ho zott szá mom ra. Új ra tel jes szív vel
és lé lek kel igye kez tem az igé vel na -
pon ként táp lál koz ni, ke res ni, ku tat -
ni és cse le ked ni az én Atyám pa ran -
csa it, meg újult lé lek kel szol gál ni őt. 

Ez az evan gé li zá ció az én éle tem -
ben evan gé li u mi szol gá la tok ban foly -
ta tó dott, mert a nyá ri szün idők ben
a ta nyai misszi ói szol gá la tok ban vet -
tem részt. Ál dott na pok vol tak ezek
szá mom ra! Övé le gyen a di cső ség
meg men tő sze re te té ért!

g SzEn czi Lász ló

Vé ge van az evan gé li zá ci ó nak?
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Tíz hí vás a te le fo no mon, megint a bank ból.
Ked ve sek vol tak és meg ér tők, de fi zet ni kell,
mert ked ve sen és meg ér tő en le von ják a fi ze té -
sem har minc szá za lé kát. Én meg gon dol ko zom,
hogy kel le ne-e szé gyen kez nem. Mert vé gül is
én vet tem fel a hi telt. Per sze, hogy ér tem van
– de az egé szet nem ér tem.

Ér tem van az is ko la, ahol sze re tet tel ad ják át
a tu dást – és nem ér tem, hogy ki fog ja azt hasz -
nál ni és mi kor. Mi ért kell ül ni negy ven öt per -
cig és is mét negy ven öt per cig, míg min den ki
azt ér zi, hogy elég volt eb ből a nap ból? Meg -
ker gül a ta nár, de hát ilyen a hi va tás, és meg -
ker gül a gye rek is, hi szen a tu dást nem ad ják
könnyen. Ér tem én, hogy ér tem van – de ezt
az egé szet még sem ér tem.

Mert ar ra hí vat tunk, hogy bol do gok le -
gyünk, hogy öröm mel él jük ezt az éle tet, ame -
lyet az Is ten adott ne künk. Azért ad ta, hogy ezt,
a leg fon to sab bat ad juk to vább: az örö möt,
hogy öröm az Is ten nel él ni. Az új év ben is hang -
zik az üze net szá mom ra is, hogy nem csak meg -
szü le tett a Meg vál tó, nem csak meg halt ér tünk
és fel tá madt, ha nem ez zel éle tet te remt. Er re
hí vott el min ket.

Mert le het, hogy sírsz, de ak kor is csak „ér ted”
vi gasz tal nak, mert már nem ter mé sze tes a sí rás,
test ide gen lett. És ilyen kor jön a zseb ken dő, és
jön nek a ked ves sza vak: „Ér ted va gyok, csak ne
sírj!” Hi szen min den ér ted van, csak ne sírj és ne
lá zadj, hisz ilyen ez az élet. Ne is küzdj, ne akard
hal lat ni a sza vad, mert han gos. Min den ki a
ma ga sze ren csé jé nek a ko vá csa. Ki mond ta, hogy
könnyű ez az élet? Dol gozz, mert a mun ka ne -
me sít, és pénz ből élünk. Dol gozz reg gel től es te
nyol cig, mert ak kor nem kell érez ni, ott hon len -
ni, és ta lán még a fő nök is meg di csér. Hi szen ilyen
az élet, és min den ér ted és ér tem van…

Ezek a vi lág sza vai, zúg nak be le a tö meg be,
de Is ten va ló ban meg hall gat ja a sí rást, lát ja az
éle tünk, és azt hi szem, hogy együtt érez ve lünk.
En nek le het örül ni, és ezért le het örül ni.

Őszü lök. Ta lán egy éve kez dő dött, de nem

kell er re sem fi gyel ni, hisz hív nak tíz szer te le -
fo non, hol ez, hol az, és ked ve sen meg erő sí tik,
hogy fon tos va gyok, és csak ne kem lesz jó.

Ha le het, ne is éne kelj, in kább írd le, raj zold
le, de ne mu tasd meg, na per sze nem azért, mert
annyi ra rossz nak tar ta nám, ha nem csak is ér ted,
hi szen ki ne vet nek, és ne ked lesz rossz!

Hon nan ez a mersz? Hogy egy mást meg ítél -
jük, meg mond juk a má sik nak a tu tit? Mi kor
kezd tünk el ennyi re fél ni, hogy ilye nek let tünk?
Ta lán ak kor, ami kor el tá vo lod tunk at tól, hogy
mer jünk örül ni az Is ten ad ta élet nek. Pe dig en -
gem, min ket er re hív a Lé lek, er re az öröm re,
amely nek egyet len oka van. Az Is ten te nye rén él -
ni – ez ad örö möt, ez ad erőt min den idő ben.

Mert hi szem, hogy szé pek va gyunk és erő -
sek, és be lül, a szí vünk mé lyén nem le het min -
ket le győz ni. Mert szép vagy, ami kor sírsz – és
ak kor vagy a leg szebb, ami kor meg mu ta tod,
hogy mi lyen vagy, még ak kor is, ha kö zön sé -
ges nek vagy el csé pelt nek mond ják. Mert er re
hí vott el az Is ten, a ben ned és ben nünk élő Is -
ten. Öröm re, az élet re hí vott el min ket. 

g Kad lE csik Zol tán

pA l Ac k p os tA

Öröm re hi vat va

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: 
kad le csik Zol tán
A sop ro ni evan gé li kus lí ce -
um, il let ve az evan gé li kus
ál ta lá nos is ko la is ko la lel ké -
sze va gyok. Va la hol ol vas -
tam, hogy ha azt mon dod,

hogy is me red Is tent, ak kor nem is mer he -
ted meg őt, hi szen azt mon dod, hogy már
is me red. Ezért én min dig kér de zek, vagy
nyi tott szív vel igyek szem len ni. Mert ak kor
ka pok vá laszt, ak kor hal lom meg az Is tent
és az em bert, ha fi gye lek, és nyílt va gyok.
A leg fon to sabb ne kem a je len lét, az, hogy
bi za lom mal le gyek má sok iránt, és bi za lom -
mal le gye nek irán tam is.

Hor váth né Cso szánsz ky
Már ta, az or szá gos egy há zi
iro da gyer mek- és if jú sá gi osz -
tá lyá nak (GYIO) ve ze tő je:

1. Mit is kí ván hat nék job bat,
mint sok öröm te li GYIO-
prog ra mot! Nagy iz ga lom mal
szer vez zük 2014-ben is a hit -
tan ver senyt, a ke rü le ti if jú sá -
gi na po kat – min den egy ház -
ke rü let ben –, a báb fesz ti vált,
az ovis olim pi át, a gyer mek- és
if jú sá gi tá bo ro kat és nem utol -
só sor ban a 10. Szél ró zsa or szá -
gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál -
ko zót. Mind olyan prog ram,
me lye ken a ta lál ko zás örö -
mét, az „együtt” örö mét ün ne -
pel jük. 

Az idei hit tan ver seny té -
má ja: „Együtt (l)en ni jó!” Sze -
ret nénk a kü lön bö ző bib li ai
tör té ne te ken ke resz tül rá mu -
tat ni: Jé zus sal együtt és egy más
tár sa sá gá ban is le het jól érez -
nünk ma gun kat. Nem kell
min dig a má sik ra vár ni, ha tal -
mas hord ere jű dol gok ban gon -
dol koz ni. Az zal él jünk, amink
van. Sze mély te len vi lá gunk -
ban is mét for dul junk egy más
fe lé. Bár mily hi he tet len nek tű -
nik is, örül jünk an nak, hogy
együtt le he tünk – és nem akár -
ki vel, nem akár ki nek a tár sa sá -
gá ban, ha nem ma gá nak az Úr
Jé zu s nak a tár sa sá gá ban. Hi -
szen ő hív ma gá hoz min den -
kit, sze mély vá lo ga tás nél kül. 

Oly sok min den el ve he ti a
fi gyel mün ket. Ad ja Is ten,
hogy va ló ban át él jük a ke rü -
le ti if jú sá gi na pok „Láss, ne
csak nézz!” mot tó ját. Ve gyük
már ész re, hogy mennyi min -
de nünk van, lás sunk túl a
sok szor mond va csi nált aka dá -
lyokon. Kik je len tik az egy ház
jö vő jét, ha nem a fi a ta lok?
Olyan prog ra mo kat, al kal ma -
kat ter ve zünk és szer ve zünk
sok mun ka tár sam mal, lel kész
test vé rem mel és ön kén te se -
ink kel együtt, me lyek re mény -
ség sze rint ma ra dan dó él -
ményt ad hat nak bár ki nek.

2. Re for má ci ó ra szük sé -
günk van, de elég ne héz a
mai fi a ta lo kat mo ti vált tá ten -
ni eb ben a té má ban. Úgy gon -
do lom, ha azt kép vi sel jük itt,
az if jú sá gi osz tá lyon vagy pe -
da gó gus ként, lel kész ként, if -
jú sá gi mun kás ként gyü le ke ze -
te ink ben, in téz mé nye ink ben,
hogy min den nap szük sé günk
van a meg úju lás ra, már kö ze -
lebb hoz tuk a re for má ció lé -
nye gét. 

Fon tos, hogy tud junk ma is
olyat ad ni prog ram ja ink ál tal,
hogy ez ki in du lá si alap le -
hes sen gyer me ke ink, fi a tal -
ja ink éle té ben. Le hes sen mi -
re épí te ni, le hes sen hon nan el -
in dul ni. Le gyen ter mé sze tes,
hogy az át élt és meg élt örö -
möt to vább ad ják a fi a ta lok, és
ez zel már tet tek va la mit jö vő -

jük ér de ké ben. Mi biz to sít juk
a prog ra mok hát te rét, de a
nö ve ke dést Is ten ad ja!

* * *

Töl li Ba lázs, a sop ro ni
evan gé li kus lí ce um igaz ga tó -
ja, a ne ve lé si-ok ta tá si bi zott -
ság el nö ke:

1. Fi a tal ja ink nak be fo ga dó,
meg tar tó gyü le ke ze ti kö zös sé -
ge ket sze ret nék kí ván ni, kér ni;
ahol a kis gyer mek ott hon ra
ta lál, ahol a ka masz nem a fel -
nőtt vi lág szo ká sos ál sá gos le ve -
gő jét ér zi, de me ne dé ket ta lál. 

Mint in téz mé nye kért is fe -
le lős sé get vi se lő em ber is csak
azt mond ha tom, hogy az ő
sor suk mind ez zel kap cso lat -
ban a gyü le ke ze tek ben dől el.
Szá mos más ide ig le nes kö -
zös ség – akár egy há zi, is ko lai
– jó eset ben is csak se gít he ti a
gyer mek, a fi a tal fel nőtt egy -
há zunk ban meg élt hi tét, de élő
gyü le ke zet nél kül ma gá ra ma -
rad. Mást nem kí ván ha tok:
mi nél több éb re dő, élő evan -
gé li kus gyü le ke ze tet.

2. A ma gam ré szé ről re -
mény ség gel te kin tek fa is ko lá -
ink üze mel te tői fe lé. Aki a
szó szo ros ér tel mé ben fát sze -
ret ne ül tet ni, az ezek ből a
Kár pát-me den cé ben ős ho nos
faj ták hoz jut hat. Ez a le he tő -
ség meg hoz hat ja az ül te té si
ked vet az if jab bak szá má ra
is. Né há nyan még tán ker -
tész nek is áll nak; fő ként, ha ki -
de rül, hogy ezek a cse me ték
nem fagy nak ki, per me tez ni
sem na gyon kell őket, a gyü -
möl cse ik meg mind nyá junk -
nak va la hon nan is me rős ka -
rak te res íze ket ad nak.

* * *

Lá zár né Skor ka Ka ta lin
me ző be ré nyi lel kész, a gyer -
mek- és if jú sá gi bi zott ság el -
nö ke:

1. Bá tor sá got kí vá nok a
meg úju lás ra, a pár be széd re, az
együtt mű kö dés re. Sok fi a tal él
gyü le ke ze te ink hold ud va rá -
ban, akik te het sé ge sek, oko -
sak, jó hu mo rú ak, és ké szek
te vé ke nyen részt vál lal ni kö -
zös sé ge ik éle té ben, csak nem
ér zik ma gu kat ott hon ná lunk.
Bá tor ság kel le ne előt tük és
szá muk ra meg él ni a hi tün -
ket, bá tor ság az őszin te kér dé -
sek fel ve té sé re és a kö zös
imád sá gok ra. 

Nem sze re tem hal la ni, hogy
„fo gyunk, üre sek a temp lom -
pa dok, ki kon fir mál kod nak a
fi a ta lok”. Az erő sek nek kell
hor doz ni a gyen gé ket, ne vel -
ni és vár ni, sze ret ni a fi a ta lab -
ba kat. Bá tor ság kell meg kö ve -
sült em be ri el vá rá sa ink kri ti -
ká já hoz. Bá tor ság a lel ki meg -
úju lás ra, amely Jé zus hoz tar -
to zá sunk nál kez dő dik. Olyan
bá tor gyü le ke ze te ket kí vá nok,

ahol a te rek, az is ten tisz te le -
tek, a min den na pi élet el kezd
erő tel je seb ben fi gyel ni a fi a ta -
lok igé nye i re. Ahol bát ran
meg szó lít ják őket, és fel ada to -
kat bíz nak rá juk. 

Ne csak Szél ró zsa-év ben
fó kusz ál junk rá juk! Le gyen a
kal ló dó és újat aka ró if jú ság
tény leg fon tos, aki kért el kell
in dul ni, aho gyan az egyet len
bá rány után is. Nos, eh hez
kell a bá tor ság.

2. Re mény ség, szor ga lom,
tü re lem és ki tar tás – ezek a
föld mű ve sek éle té nek alap -
ve tő kö ve tel mé nyei. Igaz-e ez
az if jú ság ra? Igen! Néz zük
meg, mek ko ra lel ke se dés sel
dol goz nak egy is ko lai kam -
pány hé ten vagy pá lya mun -
kán! Ha a cél ja ik ról, az együt -
te sük ről vagy a vir tu á lis já té -
kuk ról van szó, akár éjt is
nap pal lá tesz nek. És na gyon
akar nak sze ret ni, re mé lik,
hogy ők is bol do gok lesz nek
va la ki mel lett. 

Ho gyan le het nek egy há zi
kö zös sé ge ik jó föld mű ve sei?
Ha a szív ügyük lesz a gyü le ke -
zet, Is ten szán tó föld je, ve té se.
Ez pe dig ott in dul, hogy lé lek -
ben el kö te le zet tek le gye nek,
sze mé lye sen ér de kel tek az
ügy ben. Ezért még mi előtt az
el vá rá sa in kat so rol nánk, az ő
nyel vü kön meg szó la ló, fi a ta los
stí lu sú evan gé li um hir de tés
kell, hogy le gyen, ami el ső ként
a szí vet for mál ja. Hi szem,
hogy a töb bi már csak kö vet -
kez mény. 

* * *

MEs tEr há zy Ba lázs Szél ró -
zsa-atya, a har kai gyü le ke zet
lel ki pász to ra:

1. Mit kí vá nok? Bort, bú zát,
bé kes sé get. Ko mo lyan. Az az:
táp lá lé kot. Tes tit és lel kit. Bort
és bú zát. Vagy ke nye ret és bort.

Egy há zunk nak: őszin te sé -
get. Ér de kek nél kü li dön té -
se ket. Kö zös sé get. Krisz tus sal
és egy más sal. Eb ben a sor -
rend ben. Nem lát szat kö zös sé -
ge ket, ha nem va ló di a kat.
Olya no kat, ame lyek ben va ló -
ban meg él jük azt, hogy jó ne -
künk Is ten kö zel sé ge. És ak kor
bé kes sé günk is lesz.

A fi a ta lok nak: hi te les pél da -
ké pe ket. Olya no kat, akik nem
el ve szik a ked vü ket a Jé zus hoz
tar to zás tól, ha nem meg hoz -
zák. Olyan al kal ma kat, ahol
meg él he tik, hogy jó az egy ház -
hoz tar toz ni. Hi szem, hogy a
Solt vad ker ten jú li us 16. és 20.
kö zött meg ren de zen dő 10.
Szél ró zsa or szá gos evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zó is ilyen
lesz. Azt kí vá nom a fi a ta lok -
nak, hogy ad ják meg az esélyt
ma guk nak, és jöj je nek el.

2. Azt gon do lom, úgy le he -
tünk jó ker té szek, ha is mer jük
a Fő ker tészt. Ha el fo gad juk
azt, hogy ne ki van egy ké pe,
ál ma a kert ről, ame lyet sze ret -
ne meg va ló sí ta ni, és el fo gad -
juk, hogy ő fel tud hasz nál ni
ben nün ket en nek el éré sé hez.
Kí vá nom, hogy min den ki ta -
lál ja meg a sa ját he lyét eb ben
a fo lya mat ban, és ne akar jon
min den ki ásó len ni vagy ép -
pen föld lab da, ne tán ön tö ző -
kan na. Gyom vagy kár té kony
rág csá ló pe dig kü lö nö sen ne! 

Ad ja a Fő ker tész, hogy
meg ta lál juk sze re pe in ket, és
fel is mer jük le he tő sé ge in ket!

Új év – új ter vek, új re mé nyek
b Újnap–újkegyelem – ez az EvangélikusÉlet egyik ál -

lan dó ro va tá nak cí me. Az új év ben új ter vek kel, új re mé -
nyek kel in du lunk – de va jon mit is kí ván junk egy há zunk -
nak, kü lö nö sen fi a tal tag ja i nak er re az esz ten dő re (1.)?
Négy olyan em bert kér dez tünk er ről, aki az if jú sá gi mun -
ká ért, ok ta tá sért-ne ve lé sért fe le lős egy há zunk ban. A re -
for má ció és kul tú ra te ma ti kus év mot tó já hoz – Mégma
elültetekegyalmafát! – kap cso ló dó an pe dig ar ra vol tunk
kí ván csi ak, hogy sze rin tük a fi a ta lok ho gyan le het nek jó
ker té szek mind a sa ját éle tük ben, mind az őket kö rül ve -
vő kö zös sé gek (csa lád, is ko la, gyü le ke zet, if jú sá gi cso port
és így to vább) éle té ben (2.). (VJ)

Tény, hogy nem tar to zik a leg -
iz gal ma sabb, leg kre a tí vabb,
leg nagy sza bá súbb új évi ter ve -
ink kö zé, de azért az el ha tá ro -
zá sa ink kö zött – még ha va la -
hol a sor vé gén kul log va is –
igen gyak ran még is csak meg -
ta lál ha tó az „idén ren det tar tok
ma gam kö rül” fo gad ko zás is.

Tu dom, tu dom, a zse ni át -
lát ja a ká o szt – de le gyünk jó -
za nok: vi szony lag ke ve sen
mond hat ják el ma guk ról, hogy
ők va ló ban szel lem óri á sok. A
jó köz ér ze tet pe dig nagy ban
be fo lyá sol ja, hogy mi lyen kör -
nye zet ben, mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött töl töd az idő det:
hogy fe szengsz-e a sa ját ma -
gad okoz ta ren det len ség ben,
vagy jól ér zed ma gad ott hon,
a kol lé gi u mi szo bád ban vagy
az al bér let ben, mert fény, vi lá -
gos ság és tisz ta ság jel lem zi, és
pi hen te tő, nem pe dig fruszt rá -
ló ben ne len ned.

„A ren det nem rak ni kell, ha -
nem tar ta ni” – hal lot tam egy -
szer Kor zensz ky Ri chárd tól, a ti -
ha nyi ben cés apát ság per je lé től.

Ami kor ezen a rö vid cik ken
gon dol kod tam, egy ha son lat
ju tott az eszem be: a rend hez,
rend tar tás hoz va ló hoz zá ál lá -
sunk nak olyan nak kell(ene)
len nie, mint a fog mo sás hoz
va ló vi szo nyunk nak. Ha a na -
pi ru tin ré szé vé vá lik, ak kor
könnyeb ben, ha té ko nyab ban
előz het jük meg az ott ho nunk -
ban el ural ko dó össze vissza sá -

got, de ha min dig csak ha lo gat -
juk az el pa ko lást-ta ka rí tást,
ak kor sú lyos „gyö kér ke ze lés re”
lesz szük sé günk ah hoz, hogy a
rum li fö lé ke re ked jünk. (Fi -
gye lem: ahogy a fog mo sás is
nem re va ló te kin tet nél kül
min den ki nek aján lott, úgy a
ház tar tá si fel ada tok sem csu -
pán a lá nyok „ki vált sá gai”!)

Így pél dá ul ha min den ét ke -
zés után (vagy leg alább is min -
den es te) el mo so gatsz, ak kor
nem kell né hány nap után 1. a
kony há ban ter jen gő el vi sel -
he tet len bűz for rá sa után ku -
tat nod, és 2. ha át jön a ha ve -
rod, rög tön tu dod mi be töl te -
ni ne ki a for ró te át, nem kell
előbb bű vész mu tat vá nyok hoz
fo lya mod nod ah hoz, hogy a
mo sat lan edé nyek kö zül elő -
ha lássz egy bög rét.

Ugyan így ha a mo sás sal nem
vá rod meg, hogy az összes zok -
nid el fogy jon a fi ók ból, ha nem
már ak kor be in dí tod a gé pet,
ami kor össze jött egy adag nyi
ko szos ru ha, ak kor éle ted leg -
fon to sabb ran di já ra ké szül ve
nem a ta lál ko zó előtt fél órá val
szem be sülsz az zal, hogy „nincs
egy (tisz ta) ron gyod se”.

So rol hat nám még a pél dá -
kat: ha szel lőz te tés köz ben be -
ágya zol reg gel (le gyen, mond -
juk, há rom perc), ha a le ve tett
ru há dat vissza te szed a szek -
rény be, il let ve be ha jí tod a
szennyest ar tó ba (nem lé te zik,
hogy egy perc nél több időt igé -

nyel ne), ha a jegy ze te i det, köny -
ve i det nem a la kás leg kü lön fé -
lébb pont ja in tar tod el szór va,
ha nem rend sze re sí tesz ne kik
egy fi ó kot/pol cot/do bozt, vagy
leg alább is az asz ta lod ra tor -
nyo zod őket (er go nem kell
hosszan ke res gél ned őket, és
már ki is gaz dál kod tad az előb -
bi pél dák ban em lí tett há rom
plusz egy per cet), ak kor egy-egy
vá rat la nul be csön ge tő ven dég
előtt sem kell szé gyen kez ned.

Egyes szak ér tők sze rint a
lom ta la ní tás ban is rö vid idő
alatt lát vá nyos ered mé nye ket
ér hetsz el, ha na pi ti zen öt
per cet ar ra szánsz, hogy át vá -
lo gasd va la me lyik ka ca tos fi ó -
ko dat, és ki dobd be lő le a „vac -
ko kat”.

Tisz tí tó sze rek re sem kell
va gyo no kat köl te ned ah hoz,
hogy ra gyog jon a für dő ben a
mos dó kagy ló, vagy meg szün -
tesd a ko misz haj szá lak okoz -
ta du gu lást. Ha tar tasz a kam -
rá ban ece tet és szó da bi kar bó -
nát, az ilyen ne héz sé gek kel is
könnye dén el bán hatsz – és
rá adá sul még kör nye zet tu da -
to san is cse lekszel.

Ha nincs ki től el les ned a
prak ti ká kat, tá jé ko zódj a ne ten
(pél dá ul: goo.gl/WuE8TP),
vagy sze rezz be egy té má ba
vá gó köny vet (pél dá ul: Bi an -
ka Blei er – Bir git Schil ling:
Ház tar tá si túl élő, Har mat Ki -
adó, 2012).

g Ju dit
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„Az éle tem tel ve van cso dák kal és né -
ha ért he tet len ne héz sé gek kel, de
sem mi nem volt hi á ba va ló, amit Is -
ten meg en ge dett” – ez zel a mon dat -
tal fo gad a hű vös völ gyi lel kész ott hon -
ban élő Ilon ka né ni. 1927-ben szü le -
tett a Bé kés me gyei Me ző be rény ben,
ipa ros csa lád ban, és él te a bol dog vi -
dé ki lá nyok éle tét.

Ti zen hét éves volt, ami kor a be ér -
ke ző szov jet csa pa tok 1945. ja nu ár 3-
án öt száz húsz fi a talt ki vá lasz tot tak –
né met szár ma zá suk alap ján –, és a
hír hedt mál en kij ro bot ra vit ték őket.

„Be va go ní roz tak ben nün ket, és
két és fél hét után ér kez tünk meg. A
va gon kö ze pé re egy lyu kat vág tunk,
ab ba ke rült egy vö dör, az volt a vé -
cénk, sem mo sa kod ni, sem fe küd ni
nem tud tunk. Meg ér ke zé sünk után
egy ba rakk ban szál lá sol tak el min ket.
Na pon ta há rom mű szak ban egy bá -
nyá ban dol goz tunk: sze net ra kod -
tunk, la pá tol tunk, na pon ta ti zen -
nyolc-húsz te her au tó nyit. 

Én a 858-as szá mot kap tam, két
éven ke resz tül ez volt a ne vem, a
nyolc száz öt ven nyol cas. Sem mi lyen
sze mé lyes tár gyam nem le he tett az
éne kes köny ve men és egy Pe tő fi-kö -
te ten kí vül, me lyet ma is őr zök. Ha
fű te ni akar tunk, a sze net lop nunk
kel lett, kü lön ben meg fagy tunk vol -
na. Na pon ta egy szer volt ká posz ta -
le ves és fe ke te ke nyér… hu szon négy
hó na pon át. 

»Csak« agyon dol goz tat tak min ket,
meg hal tak kö zü lünk so kan – mind ti -
zen nyolc-ti zen ki lenc éve sek –, de fi -
zi kai bán tal ma zás ban nem volt ré -
szünk. Le ve let nem kap tunk, mi
sem küld het tünk, sem mit sem tud -
tam az ott ho ni ak ról, ez lel ki leg még
in kább meg vi selt. Ami kor már úgy

érez tem, meg ha lok, kér tem az Is tent,
fo hász kod tam, sza ba dít son meg en -
gem, mert még egy he tet már él ve
nem bí rok ki – és meg tör tént a cso -
da, mert vá rat la nul az összes me ző -
be ré nyit el en ged ték.

Ami kor meg ér kez tünk Me ző be -
rény be, édes anyám nem is mert
rám. Haj nal ban fu tott be a vo nat,
de már reg gel nyolc kor a temp -
lom ban vol tunk, há lát ad ni Is ten -
nek a ha za té ré sért. Más fél évig
ez után nem kap tam mun kát,
majd Is ten se gít sé gé vel Gye nes -
di ás ra ke rül tem. Ott ezt az igét
hal lot tam: »Ne félj, mert meg vál -
tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak…«

Is ten gyer me ke va gyok. 1948
óta ol va som min den nap az Út -
mu ta tót. A Gye nes di á son töl tött
idő után azért imád koz tam, hogy
Is ten meg mu tas sa a szá mom ra
ki je lölt utat, hogy mer re to vább,
és azt a vá laszt kap tam: »A po gá -
nyok kö zé kül de lek.« Így dön töt -
tem el, hogy a kül misszi ói in té zet be
je lent ke zem. Itt teo ló gi át, misszió tör -
té ne tet és nyel ve ket ta nul tam.

Ez volt if jú sá gom egyik leg cso dá -
la to sabb idő sza ka, no ha igen szi go -
rú ne ve lést kap tunk. 1952-ben vi szont
meg szün tet ték a kül misszi ói in té ze -
tet, és ek kor is mét mun ka nél kül ma -
rad tam. De Is ten ek kor is meg se gí -
tett, mert egy ba rát nőm ál tal üze ne -
tet kap tam, hogy al kal maz nak a Ma -
gyar Nem ze ti Bank ban Mo há cson,
így tud tam el vé gez ni a ban kis ko lát is,

ezt már Bu da pes ten. Ez után új fe je -
zet nyílt az éle tem ben: Szteh lo Gá bor
mel lett sé rült gye re ke ket gon doz tam.

A mun ka tá bor ban el ka pott té bé -
cém ki újult, me lyet egy évig ke zel tek
a Já nos-kór ház ban. Fel épü lé sem után
is mét csak új üze ne tet kap tam, és Bu -

da hegy vi dé ken gyü le ke ze ti mun kás -
ként, majd pénz tá ros ként dol goz hat -
tam. Eb ben az idő ben mind annyi an
na gyon sze gé nyek vol tunk, ru hát
nem vet tünk, én még is bol dog vol tam,
mert együtt le het tem a test vé re im mel.

Az iro dán dol goz tam dél előtt, dél -
után pe dig bib lia kört tar tot tam. Ek -
kor ra már saj nos el vesz tet tem a csa -
lá do mat, szü le im meg hal tak ko rán,
épp így a test vé re im, egyik bá tyám a
fron ton. Bu da hegy vi dé ken még sem
érez tem ma gam so ha egye dül. Egy

nap be lé pett az iro dá ba Bre bovsz ky
Gyu la lel kész, két hó nap pal ké sőbb
már el je gyez tük egy mást, és el köl töz -
tünk a ha tár sáv ban lé vő Őri ma gya -
rósdra, egy öt száz lel kes fa lu ba. Hu -
szon négy fa lu tar to zott hoz zánk.
Így let tem pap né.

Nagy há lá val gon do lok vissza
er re az idő szak ra, hi szen ez már
egy nyu god tabb idő szak volt az
éle tünk ben. Min dent ma gunk
ter mel tünk, pont úgy, mint a pa -
rasz tok, ma la cunk volt, tyúk ja ink.
Gyü möl csöt, zöld sé get ter mesz -
tet tünk. Tíz éven ke resz tül él tünk
itt nagy bol dog ság ban. Egy fi unk
és egy lá nyunk szü le tett. Ami kor
egyik nap ról a má sik ra el ha gyott
min ket az or go nis tánk, at tól
kezd ve én lát tam el ezt a funk ci -
ót is. Így let tem kán tor.

Ké sőbb Csor vás ra he lyez tek
ben nün ket, s no ha a kom mu nis -
ta párt min dent meg tett, hogy az
em be re ket el ijessze a temp lom ból,

még is jöt tek, akár ti tok ban is. Ti zen -
öt év szol gá lat után Tá pió szent már -
ton ba köl töz tünk, ahol már sok kal
sza ba dab ban él het tünk, tud tunk ven -
ni egy szép la kást, és sző lőt is mű vel -
tünk. Fér jem in nen ment nyug díj ba,
akár csak én, mint em lí tet tem, kán tor -
ként. A nyug dí jas lel ké szek ott ho ná -
ba az el sők kö zött köl töz tünk.

Gyer me ke im mind a ket ten lel ké -
szek vol tak. Öt uno kám szü le tett.
Éle tem leg na gyobb tra gé di á ja, hogy fi -
am har minc öt éve sen el tá vo zott az

élők kö zül. Ek kor ta nul tam meg, hogy
nem te szem fel töb bé a mi ért kér dé -
se ket. Így tet tem ezt már ak kor is, ami -
kor rá kos be teg sé gem ből fel épül tem.

A bu da hegy vi dé ki kö zös ség min -
dig is meg ma radt szá mom ra ott ho -
nom nak, fér jem mel öt ven éves há zas -
sá gi év for du lón kat is itt ün ne pel tük.

Há lát adok azért Is ten nek, hogy
pap né le het tem! An nál szeb bet és
job bat, mint Is ten szol gá la ta, el sem
tud nék kép zel ni ma gam nak…

Uram Is te nem, most, nyolc van hat
éves ko rom ban is csak há lát tu dok
ad ni ne ked, hogy nem az én ti zen -
hét éves ko ri re mény sé ge im és ál ma -
im vál tak va ló ra, ha nem a te ter ve -
id, ha ez né ha ne héz is volt, de
még is a leg jobb és a leg szebb, a leg -
biz ton sá go sab ban ha za ve ze tő út
volt az enyém, ke gye lem ből Jé zu sért”
– ezek kel a sza vak kal fe je zi be Ilon -
ka né ni em lé ke zé se it, majd bú csú zó -
ul még hoz zá fű zi:

„Van nak olyan ne héz sé gek, ame -
lye ket csak úgy le het túl él ni, hogy Is -
ten ke zé be tesszük őket. Így tet tem
ak kor is, ami kor ta valy nyá ron a fér -
jem is vá rat la nul el hunyt. Az zal bú -
csú zott tő lem: »Ilon ka, ne nyug ta lan -
kod jál!« – mert van se gít ség, mert
van Jé zus Krisz tus, ezt hir det te az én
drá ga jó uram is. Én csak a ke gye lem -
ben bí zom, hogy le het Is ten ke zét
fog ni. A hit ad erőt, Is ten ke zét fog -
va! Ná la a menny or szág ban min -
den kér dé sünk re vá laszt ka punk.”

Én pe dig fe jet hajt va tá vo zom
Ilon ka né ni től, ke zem ben egy élet re
szó ló kéz irat.

g Bü ky An na
For rás: Égig érő – a budahegyvidéki

evangélikus gyülekezet lapja, 
2013. hús vét, 7–9. ol dal

Szállj, ma dár, szállj!
Bre bovsz ky Gyu lá né Rad nó ti Ilo na port ré jához

b Egy vi lá gí tó élet fé nye hunyt ki
ak kor, ami kor az ir gal mas és
csen des vég pil la na tá ban, 2013.
ja nu ár 30-án, éle té nek 91. évé -
ben id. GryllusVilmos az örök -
ké va ló ság ba tá vo zott. 

A Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus
egy ház köz ség köz gyű lé se 1992-ben
vá lasz tot ta meg a gyü le ke zet fel -
ügye lő jé vé. A pres bi te rek és tiszt ség -
vi se lők ik ta tá sa a pün kösd va sár na pi
is ten tisz te le ten tör tént meg. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen el hang zott be kö szön tő sza va i -
ban Gryl lus Vil mos a há rom és fél év -
ti zed del ko ráb bi pres bi te ri be ik ta tá -
sá ra em lé ke zett vissza. El mond ta,
hogy 1957-ben az ol tár előtt Or dass
La jos be ik ta tó ige hir de té sét hall gat ták.
A püs pök Mt 5,13–15 alap ján pré di kált. 

„Ma is fü lem be cseng az ige hir de -
tő nek a vissza-vissza té rő, ref rén sze -
rű fel szó lí tá sa: »Vi lá gít sa tok, hogy az
em be rek di cső ít sék a mennyei
Atyát!« Har minc öt éves pres bi te ri
múl tam alatt min dig eszem be ju tott
ez a mon dat, ami kor új fel ada tot kel -
lett vál lal nom. 

Ti zen két évig jegy ző vol tam azok -
ban az évek ben, ami kor az utó kor ré -
szé re írás ban kel lett meg fo gal maz ni
olyan ese mé nye ket és ha tá ro za to kat,
ame lyek egy egy ház el le nes po li ti kai
lég kör ben szü let tek azért, hogy a
gyü le ke zet di cső ít hes se az Is tent. Ké -
sőbb az alat tunk fo lyó met ró épít ke zés
kö vet kez té ben meg sé rült és ve szély -
hely zet be ke rült temp lo mun kat ta ta -
roz tuk. Az épí té si bi zott ság ne héz
mun ká já nak ered mé nye, hogy a gyü -
le ke zet új ra tisz ta és jó ál la pot ban lé -
vő temp lom ban di cső ít het te az Is tent. 

Ma új fel adat előtt ál lok. Mit ígér -
he tek az el kö vet ke zen dő hat év re?

Csak annyit, hogy erőm től füg gő en vi -
lá gí tok, hogy a gyü le ke zet di cső ít hes -
se az Is tent. És fel ada tom nak te kin -
tem, hogy ezt a fel szó lí tó mon da tot a
most be ik ta tott pres bi ter tár sa im nak
is to vább ad jam. Mun ka tár sa im! Vi lá -
gít sa tok, hogy aki e temp lom ba be tér,
aki ez zel a gyü le ke zet tel kap cso lat ba
ke rül, az di cső ít se a mennyei Atyát!” 

Szá mom ra is vi lá gí tó erő for rás
mind az, ami Gryl lus Vil mos hoz köt -
he tett, ezért csak a sze mé lyes kö tő dés
me leg sé gé vel és vesz te sé gé vel tu dok
szól ni ró la. Ugyan ak kor a fö lém ma -
ga so dó fel adat re mény te len sé gé vel
is, hi szen tu dom, hogy a szó ilyen kor
esen dő en ke vés és eset le nül sze gé nyes. 

Is me ret sé günk né hány év vel már
túl nyú lik a fél év szá zad nyi időn. Teo -
ló gus ként pár éven ke resz tül tag ja vol -
tam a Lu the rá nia ének kar nak, ak kor
kö zös szó lam ban éne kel het tem ve le.
Kap cso la tunk – hosszabb szü net
után – ak kor vált rend sze res sé és szo -
ro sab bá, ami kor lel kész ként a De ák
tér re ke rül tem. Vi szo nyunk gyü le ke -
ze ti fel ügye lő vé tör tént meg vá lasz tá -
sa után ba rá ti, test vé ri kap cso lat tá
mé lyült. On nan tól az ál ta la kez de mé -
nye zett rend sze res he ti el nök sé gi
meg be szé lé se ken, de oly kor he ten te
több ször is ta lál koz tunk. Kí ván sá ga
sze rint elő ször min den ügyet ket tes -
ben be szél tünk vé gig, le gye nek a
pres bi te ri ülé se ken meg tár gya lan dó
kér dé sek, a temp lom vagy a pa ró kia
re no vá lá sá nak rész le tei, a gyü le ke ze ti
Hu szár Gál könyv- és pa pír ke res ke -
dés és a Kis de ák Óvo da ki ala kí tá sa
vagy sze mé lyi ügyek.

Ezek ben a be szél ge té sek ben, a
ter ve zé sek ben, majd ki vi te le zé sük ben
lett aján dék ká szá mom ra Gryl lus
Vil mos szak ér tel me, böl cses sé ge,
nyi tott ha tá ro zott sá ga, ked ves lé -
nye és el kö te le zett egy ház sze re te te.
Iga zán eb ben az idő szak ban sze ret -

tem meg, bár tu dom, hogy ez zel
nem mon dok so kat, hi szen őt csak
sze ret ni le he tett. S bol dog gá tesz,
hogy a sze re tet köl csö nös sé gé ről
min dig meg le het tem győ ződ ve. 

Re mény te len nek tű nik akár csak
meg kö ze lí tő leg is ér zé kel tet ni mind -
azt, amit Gryl lus Vil mos éle té nek és
mun ká já nak vi lá gí tó szol gá la ta je len -
tett ne künk. Kap cso la ta gyü le ke ze -
tünk kel egye te mi évei alatt kez dő -
dött. Kar éne kes ként Bu da pest egyik
leg jobb fér fi ka rá ban, a Bu da pes ti
egye te mi ének ka rok kó ru sá ban éne -
kelt, amely 1947 tá ján meg szűnt.
Welt ler Je nő ek kor a Lu the rá ni á ba
hív ta, s ha ma ro san az – ak kor még
egye sü let ként be jegy zett – ének kar
tit ká ra lett. Vál lalt fel ada ta a kot ta má -
so lás tól a pla kát raj zo lá sig, a szer ve -
zé si mun kák tól az ének kar jel vé -
nyé nek meg ter ve zé sé ig ter jedt. 

Ne ve az ak kor ki nyom ta tott kot -
tá kon fe le lős ki adó ként sze re pel, így
azon a ko rá lon is, ame lyet Welt ler Je -
nő 1948. ok tó ber 1-jén, Or dass La jos
püs pök le tar tóz ta tá sá nak nap ján har -
mo ni zált, s ame lyet a Lu the rá nia a
kö vet ke ző va sár nap is ten tisz te le tén

éne kelt: „Te vagy re mé nyem szik la -
szá la, / Erős sé gem, én Is te nem! / De -
ríts fényt rám, bo ríts ho mály ba: / Bí -
zom te ben ned szün te len…” 

Előbb pres bi te ri, majd fel ügye lői
tiszt sé gé ben épí tész mér nö ki szak tu -
dá sa vált nél kü löz he tet len né. A met -
ró vo na lai épü le te ink alatt ta lál koz -
nak; a föld alat ti mun kák kö vet kez -
té ben sé rült, meg süllyedt és a szó
szo ros ér tel mé ben össze dő lés sel fe -
nye ge tő épü le tek ál la po tát kel lett
meg őriz ni, il let ve hely re ál lí ta ni. 

Fel ügye lői tiszt sé ge ide jén a pa ró -
kia és a temp lom két száz éves épü le -
te i nek át fo gó és tel jes kö rű fel újí tá sa
kez dőd he tett el. A pa ró kia épü le té ben
az em ber ma gas sá gig vi zes fa lak szi -
ge te lé se és a vi ze se dé se ket oko zó, el -
avult víz- és csa tor na há ló zat tel jes
cse ré je tör tént meg, de le zaj lott az
élet ve szé lyes sé vált füg gő fo lyo sók
meg erő sí té se, majd a te tő zet fel újí tá -
sa és az épü let kül ső ta ta ro zá sa is. Ki -
ala kí tot tunk egy má so dik, majd har -
ma dik lel kész la kást, bő vült és kor sze -
rű sö dött a lel ké szi hi va tal. 

Az éve ken ke resz tül tar tó temp -
lom fel újí tás so rán a te tő zet és a ge -
ren dá zat tel jes cse ré jé re ke rült sor,
majd meg tör tént a ki dő lés sel is fe nye -
ge tő, meg re pe de zett fa lak össze erő -
sí té se be ton ko szo rú val, acél ká bel -
lel. Le zaj lott a be já ra ti lép csők, az ab -
la kok, az el avult fű tés- és vil lany há -
ló zat cse ré je, a hom lok zat ta ta ro zá -
sa és a bel ső fes tés. S ak kor még nem
em lí tet tem a pa ró kia épü le té ben
meg nyi tott ur na ter me ket, a köny ves -
bol tot és óvo dán kat, ame lyek be
ugyan csak be le épült Gryl lus Vil mos
szak mai tu dá sa és hű sé ges egy ház -
sze re te te. 

A sort foly tat ni le het ne, hi szen a
csák vá ri öreg pa ró kia épü le te is az ő
ter vei sze rint ala kult gyü le ke ze ti ott -
hon ná, és temp lo munk ha rang já té -

ka is az ő gon do la ta volt. De a to váb -
bi fel so ro lás sem me rí te né ki, csu pán
ér zé kel tet né mind azt, amit a De ák té -
ri gyü le ke zet és ezen túl egész egy há -
zunk kö szön het Gryl lus Vil mos nak. 

A fel ada tok vég re haj tá sá ban nem
volt egye dül. Az egy ol da lú sá got ő is
el há rí ta ná. A ten ni va lók ról több al -
ka lom mal is úgy szólt je len té se i ben,
hogy azok cso port mun kák. A fel ada -
tok ban részt vál lal tak má sok is. De
irá nyí tó je len lé te min dig biz ton sá got
je len tett, amely nek csak ő ma ga nem
tu laj do ní tott je len tő sé get. 

Fel ügye lői szol gá la tá ra egy be -
szél ge tés ben így né zett vissza: „A leg -
na gyobb ki hí vás és leg ne he zebb fel -
adat an nak fel is me ré se volt, hogy mit
kell ten ni, mi a ten ni va lók jó sor rend -
je, ho gyan le het a meg ol dást ha té ko -
nyan meg kö ze lí te ni. A vég re haj tás
már csak mun ka és hu má num kér -
dé se. Eh hez pe dig csak erő és sze re -
tet kell, ami hez a ke resz tyén em ber -
nek bő for rá sa van.” 

Akár a gyü le ke zet fe lé meg fo gal -
ma zott vég ren de le té nek is le het te kin -
te ni azt, aho gyan a má so dik le telt cik -
lus, te hát nyolc év után fel ügye lői
mun ká já ra vissza né zett: „Hogy a sok
bo tor ká lás és mu lasz tás el le né re az
egy ház még is ered mé nye ket tud fel -
mu tat ni, nem a mi ér de münk, és
nem is biz tos, hogy min den lát szó la -
gos si ker elő re lé pés. Ki íté li meg
szán dé kun kat, mun kán kat, hi bá in kat
és eré nye in ket? Is ten így ígé ri né pe ve -
ze tő i nek: »Em ber től ne tart sa tok,
mert az íté let Is ten ügye. Ami pe dig
nek tek túl ne héz, azt hoz zá tok elém,
és én meg hall ga tom azt.« (5Móz 1,17)
Ezt a mód szert aján lom a kö vet ke ző
cik lus ban dol go zó pres bi te rek nek is.” 

Is ten di cső sé ge szol gá la tá ban vi lá -
gí tó éle te ma rad jon ál dott pél da kö -
zöt tünk!

g Zász ka licz ky Pé tEr

„Vi lá gít sa tok, hogy az em be rek di cső ít sék a mennyei Atyát!”
Id. Gryl lus Vil mosra em lé ke zem
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b Akit a Szent end re bel vá ro sá ban
sé tá lók ka rá csony kor még gon do -
san be pó lyál va lát hat tak kis ded -
ként édes any já nak, Má ri á nak
öle lé sé ben, jám bor jó szá gok tár -
sa sá gá ban, tér dü ket meg haj tó
ki rá lyok kal, az a kis ded most
me zí te len, meg tö re tett tes tű tor -
zó ként fek szik a ki vi lá gí tott já szol
ri de gé ben… A ka rá csony utá ni va -
sár nap ra (a szent csa lád va sár nap -
ja), de cem ber 29-re vir ra dó haj nal -
ra van dá lok pusz tí tá sá nak esett ál -
do za tul a szent end rei evan gé li kus
temp lom ol da lá hoz ál lí tott nagy
bet le he mes több fi gu rá ja. 

A ka rá csony es tét idé ző je le net fi gu rái
szi lán kok ra tör ve, lát vá nyo san le köp -
ve he ver tek sza na szét. A meg gya lá zott
új szü lött fe je és egyik ke ze el tá vo lo -
dott az ap ró test től, ol da lán és má sik
ke zén lyuk tá ton gott, Má ria alak ja
szin tén össze tör ve, a hó do la tu kat ki -
fe je ző ki rá lyok im már fe jet le nül dön -
tik meg tes tü ket a vi lág Meg vál tó ja fe -
lé, az ökör fel is mer he tet len lett. Mind -
egyik fi gu rán üté sek nyo mai… Fel ka -
va ró a lát vány.

A Bib li át ol va sók em lé ke ze té ben
rög vest fel idé ző dik a 22. mes si á si
zsol tár né hány meg hök ken tő mon -
da ta: „Ha tal mas bi kák vet tek kö rül,
be ke rí tet tek a básáni bi va lyok. Föl tá -
tot ták rám szá ju kat, mint a mar can -
go ló, or dí tó orosz lán. Szét foly tam,
mint a víz, ki fi ca mod tak a csont ja im.
Szí vem, mint a vi asz meg ol vadt ben -
sőm ben. (…) Mert ku tyák vet tek kö -
rül en gem, go no szok ban dá ja ke rí tett
be, át lyu kasz tot ták ke ze met, lá ba mat.
(…) Meg osz toz nak ru há i mon, kön tö -
söm re sor sot vet nek.” (Zsolt 22,13–19)

Igen, mind ez azért, hogy a mi
tör té ne tünk el kez dőd hes sen, hogy Is -
ten Bet le hem ben meg szü le tett Fia
meg hal jon a vi lág bű né ért, ő, aki köz -
ben utol só órá i ban azo kért imád ko -
zik, akik ezt te szik ve le, aho gyan a Lu -
kács írá sa sze rin ti evan gé li um ban ol -

vas suk: „Jé zus pe dig így kö nyör gött:
Atyám, bo csáss meg ne kik, mert nem
tud ják, mit cse lek sze nek. Az után
sors ve tés sel osz toz kod tak ru há in.”
(Lk 24,23)

De ilyen ko rán? – te het jük fel a kér -
dést Szent end rén. Alig hogy meg szü -
le tett, már is el vé te tik? Még meg sem
me le ge dett he lye eb ben a vi lág ban,
már is össze tö re tik? A két ezer éves pil -
la nat kép épp hogy csak pré di kál ni
kez dett az evan gé li kus temp lom előtt
sé tá lók tö me gé nek – az ut ca em be ré -
nek épp úgy, mint az is ten tisz te let re ér -
ke ző gyü le ke zet nek –, de va la ki nek
már is út ban volt Jé zus. Hát ilyen
könnyű len ne őt el ten ni láb alól? 

An nak ide jén Jé zus szü le té se után

alig né hány nap pal an gyal je lent
meg Jó zsef nek ál má ban, és ezt mond -
ta: „Kelj fel, vedd a gyer me ket és
any ját, me ne külj Egyip tom ba, és ma -
radj ott, amíg nem szó lok ne ked,
mert He ró des ha lál ra fog ja ke res tet -
ni a gyer me ket.” (Mt 2,13)

A kis ded most nem me ne kül.
Nem me ne kít jük. Az őr ző-vé dő szol -
gá lat – a „se cu rity” –, a tér fi gye lő ka -
me ra nem se gít. A rend őr ség ál tal hi -
va tal ból fel aján lott ál do zat vé del mi tá -
jé koz ta tást nem kér tük. Az ál do zat
Krisz tus. Ki ál lunk mel let te, hol ott ő
nem szo rul vé de lem re. A szent end -
rei evan gé li ku sok szí vé ben (is) ott él
ha tal mas és erős Is ten ként, a vi lág
Ura ként, aki győ ze del mes ke dett a

bűn, a go nosz ság, az ör dög fe lett még
ak kor is, ha itt la kó ként na pon ként
szem be sü lünk az erő sza kos cse lek -
mény em lé ké vel.

Jé zus tól egyet len fegy vert kap tunk
ke zünk be ez el len: a sze re tet ere jét.
For gas suk jól, amit ke zünk be adott, és

Pál apos tol sza va it idéz ges sük egy más -
nak, ha oly kor mi is fel há bo ro dunk,
és el ön te ne az in du lat: „Ne győz zön le
té ged a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val.” (Róm 12,21)

g Hor váth-HE gyi Oli vér 
szent end rei evan gé li kus lel kész

Szent end rei tor zó

MTI-hír, 2014. január 1.: Új ra meg gya láz ták a bet le he met Szent end rén.
Bel uzsár né Be li cza And rea, a Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság szó vi -
vő je el mond ta, hogy a szil vesz ter éj je li eset ről még sen ki sem tett be je -
len tést, ám ugyan en nek a bet le hem nek a de cem ber 29-ére vir ra dó ra tör -
tént meg ron gá lá sa mi att már nyo moz nak. Ak kor egy szent end rei lel kész
ér te sí tet te a rend őr sé get ar ról, hogy a bet le hem öt fi gu rá ját össze tör ték.
A he lyi rend őr ka pi tány ság is me ret len tet tes el len ron gá lás mi att in dí -
tott el já rást az ügy ben – kö zöl te a szó vi vő.
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Ki me rült ség és a vissza té rés örö me,
a súly ta lan ság ál la po tá hoz szo kott lá -
bak né hány ne héz kes lé pé se a ten ger -
par ton – a Gra vi tá ció cí mű film zá -
ró kép so rai. Az el múlt he tek meg ha -
tá ro zó film él mé nye volt szá mom ra a
me xi kói Al fon so Cu a rón ál tal ren de -
zett ame ri kai film. Egy vé let len bal -
eset foly tán a vég te len űr be sod ró dott
két aszt ro nau ta (Sand ra Bul lock és
Ge or ge Clo o ney ala kí tá sá ban) min den
erőt fe lül mú ló küz del me a Föld re va -
ló vissza té ré sért.

Le nyű gö ző (3D-s) kép so ro kat, ki -
tű nő szí né szi já té kot és ki vá ló dra ma -
tur gi át kí nált a film, amely a hoz zá -
ér tő és a la i kus kri ti ku sok tól egy aránt
szin te ki vé tel nél kül po zi tív vissz han -
got ka pott.

A boly gónk ról ké szült cso dá la tos
ké pek lát szó lag csak hát tér ként szol -
gál tak a drá mai ese mé nyek hez, a két
űr ha jós be szél ge té se i hez, majd az
egyet len túl élő ma gá nyos küz del -
mé hez. Ám a film ép pen azt a kér dést
fe sze ge ti, ér de mes-e vissza tér ni a
messzi ről néz ve szép és tö ké le tes, ám
kö zel ről lát va seb zett, küz del mek kel

te li boly gó ra. Aho gyan töp ren gett
ezen a film ben dr. Sto ne ku ta tó nő is,
aki nek meg annyi ne héz ség gel kel lett
szem be néz nie min den na pi éle té ben. 

Egy pil la na tig meg ol dás nak tűnt
min dent hát ra hagy va el szen de rül ni
a vég te len űr ben, vé gül még is „győ -
zött a gra vi tá ció”, mely nek se gít sé gé -
vel bát ran vál lal ta a föl di élet be va ló
vissza té rést, s új ra meg tet te az el ső
lé pé se ket… Az egyik kri ti kus így fo -
gal maz: „Ne künk csak néz ni kell, és
örül ni a vi lág nak, amely ben élünk.”

Mi kor ezt a lap szá mot tisz telt ol -
va só ink a ke zük be ve szik, már mö -
göt tünk az ün nep iz gal ma: ki huny -
tak a fé nyek az ab la kok ban, nem
áll nak a ka rá csony fák, las san el fe lejt -
jük a mé zes ka lács il la tát, vissza zök -
ken tünk a mun ká val, ügyes-ba jos
dol gok kal te li hét köz na pok ba. Már
vissza te kin tet tünk az el múlt ün nep -
na pok ra, vé gig gon dol tuk, mi va ló sult
meg a ter ve ink ből, ki nek a bejg li je lett
a leg fi no mabb, si ke rült-e az öröm
mo so lyát csal ni sze ret te ink ar cá ra. És
ami mind eze ken túl a leg fon to sabb,
si ke rült-e oda fi gyel ni a lé nyeg re: ad -

tunk-e szál lást szí vünk ben a meg szü -
le tett bet le he mi Gyer mek nek?

Az új év el ső nap ja i ban sze re tünk
nagy fo ga dal ma kat ten ni, idén azon -
ban tűz zünk ki cé lul sok ki csit: néz -
zünk kö rül szű kebb és tá gabb kör -
nye ze tünk ben, csa lá dunk ban, mun -
ka he lyün kön, gyü le ke ze tünk ben, kik
azok, akik akár lel ki, akár gya kor la ti
se gít ség re szo rul nak, mik azok az ap -
ró vál toz ta tá sok, ame lye ket a te -
rem tett vi lág meg őr zé sé ért, a sa ját
egész sé gün kért meg te he tünk. 

És ta lán könnyebb lesz meg ten -
nünk eze ket a ki sebb lé pé se ket, ha
mind eköz ben szem előtt tart juk,
hogy van, aki az el ső nagy lé pést már
meg tet te he lyet tünk, ér tünk, s aki
sze re te té vel vonz min ket ma gá hoz a
csil lo gó, szí nes ka rá csony fák el bon -
tá sa után is…

g JCsCs

Gra vi tá ció

mozaik

ÜZ EnEt AZ Ar Ar átrÓl

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

sZAk rá lis so ro ZAt in Dul A luD wig Mú ZE uM BAn

Asz ta li be szél ge té sek: kor társ és szak rá lis?
Kor társ és szak rá lis? Mi kö ze a kor társ mű vé szet nek a szak ra li tás hoz?
Le het ma olyan al ko tá so kat ké szí te ni, ame lyek transz cen dens tar ta lom -
mal bír nak? Van-e egy há zi be fo ga dó kész ség a szak rá lis mű vé szet re? Nem
egy le tűnt kor ví zi ó ja?

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány és a Lud wig Mú ze um
2014 ja nu ár já tól új so ro za tot in dít. A ha zai kor társ mű vé sze ti élet ki ma -
gas ló sze mé lyi sé gei és tör té nel mi fe le ke ze tek teo ló gu sai, lel ké szei és püs -
pö kei vál lal koz nak ar ra, hogy pár be szé det hoz za nak lét re egy ház és mű -
vé szet kö zött. A be szél ge té sek fő té má ja a szak ra li tás hoz va ló vi szony,
a szak ra li tás teo ló gi ai és mű vé sze ti al kal ma zá sa és meg kö ze lí té se.

Az el ső két al ka lom be szél ge tő part ner részt ve vői:
Ja nu ár 9., 18.00: Ko nok Ta más Kos suth-dí jas fes tő mű vész és Fa bi ny

Ta más evan gé li kus püs pök.
Feb ru ár 13., 18.00: Lo vas Ilo na Mun ká csy-dí jas kép ző mű vész és Je le -

nits Ist ván pi a ris ta szer ze tes.
Mo de rá tor: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus.
A ren dez vény ide je alatt a meg hí vott mű vész nek egy al ko tá sa – amely

szá má ra leg in kább hit val lás ként fel fog ha tó – meg te kint he tő lesz a ki ál lí -
tó tér ben. A ren dez vényt rög zít jük, így a ké sőb bi ek ben vissza néz he tő lesz.

Be lé pő díj fel nőt tek nek 600 fo rint, nyug dí ja sok nak és di á kok nak 300
fo rint. (A be lé pő vel a Lud wig Mú ze u mot tá mo gat ja.)

A há zi ma nók két ol dal ról szok ták
meg tá mad ni a mo só gé pün ket: két tit -
kos csö vön ke resz tül. Az egyi ken be -
hord ják a pa pír zseb ken dő ket a ru -
hák kö zé, a má si kon a zok nik pár ját
cse nik el. 

A fél pár zok nik ban a nagy csa lá -
dos re kor dom száz ti zen hat da rab!
Kez det ben zacs kó ban, ké sőbb ko sár -
ban, most zsák ban gyűjt jük az ár va
lábra valókat. 

A fér jem sze rint nem lé tez nek há -
zi ma nók, csak egy fe le lő se van a mo -
só gép kö rü li tör té né sek nek, és az a va -
la ki pont rám ha son lít. 

Sze ren csé re a fi ó ká ink még hisz nek
a me sék ben, így nem ag gaszt ja őket,
ha a jobb láb ra 36-os csí kos, a bal ra
pe dig 34-es kis mac kós jut, hi szen a té li
ba kancs min dent el rejt, és sze re tik a
ma nó ju kat. Csak a fér jem lá zad: ha
mé ret sze rint nem is, de szín sze rint
pró bál ja össze néz ni a zok ni kat. 

Ez a mi tör té ne tünk, de mi le gyen

a száz ti zen hat fél pár zok ni val és 
az zal a ku pac cal, amely haj to ga tás -
ra vár? 

Meg pró bál tam át néz ni és ki se lej -
tez ni őket, de re mény te len nek tűnt.
Sze ret tem vol na ki dob ni az egé szet!
Ki csi ben olyan ér zés volt, mint ami -
kor el akad és össze gu ban co ló dik min -
den az élet ben, és el ér jük em be ri ha -
tá ra in kat. Ez a zok ni ha lom rám zu -
hant: idő hi ány ként, asszo nyi bé na ság -
ként, ren det len sé gem ter he ként… 

Meg kí sér tett a gon do lat, hogy va -
jon zok ni ügyek ben le het-e se gít sé get
kér ni az Úr tól. Le het! 

Hir te len fel in du lás ból az egyik zok -
nit be le gyűr tem a má sik ba…, el kö töt -
tem a szá rát, gom bot varr tam rá, fo -
nal ból kis cso mót a te te jé re: el ké -
szült az el ső zok ni nyu nyu ka! Az után
a má so dik, har ma dik, ne gye dik… 

Es te az ágy ban mind egyik fi ó ká -
mat vár ta egy nyu nyu. Nagy volt az
öröm! Ezek az el ron tott, el ve szett

zok ni-hi á ba va ló sá gok tes tet öl töt -
tek, és aján dé kok ká vál tak. 

To vább lép tem. Aján dék ból le gyen
misszió! El vit tem a zok ni kat kis ta nít -
vá nya im nak, és min den ki meg al kot -
hat ta a sa ját nyunyu ká ját, ame lyet
meg tart ha tott vagy to vább aján dé -
koz ha tott ka rá csony ra. A ki csi kék, az
ovi sok azon nal kö tőd ni kezd tek a fi -
gu rá juk hoz, és fel sem me rült ben nük,
hogy ki ad ják a ke zük ből. A kis is ko lá -
sok ap anyunyut és anya nyunyut vit -
tek ha za tel jes ti tok ban. A gim na zis -
tá i mat is be nyu nyuz tam. Bír ták! 

Száz nyolc zok nink ke rült el öröm -
mel tő lünk, ki ürült a zsák: a nagy ku -
pac bosszú ság egé szen ap rócs ka, gomb -
sze mű sze re tet gom bóc cá vál to zott! 

Enyém ma radt a há la. Az üres zsá -
ko mért. 

És tü rel me sen vá rom a meg ol dást
a „fe ke te ru há kon fe hér zseb ken dő -
fosz lá nyok” tör té ne té re! 

g Papp And rEa
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A kö zel múlt ban szin te sok kolt en gem
az a fel is me rés, hogy az evan gé li kus
is ten tisz te le tet sze mé lyes érin tett ség
és ké szü lés nél kül is tö ké le te sen meg
le het tar ta ni. Az el ső szó tól az utol -
só áme nig fel le het hasz nál ni má sok
ál tal elő re meg írt szö ve ge ket. Az
ige hir de tés sem prob lé ma, mert ren -
del ke zés re áll nak a be gya ko rolt mon -
da tok – az egy há zi szó kincs –, ame -
lyek bár mely hely zet ben, tex tus tól
füg get le nül át hi dal hat ják a la po zás -
ra for dí tan dó má sod per ce ket.

Sen ki ne ért sen fél re! Nem a lel ké -
sze ket aka rom kri ti zál ni, ha nem azt
a sé mát, ame lyet az idők fo lya mán
fel épí tet tünk, és gon dol ko dás nél kül
hasz ná lunk. Li tur gi ák ban és át örök -
lött szó hasz ná lat ban meg me re ve -
dett egy ház let tünk.

Mi ért nem fo gal maz hat meg a
lel kész egy imád sá got a mai em ber
gon do la tai és ér zé sei alap ján? Mi ért
kell egy időt len, ta lán szá za dok kal ko -
ráb ban ke let ke zett teo ló gi ai szö ve get
fel ol vas ni imád ság ként? Egy ál ta lán:
mi ért kell min dent fel ol vas ni? Per sze
nem kell, de – ta pasz ta la tom sze rint
– mind több szol ga tár sam haj lik az
ef fé le „ima köl csön zés re”.

Tu da tá ban va gyok an nak, hogy egy
is ten tisz te le ten hasz nál ha tó imád sá got
meg fo gal maz ni nem könnyű. Azt is tu -

dom, hogy jól meg kell gon dol ni, ha az
em ber a li tur gi án vál toz tat ni akar, és
tud ni kell, hogy mi ért tesszük. De ez
nem le he tet len, és nem is ti los.

Egy há zunk lét szá ma egy re csök -
ken, ev vel együtt leg több he lyen az is -
ten tisz te le ten részt ve vők szá ma is.
En nek egyik leg főbb oka, hogy a fi -
a ta lok nem tud nak be ül ni az idő sek
he lyé re a temp lom ba. Ami az idő sek -
nek ter mé sze tes volt, az a fi a ta lok nak
ide gen. A for ma mi att is, a szó hasz -
ná lat mi att is. Nem kel le ne va la -
hogy meg könnyí te ni szá muk ra az is -
ten tisz te le ten va ló rész vé telt?

Gáncs Pé ter el nök-püs pök ijesz tő
őszin te ség gel tet te fel a kér dést zsi -
na ti je len té sé ben (Evan gé li kus Élet,
2013. de cem ber 15., 8. ol dal): „Mi az
egy ház Urá nak aka ra ta ve lünk? El fo -
gyunk vagy gya ra po dunk?” 

Sem mi két sé günk nem le het afe -
lől, hogy Is ten aka ra ta az, hogy min -
den em ber üd vö zül jön. De hogy er -
re a mi egy há zun kat is fel tud ja-e
hasz nál ni, az raj tunk áll. 

Van nak fe le ke ze tek, ame lyek lét -
szá muk ban gya ra pod nak, ám ná luk
az is ten tisz te let nem szo rít ko zik má -
sok ál tal el ké szí tett ősi szö ve gek fel -
ol va sá sá ra – „mert a be tű meg öl, a Lé -
lek pe dig meg ele ve nít” (2Kor 2,6).

g Szi las At ti la

Ima – ma
Élő for rás ból, élő szó val, élő lé lek kel

b Pál apos tol az egy há zat Krisz tus tes té nek ne ve zi. Ez a test nem ak kor
élő, ha jó struk tú rá ja van, ha jól kép zett lel ké szei vagy szé pen rend -
ben tar tott épü le tei van nak, ha nem ak kor, ha át hat ja a va sár na pi is -
ten tisz te le ten hir de tett evan gé li um ere je. Az is ten tisz te let az egy ház
szív ve ré se, amely az éle tet kül di szét az egész test be. Az is ten tisz te -
let nem csak az alap ja, de a ko ro ná ja és vég cél ja is az egy ház éle té nek,
be te kin tés a menny be, az üd vös ség be. Azt, hogy az egy ház mi lyen mér -
ték ben tel je sí ti kül de té sét, nem a kü lön fé le ak ti vi tá so kon kell le mér -
ni, ha nem azon, hogy mi lyen az is ten tisz te let, hogy szét árad-e on nan
az evan gé li um ere je az egész test be.

kö szö net a kán tor kép zés tá mo ga tá sá ért
Is ten irán ti há lá val nyug táz zuk a Kán tor kép ző In té zet szám lá já ra az
elmúlt év ben be ér ke zett Can ta te-of fer tó ri u mo kat. 2013-ban össze sen
778 660 fo rint ér ke zett az egy ház me gyék től és az egyes gyü le ke ze tek -
től a kán tor kép zés tá mo ga tá sá ra. 

Ado má nyo zó ink a kö vet ke zők vol tak:
Gyü le ke ze tek: Bu da hegy vi dék, Deb re cen, Har ka, Luc fal va, Nagy ka ni -

zsa–Sze pet nek, Orosz lány, Ős agárd, Pécs, Pusz ta vám, Rá kos ke reszt úr,
Sand, Szé kes fe hér vár; az Észak-pes ti Egy ház me gye gyü le ke ze tei és
még há rom azo no sí tat lan ado má nyo zó egy ház köz ség.

Egy ház me gyék: Észak-pes ti Egy ház me gye, Va si Egy ház me gye.
Kö szön jük, hogy ál do zat vál la lás sal gon dol tak a kán tor kép ző ben fo -

lyó mun ká ra!
A Kán tor kép ző In té zet mun ka tár sai

H i r d e t é s e K
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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

6.00 / 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
10.15 / M1
Evangélikus magazin
10.30 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
10.50 / M1
Fasori tanárok
22.00 / Pax Tv
Nők a Bibliában
Eszter könyve
23.55 / Duna World
A Biblia a magyar költészetben

HÉTFŐ

12.05 / Bartók rádió
A Budapesti Filharmóniai
Társaság Zenekarának
hangversenye
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Kubik Anna színművész
14.35 / Duna World
Beugró – Felkészültek? 
Mert mi nem! (szituációs játék)
19.55 / Duna World
A tizedes meg a többiek
(magyar játékfilm, 1965) (100’)
22.00 / Duna Tv
Összetört álmok sugárútján
(magyar dokumentumfilm)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

KEDD

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Lázár Ervin olvassa fel novelláit
16.00 / Duna World
Isten kezében
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.00 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszlegendák
22.05 / Duna Tv
A bőség földje
(amerikai–német–kanadai
játékfilm, 2004) (114’)
22.15 / M1
Besence open
(magyar dokumentumfilm, 2013)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
16.00 / Duna World
Evangélikus magazin
19.35 / Bartók rádió
Cziffra György zongoraestje
20.00 / Pax Tv
Nők a Bibliában
(ismeretterjesztő műsor)
20.20 / M1
Szabadság tér ’89
(dokumentumműsor)
20.55 / Duna Tv
Műkorcsolya-Európa-bajnokság
21.05 / M1
On the Spot
(dokumentumműsor)
Maldív-szigetek
22.45 / Duna Tv
Az ifjúság édes madara
(amerikai játékfilm, 1962) (115’)

CSÜTÖRTÖK

12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a kondorosi
evangélikus templomból
19.10 / M3
Édes Anna (magyar játékfilm)
20.05 / M1
Férfi kézilabda-Európa-
bajnokság
Magyarország–Norvégia 
(élő közvetítés)
21.55 / Duna World
Neve is van: Budapest
(magyar ismeretterjesztő
sorozat, 2013)
22.10 / Duna Tv
Szerelmesfilm
(magyar játékfilm, 1970) (119’)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Arvo Pärt: 
Hét Magnificat-antifóna
23.15 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

PÉNTEK

8.35 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
13.30 / Pax Tv
Ificafé – 
Kávéház a város szélén
(koncertfilm)
13.35 / Bartók rádió
Rosalyn Tureck zongorázik
Bach: Das Wohltemperierte
Klavier – II. kötet
14.55 / M1
Mediterraneo
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk az Olasz
Kultúrintézet nagytermét
Rossini: Kis ünnepi mise
21.05 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
22.10 / Duna Tv
Mint a bagoly nappal
(olasz–francia játékfilm,
1968) (104’)

SZOMBAT

7.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10 / Duna Tv
Isten kezében
10.00 / Kossuth rádió
Szombat délelőtt
(délelőtti magazinműsor)
14.00 / Duna Tv
Műkorcsolya-Európa-bajnokság
16.15 / M3
Játék határok nélkül, 1993
21.10 / Pax Tv
Minden lehetséges!
(koncertfilm)
21.10 / Duna Tv
Fölszállott a páva –
válogatófilm
21.15 / M2
A törökfejes kopja
(magyar történelmi film)
22.30 / Kossuth rádió
Esti séta
Riportok, beszélgetések,
művek: a kultúra ösvényén

VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.40 / M1
Református magazin
11.05 / Duna Tv
Hungarikum gála
11.40 / M1
Evangélikus templomok
12.05 / Bartók rádió
Bravissimo!
Nagy László Adrián orgonál
18.00 / Duna World
Az ökumenikus imahét 
nyitó istentisztelete
(ismétlés: 23.45 / Duna World)
20.55 / Bartók rádió
A Huelgas Ensemble
hangversenye az antwerpeni
Szent Pál-templomban
23.15 / Duna Tv
Szegénylegények
(magyar játékfilm, 1965) (87’)

VASáRnApTÓL VASáRnApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 12-étől január 19-éig

va sár nap (ja nu ár 12.)
És el ámul tak a zsi dó szár ma zá sú hí vők, akik Pé ter rel együtt jöt tek, hogy a
po gá nyok ra is ki töl te tett a Szent lé lek aján dé ka. Ap Csel 10,45 (Ez 39,29; Mt
3,13–17; Róm 12,1–3/4–8/; Zsolt 96) El ámu lunk, mert úgy érez zük, ne künk
jár, a má sik nak nem. Mi le tet tünk va la mit az asz tal ra, ne künk jár(na) elő -
lép te tés, el is me rés, fi ze tés eme lés, pré mi um, nem an nak, aki ak kor még itt
sem volt, mi kor mi már… Is me rős ez a ma ga tar tás? A „jó” el ámu lás tu laj -
don sá gát ta nul juk meg, hi szen Is ten or szá gá ban nincs he lye az irigy ség nek,
a jo go sult sá gok la tol ga tá sá nak! Szív ből örül jünk an nak, hogy a má sik is meg -
kap ja azt, amit mi sem az ér de me in kért ka punk! A leg na gyobb aján dé ka it Is -
ten így ad ja: a meg vál tást, a Szent lé lek aján dé kát, a kö zös sé get Jé zus Krisz -
tus sal, az örök éle tet…

Hét fő (ja nu ár 13.)
Ne félj, te ked ves fér fiú! Bé kes ség ne ked! Légy erős, légy erős! Dán 10,19a (Róm
1,11–12; Ap Csel 10,37–48; Jn 4,39–42) Is ten nek ked ves Dá ni el. Ne félj, szól
hoz zá a hang. Dá ni el köny ve annyi ra szép és ta nul sá gos ol vas mány, hogy
aki bá to rí tás ra vár, fel tét le nül la poz za fel. Ne le gyen két sé günk afe lől, hogy
mi – ér dem te le nül bár, de – ugyan olyan fél tett és ked ves gyer me kei va -
gyunk az Is ten nek! A vi lág „lár má já ban” sok szor nem hall juk meg, de ha
csend ben, nyu god tan, imád koz va, el mé lyül ve rá fi gye lünk, a biz ta tás, az
erő, a bá to rí tás, a gond vi se lő Is ten sze re te te sze mély re sza bot tan árad ki
ránk. 

kedd (ja nu ár 14.)
Aláz zá tok meg te hát ma ga to kat Is ten ha tal mas ke ze alatt, hogy fel ma gasz -
tal jon ti te ket an nak ide jén. 1Pt 5,6 (Dán 4,34; Józs 3,9–17; Jn 4,43–54) A mél -
tán köz tisz te let nek ör ven dő lel kész halk sza va i ra fi gye lek fel a rá di ó ban: mun -
ká ja so rán az el eset tek kel, sze gé nyek kel fog lal koz va min dig „az em be re ket”
né zi, és nem „a zem be re ket”. (Utób bit mos ta ná ban gyak ran hal la ni mint le -
né ző, le saj ná ló ki fe je zést, ők a nem sze re tem tö meg – amely be mi per sze nem
tar to zunk be le.) Ilyen alá za tos Jé zus-ta nít vánnyá le gyünk mi is! Jé zus min -
dig az egy re fi gyelt, az öt ezer em bert sem ho mo gén masszá nak lát ta, csa -
pat nyi éhes nek. Alá zat Is ten nagy sá ga előtt, alá zat sa ját ki csi sé günk, bű nös
em ber sé günk mi att és alá zat a má sik Is ten-gyer me ke fe lé…

szer da (ja nu ár 15.)
Az apos to lok így szól tak az Úr hoz: „Nö veld a hi tün ket!” Lk 17,5 (Zsolt 86,16;
Kol 2,1–7; Józs 1,1–18) A spor to lók nap mint nap ke mény edzés ben tart ják
iz ma i kat, fi zi ku mu kat. Nem áll nak le egy nap ra sem, mert az vissza vet né őket.
A hi tünk ak kor nö vek szik, ha nem el mé let ben a mi énk, ha nem „gya ko rol -
juk”, az az ha min den ál dott nap job ban és job ban fi gye lünk Is ten be szé dé -
re, ve lünk kap cso la tos ter ve i re. Az éle tünk ben sor ra ér ke ző ne héz sé ge ket,
pró bá kat nem Is ten gond vi se lé sé nek hi á nya ként lá za dás sal, ha nem hi tünk
pró bá ja ként fo gad juk, és meg ol dá suk ra, túl élé sük re tő le ké rünk se gít sé get,
erőt, ve ze tést. A ké rés el mon dá sa an nak a hi tünk nek a meg val lá sa, hogy tud -
juk: Is ten től min dent meg ka punk, ami ja vunk ra szol gál, és sem mi sem tör -
té nik tud ta nél kül ve lünk, csak mi még nem lá tunk tisz tán, csak tü kör ál tal
ho má lyo san…

csü tör tök (ja nu ár 16.)
Pe dig a mi be teg sé ge in ket vi sel te, a mi fáj dal ma in kat hor doz ta. Mi meg azt
gon dol tuk, hogy Is ten csa pá sa súj tot ta és kí noz ta. Ézs 53,4 (Jn 2,2; Mk 10,13–
16; Józs 2,1–24) Ma is sok fé lét gon dol nak, mon da nak Jé zus ról. Gya na kod -
va, ké tel ked ve, hi tet le nül, bi zony ta la nul, za var ban fi gye lik. In du la to kat vált
ki. Ta gad ják, gú nyol ják, meg kér dő je le zik. A hí vő em ber nek eb ben a vi lág -
ban, ahol ez a ma ga tar tás is re a li tás, kell szi lár dan, nem ag resszí ven, de ki -
tar tó an, meg al ku vás nél kül hir det nie és él nie azt, aki meg vál tot ta vé re árán,
és meg sza ba dí tot ta hi tet len, re mény te len éle te rab sá gá ból.

pén tek (ja nu ár 17.)
Az Atya sza ba dí tott meg min ket a sö tét ség ha tal má ból, és ő vitt át min ket
sze re tett Fi á nak or szá gá ba. Kol 1,13 (Zsolt 118,14; Lk 12,49–53; Józs 3,1–17)
Még alig ész re ve he tő, de már el kez dő dött… Is mét le győ ze tett, át ve tet te a ha -
tal mat. Még csak azok ve szik ész re sza bad szem mel, akik na gyon-na gyon oda -
fi gyel nek, és nem csak az or ruk elé, ha nem fel fe lé is fi gyel nek. Per cek kel
hosszab bak a na pok, mint a de cem be ri mély sé ges sö tét dél utá no kon. Re mény,
bi za ko dás… A sö tét ség ha tal má ból ki vett min den lel ket egy lát ha tat lan kéz.
Fi gyel nünk kell rá, hall gat ni őt, be szél ni ve le, és örül ni mind an nak, amit ér -
tünk tett. Még van ugyan sö tét ség, de már fény lik, már köz tünk van az iga -
zi vi lá gos ság!

szom bat (ja nu ár 18.)
Ör ven dez szí vem az Úr ban. 1Sám 2,1 (Jn 15,9b.11; Mt 6,6–13; Józs 4,1–5,1) Is -
ten előtt mind bű nös ként és ke gye lem re szo ru ló ként ál lunk. Még is olyan ke -
vély ség – el bi za ko dott ság, gőg, dac – van ben nünk, hogy nem vesszük ko -
mo lyan igé jét, nem hall juk meg fi gyel mez te té sét, nem lát juk a je le it, a kül -
döt te it, ame lyek-akik ér de künk ben, ér tünk ér kez nek, hogy áll junk meg rom -
lás ba vi vő utun kon, és tér jünk meg hoz zá. Az tán egy szer tör té nik va la mi,
ami térd re kény sze rít. Uram, add, hogy idő ben meg hall jam han god, hogy fel -
is mer jem: nél kü led el ve szett va gyok, de ve led tel jes le het az éle tem!

g Kő há ti Do rottya

Új nap – új kegyelem
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

HÍREK, HIRDETÉSEK
Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar te le ví zi ó ban

Ja nu ár 12-én, va sár nap az M1-en 10.15-kor kez dő dik egy há zunk mű so ra,
az Evan gé li kus ma ga zin. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

Ja nu ár 12-én, va sár nap az M1-en 10.50-kor Fa so ri ta ná rok cí mű mű -
so runk ban Gaz da Ist ván mű ve lő dés tör té nész két hí res ta nár ra, Mi ko -
la Sán dor ra és Rátz Lász ló ra em lé ke zik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren -
de ző: Ne mes Takách Ág nes.

A re for má ció és a mű vé szet – 
elő adás Bu da ke szin

Ja nu ár 16-án, csü tör tö kön 19 óra kor „Uram, sze -
re tem há zad nak ékes sé gét” – A re for má ció és a
mű vé szet cím mel tart ve tí tés sel il luszt rált elő adást
dr. Ma ro si Er nő mű vé szet tör té nész aka dé mi kus,
pro fes sor eme ri tus a bu da ke szi Kál vin te rem ben
(Fő u. 159.). Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő -
dőt.

Az elő adás in gye nes. Ado má nyo kat a bu da -
ke szi Pro tes táns Kör te vé keny sé gé nek tá mo ga -
tá sá ra el fo ga dunk.

GYÁSZ JE LEN TÉS
„Krisz tus azért halt meg, és azért kelt élet re, hogy mind a
hol ta kon, mind az élő kön ural kod jék.” (Róm 14,9)

Új év el ső va sár nap ján, éle té nek 85. évé ben el hunyt Szar -
ka Já nos, a szil sár ká nyi evan gé li kus gyü le ke zet volt gond -
no ka. Te me té se ja nu ár 10-én, pén te ken 14 óra kor lesz a szil -
sár ká nyi evan gé li kus te me tő ben. A fel tá ma dás bi zo nyos -
sá gá ban gyá szol juk és bú csú zunk tő le: fe le sé ge, le á nya és
fia, ve je és me nye, uno kái, kö ze li és tá vo li ro kon sá ga, sze -
re tett gyü le ke ze te.

Kö szön jük együtt ér ző imád sá ga i kat.
A gyá szo ló csa lád


