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„Az egy ház imád sá ga – mint ahogy 
is ten tisz te le ti éle te is – kö rül öle li a föl det.
És messze túl nyú lik egy-egy he lyi 
gyü le ke zet, de még az egyes fe le ke ze tek
ha tá ra in is.”

Együtt imádkozom népeddel f 2. oldal

Betartom vagy megtartom f 2. oldal
Reformációról és művészetről f 7. oldal
A magyar kultúra napja f 8–9. oldal
Legyünk állhatatosak! f 11. oldal
„Valaki egyengeti az utunkat” f 12. oldal
Turistáknak is szól az ige f 13. oldal

„Hi á ba kér tem, ne vi gye el egy szer re a bő rönd nyi 
Bib li át. Hajt ha tat lan volt. 
A ha tár ról táv ira tot kül dött meg nyug ta tá som ra: 
»Ma  ma zda ro va«, ami annyit je len tett, 
hogy a ma ma egész sé ges, te hát az ak ció si ke rült.”

Különös találkozás f 5. oldal

„Az asz tal ká ról ke zem be ve szem 
a bor ral te li po ha rat. 
– Ked ves gyü le ke zet! Va la mit el kell mon da nom.
A pla ká ton úgy sze re pel, hogy én ren dez tem ezt
a da ra bot. Be kell je len te nem, hogy ez nem igaz.”

„Meg sem itta a borát” f 11. oldal

A re for má ció és kul tú ra te ma ti kus évé -
ben elő ször össze gyűlt tes tü let szá má -
ra dr. Fa bi ny Ta más, az em lék bi zott -
ság el nö ke fog lal ta össze a mot tó hoz
fű ző dő gon do la ta it. (Az Evan gé li kus
Élet ja nu ár 12-i lap szá má nak Ég tá jo -
ló ro va tá ban eze ket köz zé is tet te az
Észa ki  Egy ház ke rü let  püs pö ke.)  A
re for má ció és kul tú ra teo ló gi ai össze -
füg gé se i nek meg vi lá gí tá sá ra 20. szá -
za di pro tes táns teo ló gu so kat is se gít -
sé gül  hí vott.  Ki in du ló pont ként  a
2014-es Evan gé li kus nap tár banmeg -
je lent ta nul má nyo kat is a lel ké szek és
a la i ku sok fi gyel mé be aján lot ta. 
Fa bi ny Ta más teo ló gi ai ex po zé já ba

dr. Reuss And rás is be kap cso ló dott.
Hit tu do má nyi egye te münk rend sze -
res teo ló gi át ta ní tó pro fes sor eme ri -
tu sa a kul tú ra hi va tás tu dat tal kap cso -
la tos di men zi ó i ra, még pe dig az em -

ber nek ma ga és má sok irán ti fe le lős -
sé gé re irá nyí tot ta a fi gyel met. 
Idén, il let ve az el kö vet ke zen dő esz -

ten dők ben szá mos terv vár meg va ló -
sí tás ra. Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki -
adó  igaz ga tó ja  is mer tet te  a  Lu ther
vá lo ga tott mű ve it köz re adó so ro zat ez
év ben ki ad ni ter ve zett kö te te i nek vár -
ha tó meg je le né si idő pont ja it: az Asz -
ta li be szél ge té sek ko ra nyá ron, míg az
Ige hir de té sek cí mű gyűj te mény ok tó -
ber ben ke rül het a köny ves bol tok ba.
Az igaz ga tó be szá molt az ed dig el ké -
szült két kö tet (Bib lia for dí tás, vi gasz -
ta lás, imád ság, il let ve Le ve lek) ér té ke -
sí té si mu ta tó i ról is. Fel hív ta a fi gyel met
a gyü le ke ze ti ta gok szá má ra kí nált le -
he tő ség re: „örök be fo gad hat ják” a Lu -
ther-so ro zat kötete it. 

Flashmob
ésLuther-kötetek

Idén elő ször ülé se zett 
a re for má ci ói em lék bi zott ság

b AMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottságaja-
nuár15-éntartottaideielsőülésétazÉszakiEgyházkerületpüspökihi-
vatalában.2014-benegyházunkareformációésakultúraösszefüggé-
seithelyeziafókuszba.2017-igelőreelfogadott„menetrend”szerint
követikegymástatematikusévek,ígykészülegyházunkareformáció
születésénekötszázadikévfordulójára.Azemlékbizottságtöbbekkö-
zötthatározotta re for má ció és kul tú ra évé hez kötődőtervekrőlis.

A  ka to li kus  szó hasz ná lat ban  ima -
nyol cad nak  is ne ve zett  ima he tet az
Egy há zak  Vi lág ta ná csá nak  Hit-  és
Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga, va la mint
a Ke resz tény Egy sé get Elő moz dí tó Pá -
pai Ta nács fel ügye li, rész le tes te ma -
ti ká ját  azon ban  min den  esz ten dő -
ben  más-más  or szág  öku me ni kus
cso port ja dol goz za ki. A ha zánk ban is
kü lön fü zet ben meg je len te tett for rás -
anya got (mely nek ge rin ce – mel lék -
let ként – az Evan gé li kus Életmúlt heti
lap szá má ban  is  meg ta lál ha tó)  idén
Ka na da öku me ni kus kö zös sége jegy -
zi. Ők vá lasz tot ták 1Kor 1,1–17 alap -
ján az idei hét ve zér igé jét is: „Hát ré -
szek re sza kít ha tó-e Krisz tus?”
A mot tó ul vá lasz tott pá li kér dés is -

me re té ben ok kal vár hat tak vá laszt a

Kál vin té ri temp lom ban egy be gyűl -
tek an nak az egy há zi jel ké pek kel te li
asz tal ká nak a „je len té sé re” is, me lyen
– a ka na da i ak ké ré sé re – kü lön bö ző
fe le ke ze tek  jel lem ző  tár gyai  so ra -
koz tak:  „Szűz  Má ria  Kis jé zus sal”
ikon, csil lag, ke reszt, Bib lia, ga lamb -
szim bó lum mal dí szí tett kép, úr va cso -
rai ke hely, imád sá gos könyv, to váb bá
még egy ikon és egy dí szes evan gé -
li u mos könyv… Mind ezek ről la punk
3.  ol da lán  – Öku me ni kus „pik nik”
kér dő je lek kel cím mel – az Ég tá jo ló ro -
vat ban  fejti  ki  gon do la ta it Gáncs
Pé ter el nök-püs pök, aki – Er dő Pé ter
bí bo ros mel lett – a nyi tó is ten tisz te -
let ige hir de tő je volt.

„Hátrészekreszakítható-eKrisztus?”
Az ökumenikus imahét or szá gos nyi tó is ten tisz te lete 

a Kál vin tér meg újult re for má tus temp lo má ban

b Megtartottaalakulóülésétazegy-
házunkpüspökitanácsaáltalape-
rikópareformkidolgozásáraélet-
rehívottadhocbizottság.Ajanu-
ár 14-i tanácskozást az Északi
EgyházkerületSzilágyiErzsébet
fasoripüspökihivatalábanGáncs
Pé ter elnök-püspök–abizottság
elnöke–áhítattalnyitottameg.

A tes tü let nek tag ja a há rom egy ház -
ke rü let püs pö ke mel lett Lack ner Pál
püs pök, aki a hasz ná lat ban le vő pe -
rikó pa ren dek elem zé sé vel, ér té ke lé sé -
vel és rend sze re zé sé vel két éven át elő -

ké szí tet te a tes tü let mun ká ját. Hit tu -
do má nyi egye te mün ket Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na, a gya kor la ti in té zet ve -
ze tő je, püs pök he lyet tes és Reuss And -
rás pro fessor eme ri tus kép vi se li. Az
egy ház ke rü le tek  lel ké szi  de le gált jai
– Sef csik Zol tán, Sza bó And rás és Tóth
Ká roly –mel lett a ko ráb bi li tur gi ai bi -
zott ság  szak mai  mun ká ját  irá nyí tó
Ha fen scher Ká roly, il let ve a pe rikó pa -
ren dek kel az éven kénti „ve tés for gó” el -
ké szí té se kap csán ti zen két éve fog lal -
ko zó Vég he lyi An tal lel kész, az Evan -
gé li kus Élet A va sár nap igéje rovatának
ve ze tő je is tag ja a bi zott ság nak. 
Gáncs Pé ter nyi tó áhí ta tá ban  rá -

mu ta tott: a pe rikó pák ban Is ten élő és

ha tó igé jé vel van dol gunk. A bi zott -
ság nak az ige mér té ke alatt áll va kell
mun ká ját vé gez nie. 
Meg nyi tó elő ter jesz té sé ben a Dé li

Egy ház ke rü let  lel ké szi  ve ze tő je  el -
mond ta, hogy a püs pö ki ta nács elő -
ze tes dön té se alap ján a bi zott ság új
pe rikó pa ren dek ké szí té se vagy más
egy há zak tól va ló át vé te le he lyett a je -
len leg hasz nált ren dek fe lül vizs gá la -
tá ra, szük ség ese tén ja ví tá sá ra, át dol -
go zá sá ra  kap  meg bí zást.  Hang sú -
lyoz ta, hogy az új né met pe rikó pa -
rend ko ráb ban  fel ve tő dött  át vé te le
nincs na pi ren den, vi szont ja va sol ta,
hogy mun ká ja so rán a bi zott ság er -
re a rend re is le gyen ki te kin tés sel. 
A testület ez után meg hall gat ta a ta -

gok mun ka mód szer re vo nat ko zó ja vas -
la ta it, majd úgy ha tá ro zott, hogy mun -
ká ját a böjt el ső va sár nap já tól a hús vét
utá ni (Qu a si mo do ge ni ti) va sár na pig
ter je dő idő szak pe rikó pá i nak át vizs gá -
lá sá val kez di. A ta gok – a má jus ra ter -
ve zett kö vet ke ző ülé sig – kü lön-kü lön,
de az a cél ra lét re ho zott le ve le ző lis tán
egy más sal kap cso la tot tart va dol goz -
nak. Ugyan ak kor lét re hoz nak egy má -
sik  le ve le ző lis tát  is  –  a  per iko p are -
form@lu the ran.hu – cí men, amely re
fo lya ma to san vár ják a pe rikó pa re form
iránt ér dek lő dők ja vas la ta it – má ju sig
min de nekelőtt a böjti és hús vé ti pe rikó -
pák kal kap cso lat ban. 

g V. A.

Megkezdtemunkáját
aperikópareformotkidolgozóbizottság

f Folytatás a 3. oldalon
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f Folytatás a 4. oldalon

b Évrőlévreimahétreinvitálnakjanuárbanazökumenikusszervezetek:
január5.és12.közöttazAlianszmagyarországiszervezete,aMagyar
EvangéliumiSzövetséghívottestérőlestéreközösségbe,január19-én
pedigaMagyarKatolikusPüspökiKonferenciaésaMagyarországi
EgyházakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)nyitottamegjanuár26-igtar-
tóimahetétaKrisztus-hívőkegységéért.Múltvasárnapalátványo-
sanmegszépültBudapest-Kálvintérireformátustemplombanvoltaz
országosnyitóistentisztelet,melyetaDunaWorldcsatornánatele-
víziónézőkis„élőben”kísérhettekfigyelemmel.
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A víz ke reszt ün ne pe utá ni va sár na -
pok köz pon ti mon da ni va ló ja: Krisz -
tus di cső sé ge meg je le nik a vi lág ban.
Krisz tus  di cső sé ge  azon ban  nem
úgy je le nik meg a vi lág ban, aho gyan
mi sze ret nénk. 
Szí ve sen fo gad nánk a Krisz tus ban

ön ma gát  ki nyi lat koz ta tó  Is ten  di -
cső sé gét, ha min den el len ál lást meg -
tö rő, min den két sé get le győ ző mó -
don, térd re kény sze rí tő erő vel je len -
ne  meg.  Er re  azon ban  mind ad dig
vár nunk kell, amíg Krisz tus Urunk
„új ra el jön di cső ség ben ítél ni élő ket
és hol ta kat, és ural ko dá sá nak nem
lesz vé ge” (Ni ce ai hit val lás). Ad dig
azon ban  az  egy ház  a  ke reszt nek
nem csak a je lét hor doz za, ha nem a
ke reszt hor do zó (az az Krisz tus-hor -
do zó) élet küz del me it is éli. Er ről ír
Pál  apos tol:  „Vagy nem tud já tok,
hogy mi, akik a Krisz tus Jé zus ba ke -
resz tel tet tünk, az ő ha lá lá ba ke resz -
tel tet tünk?” (Róm 6,3) 
Ugyan ak kor azt is hisszük és ta -

pasz tal juk, hogy Krisz tus di cső sé ge
a ma ga sa já tos mód ján már most erő -
vel és ha ta lom mal je le nik meg a vi -
lág ban. En nek bol dog fel is me ré sé re
azon ban nem elég sa ját ér tel münk és
szán dé kunk. Ezért is imád ko zunk így
az  úr va cso rai  li tur gia  anam né zis -
imád sá gá ban:  „Ké rünk,  Is te nünk,
em lé kez zél meg sze re tett Fi ad ér tünk
vi selt  szen ve dé sé ről  és  ha lá lá ról,
áraszd  ki  Szent lel ke det  mind nyá -
junk ra, hogy Meg vál tónk ke reszt jé -
nek tit kát ün ne pel ve fel tá ma dá sá nak
ere jé ben ré sze sül jünk!”
A víz ke reszt ün ne pe utá ni har ma -

dik va sár na pon ar ra fi gye lünk, hogy
Krisz tus di cső sé ge a szó ban, az igé ben
úgy je le nik meg a vi lág ban, mint gyó -
gyí tó ha ta lom. A va sár nap ol tár előtt

föl ol va sott igéi és az ige hir de té si alap -
ige össz hang ban ta nús kod nak er ről. 
A po gány szír Na a mán (2Kir 5,1–

15a) gyó gyu lá sát nem an nak kö szön -
het te, hogy hét szer meg für dött a Jor -
dán vi zé ben, ha nem an nak, hogy bár
elő ször  til ta ko zott, de vé gül szol gái
meg győ zé sé re  még is  meg tet te  azt,
amit Eli ze us pró fé ta mon dott ne ki. A
pró fé ta Is ten sza vá nak, igé jé nek to -
vább adó ja, Na a mán te hát va ló já ban
Is ten re hall ga tott. Ez volt gyó gyu lá sá -
nak kul csa. Az evan gé li um ban a szin -
tén po gány ró mai szá za dos (Mt 8,1–
13) a ma ga hi va tá sá ban a ki mon dott
pa ran csok  kö te le ző  ere jét  is mer ve
hit te el, hogy Jé zus nak a be teg ség nél
erő sebb sza va elég ah hoz, hogy sze -
re tett szol gá ja is mét egész sé ges le gyen. 
Ezek a tör té ne tek – a töb bi, cso dás

gyó gyu lást le író tör té net tel együtt –
túl mu tat nak a tes ti gyó gyu lás két ség -
te le nül ör ven de tes és há lá ra in dí tó
aján dé kán. Jel ként mu tat nak Krisz -
tus nak ar ra a ha tal má ra, amellyel az
em ber lel ké nek leg sú lyo sabb be teg -
sé gét is ké pes meg gyó gyí ta ni. Ez a be -
teg ség pe dig a bűn, a hi tet len ség, bi -
zal mat lan ság  Is ten nel  szem ben,  és
en nek kö vet kez mé nye, zsold ja a ha -
lál (Róm 6,23).
Já nos apos tol le ve lét olyan gyü le ke -

ze tek hez ír ta, ame lyek egy re in kább
olyan szel le mi-lel ki ha tá sok be fo lyá sa
alá ke rül tek, ame lye ket össze fog la ló né -
ven gnosz ti ciz mus nak ne vez a hit tu -
do mány. A gnosz ti kus tév ta ní tók a ke -
resz tyén hit alap ve tő és leg fon to sabb
ki fe je zé se it hasz nál ták ugyan, de ide -
gen tar tal mat köl csö nöz tek ezek nek,
meg gyen gít ve vagy ép pen csor bít va a
Krisz tus ról szó ló ta nú ság té telt. 
A Já nos ál tal meg szó lí tott gyü le ke -

ze tek nek a hi te lett egy re be te gebb.

De ez az óta is így van min den hol az
egy ház ban, ahol meg gyen gí tik vagy
csor bít ják  a  Krisz tus ról  szó ló  be -
szé det, az evan gé li u mot, hi szen egye -
dül eb ben van és eb ből fa kad Krisz -
tus né pé nek ere je, lel ki egész sé ge.
Krisz tus  di cső sé ge  úgy  je le nik

meg  a  vi lág ban,  hogy  egy há zá nak
gyak ran be te ges ke dő hi tét, re mény -
sé gét gyó gyít ja, erő sí ti. Já nos apos tol
há rom ki fe je zés sel ír ja ezt le: is mer -
ni, meg tar ta ni, sze ret ni.

Is mer ni. Is ten is me re te a Bib li á ban
lé nye ge sen töb bet je lent pusz ta ér tel -
mi  meg is me rés nél.  A  leg mé lyebb
kö zös ség vál la lás (pél dá ul há zas tár sak
ese té ben) ki fe je zé sé re is ezt a meg -
je lö lést hasz nál ják. Olyan „is me ret -
ről” van szó, amely ré sze se dést is je -
lent. Krisz tust is mer ni te hát nem csak
annyit  tesz,  hogy  tu dok  ró la,  ha -
nem hogy a ve le va ló kö zös ség ál tal
őbe lő le  ré sze se dem, és  így  lesz ré -
szem  a  bűn bo csá nat  és  örök  élet
aján dé ká ban.

Meg tar ta ni.Meg tar ta ni Is ten pa -
ran csa it, meg tar ta ni Is ten igé jét ket -
tős  je len té sű:  egy fe lől  az  apos to li
ige hir de tés re és egy ál ta lán Is ten Igé -
jé re utal, más fe lől hir de ti, hogy nincs
más, amit iga zán ta nul ni és is mer ni
ér de mes; a gnosz ti ku sok tet sze tős tu -
do má nya ha mis. Já nos az evan gé li -
u má ban is, akár egyes szám ban, akár
töb bes  szám ban  hasz nál ta  a  „pa -
rancs”  szót,  min dig  Jé zus  „tör vé -
nyé re”,  a  sze re tet kap cso lat ra  gon -
dolt,  so ha sem  a  Tíz pa ran cso lat ra
vagy ál ta lá ban Is ten ren del ke zé se i re.
Itt is ez a szó tar tal ma.
Fon tos lát nunk a kü lönb sé get Is -

ten igé jé nek be tar tá sa és meg tar tá -
sa kö zött. A szír Na a mán be tar tot -
ta, amit a pró fé ta mon dott ne ki. A ró -

mai szá za dos be tar tot ta Jé zus sza vát.
Já nos apos tol vi szont nem azt ír ta,
hogy hi tünk tisz ta sá ga és egész sé ge
ér de ké ben be kell tar ta nunk az igét,
ap ró lé ko san és pon to san, ha nem ar -
ra biz tat, hogy tart suk meg az igét, te -
hát ra gasz kod junk hoz zá. Ra gasz kod -
junk az ere de ti és rom lat lan evan gé -
li um hoz és így ah hoz a Krisz tus hoz,
aki ről szól, és aki ma ga az evan gé li -
um. E nél kül a min den kö rül mé nyek
kö zött va ló Krisz tus hoz ra gasz ko dás
nél kül az egy ház hi te, de sze mé lyes
hi tünk sem le het egész sé ges.

Sze ret ni. Is ten sze re te te irán tunk
so ha nem csak ér zés, ha nem Is ten
szün te len cse lek vé se a mi meg men -
té sün kért a múlt ban és a je len ben. Is -
ten nek  eb ből  az  ir gal mas,  men tő
sze re te té ből fa kad a mi em ber tár sa -
ink iránt va ló sze re te tünk. Eze ket a
mo tí vu mo kat  ép pen  az  aga pé szó
őriz te meg a gö rög nyelv ben. Gaz dag
je len tés tar tal ma az egész Szent írás
leg je len tő sebb  fo gal má vá  te szi.  A
köl csö nös ra gasz ko dás és sze re tet az
össze kö tő ka pocs Jé zus és meg vál tot -
tai kö zött, és ez se gít he ti át a hit vál -
sá ga in azo kat, akik eh hez a kap cso -
lat hoz ra gasz kod nak, és ab ban meg
is ma rad nak.

g Ko vács Lász ló 

Imád koz zunk! Uram! Te a jó dol got
el kezd ted ben nem. Ne kem ad tad igé -
det, és azok hoz so rol tál, akik né ped
kö zé szám lál tat nak, akik is mer nek,
di csér nek és ma gasz tal nak té ged.
Add most ke gyel me det, hogy igéd
mel lett ki tart sak én is, és a te ke resz -
tyén né ped től so ha el ne sza kad jak.
Ámen. (Lu ther)
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Hosszú évek tá vo lá ból is be le bor zon -
gok, ha eszem be jut az az is ten tisz -
te let. Olyan ma gá nyos nak ta lán még
so ha sem érez tem ma ga mat szol gá lat
köz ben, mint ott  és ak kor az ol tár
előtt  áll va.  Alig  tud tam  meg áll ni,
hogy ne hagy jam ab ba az imád sá got,
és  ne  for dul jak  hát ra,  hogy  meg -
néz zem, mi tör tént a gyü le ke zet tel.
Azért nagy ne he zen vé gig mond tam
a Mi atyán kot, és ami kor az ál dás osz -
tá sá ra ki fe lé for dul tam, per sze ott lát -
tam az em be re ket a pa dok ban, már
fel is áll tak az ál dás vé te lé re, de a szo -
ron gás, a ma gá nyos ság ér zé se alig-
alig eny hült a szí vem ben. 
Pe dig csak az tör tént, hogy sen ki

nem mond ta ve lem együtt fenn han -
gon az Úr tól ta nult imád sá got. Vagy
leg alább is  a ma gam  hang ján  kí vül
sen ki má sét nem hal lot tam.
Ha son ló – ha nem is olyan meg -

rá zó  –  ta pasz ta la tom  más kor  is,
előt te is, az óta is volt. S nem csak a
Mi atyánk, de az Apos to li hit val lás, a
kö zös gyó nó imád ság mon dá sa köz -
ben is. S nem is a lel kész, li tur gus ma -
gá nyos sá gá nak a meg ta pasz ta lá sa a
leg fáj dal ma sabb  ilyen kor.  Ha nem
an nak  fel is me ré se,  hogy  ez  is  az
egyik je le an nak, hogy ilyen kor a kö -
zös ség meg élé sé nek drá ga le he tő sé -
ge,  a  gyü le ke zet  kö zös  ün nep lé se
he lyett a lel kész ál tal tar tott is ten tisz -
te let kö zön sé gé vé lesz a gyü le ke zet.
Tu dom, és időn ként öröm mel ta -

pasz ta lom is, hogy ez nem min den -
hol van így. Még is igaz, hogy az ál -

ta lá nos hely zet kép nyug ta la ní tó és
ag go da lom ra okot adó. Ezért nagy
szük sé günk len ne ar ra, hogy új ra fel -
fe dez zük a li tur gi kus imád sá gok kin -
cses tá rát,  és  él jünk  is  ve le.  „Új ra
meg kell ta nul nunk a ré gi igaz sá got:
pre ces sunt ar ma ecc le si ae [az imád -
ság az egy ház fegy ver ze te]” – ír ja Já -
nossy La jos li tur gi ká já ban (162. o.). 
Egé szen biz tos va gyok ab ban  is,

hogy ami kor Lu ther a Nagy ká té ban,
a Mi atyánk ról szó ló rész ben az imád -
ko zás mű vé sze té ről, tit ká ról és ere jé -
ről ta nít, nem csak sze mé lyes imád -
sá gos éle tünk ről, ha nem az egy ház
imád sá gá ról is szól. „Azt pe dig tud -
nunk kell, hogy egye dül az imád ság
min den  vé del münk  és  ol tal munk.
Mert na gyon is gyen gék va gyunk az
ör dög höz, ha tal má hoz és tá bo rá hoz
ké pest: ha re ánk tör, biz to san el ti por.
Gon dol nunk kell te hát er re, és meg
kell ra gad nunk azo kat a fegy ve re ket,
ame lyek re szük sé ge van a ke resz tyén -
nek,  hogy  helyt áll jon  az  ör dög gel
szem ben. Ugyan mit gon dolsz: mi -
nek volt ed dig olyan nagy ha tá sa, mi
gá tol ta és aka dá lyoz ta el len sé ge ink
ter vét, vál lal ko zá sát, öl dök lé sét és föl -
ke lé sét,  amellyel  az  ör dög  el  akart
nyom ni min ket  az  evan gé li um mal
együtt, ha a mi ol da lun kon vas fal ként
nem vo nult  fel né hány  igaz em ber
imád sá ga?”

Az egy ház imád sá ga– mint ahogy
is ten tisz te le ti éle te is – kö rül öle li a
föl det. És messze túl nyú lik egy-egy
he lyi gyü le ke zet, de még az egyes fe -

le ke ze tek ha tá ra in is. Az egy szent,
egye te mes  és  apos to li  anya szent -
egy ház  kin cses tá ra  gaz da gít  ben -
nün ket,  evan gé li ku so kat  is,  és
hisszük, hogy a re for má ció örök sé -
gé ben fo gant kin cse in ket más ke resz -
tyén test vé re ink is fel fe de zik, és gaz -
da god nak ál ta luk. Az előt tünk jár tak
örök sé ge  be le épül  a  föl dön  küz dő
egy ház  mai  né pé nek  imád sá gá ba,
és hisszük, hogy az utá nunk  jö vők
majd a tő lünk vett örök ség kin cse it
vi he tik  és  ad hat ják  to vább.  Ezért
olyan fon tos a szá munk ra el ér he tő
örök ség  meg őr zé se,  hasz ná la ta  és
ez ál tal élet ben tar tá sa. 
Az egy ház imád sá gá nak kin cses -

tá ra nem  le het  el rej tett,  és  nem  is
csak né hány ki vált sá gos,  be ava tott
szá má ra el ér he tő. Min den ki szá má -
ra meg ra gad ha tó, „hasz nál ha tó”, aki
kész ar ra, hogy a kon cent rál tan az is -
ten tisz te let rend jé ben, a li tur gi á ban
fel tá ru ló kin cse ket „bir tok ba ve gye”,
él jen ve lük, és így ma ga is Is ten né -
pé nek meg aján dé ko zott és aján dé ko -
zó tag ja le gyen.
A li tur gi kus imád sá gok kin cses tá -

rá nak egyes gyöngy sze me i ről cikk so -
ro za tunk ban ké sőbb kü lön-kü lön is
lesz szó. Ezért en nek az írás nak az a
cél ja és fel ada ta, hogy se gít se hit test -
vé re in ket és gyü le ke ze te in ket a ránk
bí zott  kin csek  új ra fel fe de zé sé ben,
és  bá to rít son mind nyá jun kat  ar ra,
hogy él jünk is ve lük. Ez pe dig az zal
a  na gyon  egy sze rű,  de  időn ként  –
pél dá ul te me té si vagy más, nyil vá nos

he lyen  tar tott  is ten tisz te le te ken  –
még is nagy bá tor sá got igény lő lé pés -
sel kez dő dik, hogy da col va mai di va -
tok kal, rossz tren dek kel, ké szek va -
gyunk  a  gyü le ke zet  kö zös sé gé ben
együtt és fenn han gonmon da ni a Mi -
atyán kot, a hit val lást, a gyó nó imád -
sá got vagy – ahol már szo kás ban van
– a kö zös imád sá gok ba ik ta tott vá -
la szo kat, re szpon zu mo kat. 
Eze ken túl szá mos le he tő sé günk

van ar ra, hogy a lel kész ál tal ol va sott,
mon dott  imád sá go kat,  li tur gi kus
része ket  lé lek ben  fe gyel me zet ten,
csend ben együtt imád koz zuk. Eb ben
se gít het az is, ha az ál lan dó for mu -
lá val vég ző dő li tur gi kus imád sá gok
vé gén együtt és han go san mond juk
az áment.
És ál ta lá ban is fon tos, hogy a gyü -

le ke zet kö zös sé gé ben, is ten tisz te le te -
in ken an nak fel is me ré sé vel és tu da -
tá ban le gyünk együtt, hogy – em be -
ri ol dal ról – az is ten tisz te let „si ke re”
nem csak a lel ké szen, ha nem az egész
gyü le ke ze ten is áll. Az  Úr is ten nek
adok há lát, hogy sze mé lyes ta pasz ta -
la ta im le het tek ar ról, mi lyen bá to rí -
tást és el kö te le zést je lent a lel kész, az
ige hir de tő szá má ra a gyü le ke zet li tur -
gi kus ak ti vi tá sa és a Szent lé lek ál dá -
sá ért imád ko zó hát tér szol gá la ta. 

g Itt zés Já nos

Együttimádkozomnépeddel

Min den ha tó,  örök  Is ten,  mennyei
Atyánk! Az egész vi lág a te al ko tá sod,
te te rem tet tél har mó ni át a ká osz ból.
Kö nyö rü lő ir gal mad tart ja fenn to vább -
ra is ott ho nunk ként föl dün ket. Min -
den ha tó sá god ban és vég te len sze re te -
ted ben bíz va kö nyör günk hoz zád.
Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért.

Ne en gedd, hogy fe le lőt len sé günk kel,
csak gaz da sá gi, gaz da go dá si szem pon -
to kat szem előtt tart va lak ha tat lan ná
te gyük  ne künk  aján dé ko zott  la kó -
he lyün ket. Éleszd fel ben nünk a vá gyat
ar ra a har mó ni á ra, amely ben ned él,
és te rem té se det át jár ja.
Kö nyör günk  azo kért,  akik  akár

fi zi ka i lag, akár lel ki leg nem ta lál nak
ott hon ra eb ben a vi lág ban, akik ide -
gen né vál nak sa ját ha zá juk ban, sa ját
csa lád juk kö ré ben, akik min den ki től
ki ta szít va,  ma gá nyo san  él nek  kö -
zöt tünk. Se gítsd mind azok mun ká -
ját, akik eny hít het nek a ki ta szí tot tak
szen ve dé sén.
Kö nyör günk ha zán kért és az itt élő

em be re kért, né pe kért. Add, Urunk,
hogy tisz tel ni tud juk or szá gunk szép -
sé ge it, múlt ját. Add, hogy tisz tel ni
tud juk azok ér té ke it, akik nek min -
den nap ja it más kul tu rá lis hát tér ha -
tá roz za meg, mint  a mi én ket. Ké -
rünk,  te  se gíts  él he tő vé  sze lí dí te -
nünk a kö zöt tünk lé vő né zet kü lönb -
sé ge ket, vi tá kat. Add, Urunk, hogy
meg ta lál juk  azo kat  a  te rü le te ket,
ahol csak kö zö sen te het jük szeb bé,
iga zab bá, él he tőb bé ha zán kat.
Kö nyör günk egy há za dért, gyü le -

ke ze tün kért, ame lyet azért hív tál el,
hogy ta nús kod jék ró lad eb ben a vi -
lág ban.  Ál dá sod  kí sér je  mind azok
szol gá la tát, akik meg hal lot ták hí vá -
so dat, és éle tük kel, sza va ik kal kö ve -
té sed re  in dul tak.  Kö nyör günk,  te
tedd egy test té egy há zad kö zös sé gét.
Add, hogy va ló ság gá le gyen kö zöt -
tünk mind az, amit igéd ben tud tunk -
ra ad tál az egy ház kö zös sé gé ről.
Kö nyör günk or szá god  tel jes ség re

ju tá sá ért. Kö szön jük ne ked ir gal mas
tü rel me det, amellyel vársz ar ra, hogy
min den  em ber  el jus son  igaz sá god
meg is me ré sé re.  Kö szön jük  ne ked,
hogy  ab ban  a  re mény ség ben  él he -
tünk, hogy örök re be kö tö zöd e vi lág
se be it – azo kat a se be ket, ame lye ket
mi ütünk raj ta, azo kat a se be ket, ame -
lye ket a vi lág üt raj tunk, és azo kat a se -
be ket is, ame lyek kel egy más éle tét ke -
se rít jük meg. Kö szön jük ne ked, hogy
meg rom lott vi lá gun kat új ra a bé kes -
ség, a har mó nia fe lé kor mány zod Jé -
zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Jé zus na pon ta tett, tesz s fog ten ni
cso dát. Igaz, hogy tes ti cso dát rit kán,
mint aho gyan föl di éle té ben is elég
ke vés vak sze mét nyi tot ta meg, s nem
min den be te get gyó gyí tott meg, ha -
nem so kat meg ha gyott vak nak és be -
teg nek. Ilyen cso dák csak azért tör -
tén tek,  hogy  a  ke resz tyén  egy ház
meg szü les sék,  el in dul jon,  s  a  ke -
reszt ség gel és ige hir de tői hi va tal lal
együtt  be fo ga dást  nyer jen.  Ezért
nem min den ko ri és min den na pi az
ilyen tes ti cso da. Nem ma gá ért, ha -
nem ér tünk tett ilyen cso dát is, hogy
a ke resz tyén ség hin ni kezd jen.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Az idei ima he tet elő ké szí tő ka na dai
test vé re ink re mek öt le te volt a lel ki
aján dé kok öku me ni kus cse ré je. Nem
tu dom, hány he lyen fo gad ták meg a
prog ram fü zet ben  ol vas ha tó  ja vas -
la tot, mely sze rint a li tur gia ke re té -
ben „a kü lön bö ző egy há zak kép vi se -
lői elő re hoz zák azo kat a sa ját fe le ke -
ze tük re jel lem ző tár gya kat, ame lyek
hoz zá já rul nak  az  egész  ke resz tény
kö zös ség gaz da go dá sá hoz”.
Ez a gaz dag ság az or szá gos meg -

nyi tó is ten tisz te le ten Fischl Vil mos -
nak, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa fő tit ká rá nak fel ve -
ze té sé vel a kö vet ke ző kép pen je lent
meg a Kál vin té ri re for má tus temp -
lom ban fel ál lí tott asz ta lon: 
„Há lá san fo gad juk el a ró mai ka to -

li kus  egy ház  aján dé kát,  amely  egy
»Szűz Má ria Kis jé zus sal« ikon; a re -
for má tus  egy ház  aján dé kát,  amely
egy  csil lag;  az  evan gé li kus  egy ház
aján dé kát, mely egy ke reszt; a bap tis -

ta egy ház aján dé kát, mely egy Bib lia;
a pün kös di egy ház aján dé kát, mely a
Szent lé lek ga lambszim bó lu ma; a me -
to dis ta egy ház aján dé kát, mely egy úr -
va cso rai ke hely; a Ma gyar or szá gi Or -
to dox Exar chá tus (Kons tan ti ná po lyi
Egye te mes Pat ri ar chá tus) aján dé kát,
mely egy ikon; a Szent Mar git Ang li -
kán/Episz kopá lis Egy ház aján dé kát,
mely egy imád sá gos könyv; a gö rög ka -
to li kus egy ház aján dé kát, mely egy dí -
szes evan gé li u mos könyv…”
Va ló já ban en nek az öku me ni kus

pik nik nek  a  le he tő sé gé ről  szól  az
ima hét: Is ten től ka pott aján dé ka in kat
meg mu tat juk,  fel kí nál juk  egy más -
nak,  és  meg oszt juk  egy más sal.
Ugyan ak kor nem volt könnyű fel adat
meg ta lál ni  az  egyes  fe le ke ze tek re
leg in kább jel lem ző aján dé ko kat. Igaz,
hogy él nek ben nünk sab lo nos el kép -
ze lé sek, de ezek egy ben ve szélyt is je -
lent het nek,  hi szen  erős  a  kí sér tés,
hogy  fel szí ne sen  „be ska tu lyáz zuk”

egy mást. Szte reo tip lá tás sal szem lél -
ve  ter mé sze tes nek  tű nik,  hogy  az
ikon csak az or to do xo ké, a Má ria-kép
a ka to li ku so ké, a csil lag a re for má tu -
so ké, a ga lamb a pün kös di e ké… 
No de ak kor kié a Bib lia, kié a ke -

reszt?!  Nyil ván va ló,  hogy  nem csak
egy más tól meg kü lön böz te tő fe le ke ze ti
„véd je gye ink” van nak, ha nem – há la
Is ten nek – akad nak kö zös aján dé ka -
ink is, ame lye ket együtt kel le ne meg -
osz ta nunk az egész vi lág gal. Ép pen a
ke reszt ről szó ló evan gé li um a leg na -
gyobb, to vább adás ra ka pott kin csünk!
Nem vé let len, hogy az öku me ni kus

moz ga lom egy faj ta misszi ói éb re dés -
ből in dult el, ami kor ele ink új ra fel fe -
dez ték és vég re ko mo lyan vet ték Jé -
zus nak  ér tünk  is  el mon dott  fő pa pi
imád sá gát: „De nem ér tük kö nyör gök
csu pán, ha nem azo kért is, akik az ő
sza vuk ra hisz nek én ben nem; hogy
mind nyá jan egyek le gye nek úgy, aho -
gyan te, Atyám, én ben nem, és én te -

ben ned, hogy ők is ben nünk le gye nek,
hogy el higgye a vi lág, hogy te küld tél
el en gem.” (Jn 17,20–21)
Az öku me ni kus kö ze le dés so ha -

sem le het ön cél, ha nem Jé zus Krisz -
tus  misszi ói  pa ran csá ból  fa kad.
Ugyan is  csak  ak kor  van  esé lyünk
ar ra,  hogy  „ta nít vánnyá  te gyünk
min den né pet”, ha mi is a Mes ter ta -
nít vá nyai  ma ra dunk.  Ha  nem  azt
vizs gál juk, hogy ki a na gyobb, ha nem
ké szek va gyunk együtt tő le ta nul ni,
ve le jár ni, be lő le, ál ta la él ni. 
De va jon tu dunk-e együtt táp lál koz -

ni be lő le? Ha az ige min den na pi ke nye -
ré re gon do lunk, ak kor bát ran vá la szol -
ha tunk igen nel er re a fon tos kér dés -
re. Az ima hét egyik gaz da gí tó él mé nye,
hogy mi lyen sok fé le kép pen le het „sze -
le tel ni, íze sí te ni, tá lal ni” a bib li ai üze -
ne tet. Ugyan ak kor a pik nik asz tal sok -
szí nű lát vá nya, kü lö nö sen is az ott lát -
ha tó ke hely eszünk be kell, hogy jut tas -
sa a ke resz tény kö zös ség ha sa dá sá nak
leg na gyobb bot rá nyát, kö zös ség kép -
te len sé gét, amely ről így val lot tunk az
öku me ni kus  li tur gi á ban:  „Ami kor
Krisz tus meg tö re tett tes te ként já runk
az  úton,  fáj da lom mal  ta pasz tal juk,
hogy még min dig kép te le nek va gyunk
a ke nyér meg tö ré sé ben együtt ré sze -
sed ni. Si et tesd a na pot, ami kor vég re
az Úr asz ta lá nál is meg va ló sít juk a tel -
 jes test vé ri sé get!”
Ho gyan tud juk si et tet ni ezt a vár va

várt na pot? Ké zen fek vő, hogy imád ko -
zunk ér te. De ne gon dol juk, hogy Is -
ten fel ada ta hely re hoz ni azt, amit a mi
okos ko dá sunk  sza kí tott  szét.  Nem
sza bad,  hogy  be le tö rőd jünk  ab ba,
hogy ép pen az vá laszt el min ket, ami -
ben össze tar to zá sunk leg mé lyebb tit -
ka, for rá sa rej lik. Egé szen ad dig ha mi -
san cseng aj kun kon a „test vér” meg szó -
lí tás, amíg Krisz tus tes té ben és vé ré -
ben nem  tu dunk  együtt  ré sze sed ni.
Ugyan ak kor  re mé lem,  hogy  az  idei
ima hé ten az öku me ni kus aján dé kok
sok he lyütt meg va ló su ló cse ré je is mét
egy sze rény lé pést je lent het az úr va cso -
rai, az eu cha risz ti kus kö zös ség fe lé. 
Vé gül hadd árul jak el egy kis sé il lú -

zió rom bo ló  ku lissza tit kot,  ame lyet
per sze va ló szí nű leg a leg töb ben sej te -

nek. A Du na Te le ví zió ál tal is köz ve -
tí tett, fel eme lő nyi tó is ten tisz te let után
rög tön le bon tot tuk a „pik nik asz talt”. A
részt ve vő egy há zak kép vi se lői ha za -
vit ték a ho zott aján dé kot, hi szen mit
is ke res ne egy ikon vagy akár egy fe -
szü let a Kál vin té ren? Így én is fog tam
a „ma gam ke reszt jét”, és vissza hoz tam
a püs pö ki hi va tal ba, az író asz ta lom ra.
Ha ezen túl rá te kin tek, min dig eszem -
be jut hat majd, hogy ez a ke reszt állt
ott  az  öku me ni kus  asz tal  kö ze pén
2014. ja nu ár 19-én a Kál vin té ren.
Kö zös Urunk ezen szen ve dett ér -

tünk, és még szen ve dé se köz ben is
imád ko zott. Töb bek kö zött azo kért is,
akik a hó hé rai vol tak, de „fe lül ről egy -
be szőtt” kön tö sét nem mer ték szét -
sza kí ta ni… A ha lott Jé zus akár ré szek -
re oszt ha tó len ne, de Is ten fe lül bí rál -
ta a go nosz em be ri íté le tet, és hús vét
haj na lán fel tá masz tot ta a ju hok nagy
pász to rát,  aki  még  az nap  el in dult,
hogy egy be te rel je szét szó ró dott, el -
bi tan golt  ju ha it  Je ru zsá lem től  Em -
mau son át egé szen a Ti bé ri ás ta vá ig.
Ő ma is meg hall ja né pe se gély ki -

ál tá sát: „Nyá jad, lásd, mint szé led el,
/ Eggyé len ni kép te len. / Te gyűjtsd
össze né pe det, / Vesz ni tért hí ve i det!
/ Se gíts, Urunk!” (Evan gé li kus éne kes -
könyv, 265,3.) Eb ben a pász to ri szol -
gá lat ban le he tünk mi is boj tá rok, te -
re lő ku tyák – és nem csak ja nu ár har -
ma dik he té ben…

Ökumenikus„piknik”kérdőjelekkel é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Több  egy ház  je len te tett  már  meg
olyan kö te tet, amely az il le tő fe le ke -
zet fővárosi  je len lé tét dol goz za fel.
Nagy Lász ló lel kész-szer kesz tő Az
evan gé li kus Bu da pest cí mű könyv és
film el ké szí té sé vel kap cso la tos öt le -
te it tár ta az em lék bi zott ság elé. A tes -
tü let tá mo gat ta a kez de mé nye zést.
A kul tú rá val össze füg gés ben más

kez de mé nye zé sek is te ret kap nak a
bi zott ság ter vei kö zött. Az evan gé li -
kus iden ti tás tu dat erő sí té se kép pen a
tes tü let egy úgy ne ve zett flash mo bot
– egy elő re ki ta lált, ám a rög tön zés
ha tá sát kel tő, kö zös sé gi tér ben elő -
adott tö meg je le ne tet – rög zí tő, rek -
lám nak is be il lő, in ter ne ten ter jesz -
ten dő vi deo fel vé telt sze ret ne ké szí -
te ni. A flash mob lé nye ge a kre a tív
moz gás sal, lát vánnyal, il le tő leg ze né -
vel át adott üze net. Az ez zel kap cso -
la tos ze nei fel ada tok ko or di ná lá sát dr.
Ben ce Gá bor, az Evan gé li kus Kán tor -
kép ző In té zet igaz ga tó ja vég zi.
Az em lék bi zott ság ha ma ro san ki -

ír ja  az  egy ház ze nei  pá lyá za to kat,
kó rus mű vek és ze nés szín pa di mű -
vek írá sá ra le het majd pá lyá za ti anya -
got be ad ni.
Szó esett a ta nács ko zá son a pro -

tes táns  test vér egy ház  és  az  ál lam
2017-es re for má ci ói em lék év vel kap -
cso la tos, egy há zun kat érin tő elő ké -

szü le te i ről. Gáncs Pé ter el nök-püs pök
tá jé koz tat ta  a  tes tü le tet  az  ál la mi
re for má ci ói em lék bi zott ság hi va ta los
ala ku ló ülé sé nek idő pont já ról és az
öku me ni kus bi zott ság össze té te lé ről. 

Dr. Ko rá nyi And rás, zsi na tunk
teo ló gi ai bi zott sá gá nak el nö ke a re -
for má tus  egy ház  zsi na tá nak  egy -
há zun kat  is  érin tő  dön té sé ről  be -
szélt. A szó ban for gó ha tá ro zat le -
he tő vé tet te, hogy al kot mány mó do -
sí tá si  ja vas lat  szü let hes sen  ar ról,
hogy a re for má tus egy ház ban evan -
gé li kus fe le ke ze tű sze mély is be tölt -
het pres bi te ri  és  köz ne ve lé si in téz -
mény-ve ze tői tiszt sé get. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Zsi na ta
vi szon zás kép pen el fo gad ta a kö zös
teo ló gi ai mun ká ról szó ló ter ve ze tet,
mely sze rint ke re sik a kö zös szol gá -
lat le he tő sé ge it. 
Fa bi ny Ta más mint a Lu the rá nus

Vi lág szö vet ség al el nö ke tá jé koz ta tást
adott a vi lág szö vet ség From Conflict
to Com mu ni on (A konflik tus tól a
kö zös sé gig) cí mű evan gé li kus–ka to -
li kus ki ad vá nyá nak meg je le né sé ről.
Az em lék bi zott ság dön tött a ki ad vány
ma gyar ra for dí tá sá ról.
Az észa ki egy ház ke rü le ti püs pök

ezen kí vül meg osz tot ta a részt ve vők -
kel a val lá si tu riz mus-pá lyá zat tal és az
ani má ci ós Lu ther-film mel kap cso la -
tos fej le mé nye ket. Pap Kin ga Mar jat -
ta, az észa ki püs pö ki hi va tal ta ná cso -

sa ar ról szá molt be, hogy a re for má -
tor ról szó ló ani má ci ós film ren de ző -
jét, Richly Zsol tot meg hív ták a né -
met or szá gi Lud wigs ha fen be, a re for -
má ció és kul tú ra ki ál lí tás ra. A már el -

ké szült epi zó dot a ter vek sze rint né -
met szink ron nal mu tat ják majd be.
A re for má ci ói em lék bi zott ság dr.

Fa bi ny Ti bor nak, a Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem tan szék ve ze tő ta -

ná rá nak kez de mé nye zé sé re el fo gad -
ta a Re fo500 nem zet kö zi prog ram hoz
va ló csat la ko zást. A 2009-ben Hol -
lan di á ból in dult nem zet kö zi együtt -
mű kö dés cél ja, hogy fel hív ja a fi gyel -

met a re for má ció kez de té nek öt szá -
za dik év for du ló já ra. 
Az  em lék bi zott ság  dön tést  ho -

zott ar ról, hogy Wit ten berg ben em -
lék táb lát kí ván ál lí ta ni két olyan re -

for má tor nak – Dé vai Bí ró Má tyás -
nak és Stöc kel Lé nártnak –, akik a vá -
ros egye te mén ta nul tak.
A tes tü let tag jai az ülés vé gez té vel

ked ves  aján dék kal  tá voz tak:  a  dr.

Pe ter Kó nya és dr. Csep re gi Zol tán ál -
tal szer kesz tett, 2013-ban meg je lent,
Há rom lu the ri hit val lás Ma gyar or -
szá gon cí mű könyv vel gaz da god tak. 

g Bal la Má ria

FlashmobésLuther-kötetek
f Folytatás az 1. oldalról
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A mi lá nói edik tu mot 313-ban ad ta ki
Cons tan ti nus, is mer tebb ne vén Nagy
Kons tan tin. A csá szár ke resz té nyek
irán ti to le ran ci á ját édes ap já tól, Cons -
tan ti us Clo rus tól örö köl te, aki Gal -
lia  hely tar tó ja  volt.  Er re  az  idő re
már le zaj lot tak a leg va dabb ke resz -
tény ül dö zé sek, hit bé li ele ink azon ban
szá mos  jog tól  meg  vol tak  foszt va.
Nem gya ko rol hat ták sza ba don a val -
lá su kat, és a ke resz tény bir to ko kat is
el ko boz ta a ha ta lom. 

Di oc le ti a nus amel lett, hogy az egyik
leg na gyobb ke resz tény ül dö ző csá szár
volt  a  3.  szá zad  vé gén,  szá mos kor -
mány za ti és ka to nai re for mot ho zott.
Mind ez  csak  el odáz ta  a  bi ro dal mi
monst rum meg gyen gü lé sét, de nem
szün tet te meg a prob lé má kat. A bi ro -
da lom re cse gé sét jól hal lot ta Cons tan -
ti us Clo rus és fia, Cons tan ti nus is, aki
a tör té net sze rint a csá szá ri ha ta lo mért
ví vott 312-es, Mil vi us hí di csa ta előtt ál -
mot lá tott. Nagy fé nyes ség kö ze pet te
meg je lent ne ki a Krisz tus-mo nog ram,
és  han got  hal lott:  „E  jel ben  győz ni
fogsz.” Más nap Cons tan ti nus ezt a je -
let fes tet te ka to nái paj zsá ra, és va ló ban
le is győz te el len fe lét, Ma xen ti ust.

* * *

A csá szár egy év vel ké sőbb ad ta ki Mi -
lá nó ban hí res edik tu mát (ural ko dói
ren del ke zé sét), mely ben sza bad val lás -
gya kor la tot, „val lá si bé két” en ge dett
a töb bi val lás nak, töb bek kö zött a ke -
resz tény ség nek is, és ren del ke zett a ke -
resz tény tu laj do nok vissza szol gál ta tá -
sá ról is. Ez a lé pés messze me nő kö vet -
kez mé nyek kel járt. 
Cons tan ti nus a ke resz tény ség ben

azt az erőt lát ta meg, mely nek se gít -
sé gé vel össze tud ja fog ni a gyen gü lő
bi ro dal mat.  Töb bek  kö zött  ezért  is
hív ta össze 325-ben Ni ce á ba az el ső
egye te mes zsi na tot, ahol rög zí tet ték
azt a hit té telt is, hogy Jé zus Krisz tus
egy lé nye gű az Atyá val, s meg kez dő -
dött a ma is hasz nált Ni ce ai (Ni cea–
kons ta ni ná po lyi) hit val lásmeg fo gal -
ma zá sá nak fo lya ma ta. 
Cons tan ti nus a ró mai csá szá ro kat

meg il le tő tiszt sé ge alap ján mint „pon -
ti fex ma xi mus”, az az fő pap hív ta össze,
s el nö költ is a zsi na ton. Ez a mél tó ság
ké sőbb – po gány ere de te el le né re is –
át örök lő dött a ke resz tény ség be, s ké -
sőbb a min den ko ri pá pa hasz nál ta, il -
let ve hasz nál ja a mai na pig. 
Cons tan ti nus nem en ged te, hogy az

ál ta la  tá mo ga tott  ke resz tény ség ben
sza ka dás ke let kez zen, en nek ér de ké ben
avat ko zott be le po li ti kai esz kö zök kel a
hit vi ták ba is. Tet te ezt an nak el le né re,
hogy  szá mos  tör té nész  sze rint  alig
tett kü lönb sé get Krisz tus tisz te le te és
a Sol In vic tus (a győ ze del mes Nap is ten)
kul tu sza  kö zött.  Bár  ha lá los  ágyán
meg ke resz tel ke dett, kü lön ér de kes sé -
get je lent, hogy ke resz te lő je a hí res egy -
ház tör té net-író, Ni ko mé di ai Eu se bi us
volt, akit a kár hoz ta tott ari á nus irány -
zat egyik leg főbb osz lo pá nak tar tot tak.
Ez is vissza tük rö zi, hogy Cons tan ti nus
éle té ben és po li ti ká já ban gyak ran nem
a tar tal mi kér dé sek, ha nem az erő vi szo -
nyok ját szot ták a dön tő sze re pet.

Et től kezd ve az egy ház és a csá szár
szö vet ség re lé pett egy más sal, s ami -
kor 391-ben Nagy The o do si us csá szár
a Ró mai Bi ro da lom egyet len ál lam -
val lá sá vá  tet te  a  ke resz tény sé get,
lét re jött „a trón és ol tár szö vet sé ge”.
A 4.  szá zad ban  le zaj lott  val lás ügyi
for du lat  ez zel  ma ra dan dó  nyo mot
ha gyott az eu ró pai kul túr kör ben. 

* * *

A mi lá nói  edik tum  ki bo csá tá sá nak
ezer hét szá za dik  év for du ló ja  al kal -
má ból  ren de zett  bu da pes ti  kon fe -
ren ci án  vál to za tos  té má jú  elő adá sok
mu tat ták be, hogy a ké sőb bi eu ró pai
tör té ne lem ben mi ként vál tot ták egy -
mást ül döz te té sek és a ke resz tény ség -
ből ki in du ló ül dö zé sek egé szen a leg -
utób bi idő kig. Az eu ró pai ke resz tény -
ség  így  te vé keny  ré sze se  volt  an nak,
hogy a kon ti nens hosszú idő re a nagy -
vi lág ban is ve ze tő sze rep be ke rül hes sen.
Az óko ri fej le mé nye ket tag la ló elő -

adá sok után a kons tan ti ni for du lat új -
ko ri össze füg gé se it mu tat ták be az elő -
adók. Tö rök Jó zsef, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus  Egye tem  Hit tu do má nyi
Ka rá nak tan szék ve ze tő pro fesszo ra az
1789-es fran cia for ra da lom ról tar tott
elem zést. A for ra da lom nyo mán mint -
egy nyolc ezer egy há zi sze mély vesz -
tet te éle tét. Mi ért is volt a fran cia for -
ra da lom ennyi re ke resz tény el le nes? –
tet te fel a kér dést az elő adó. 
Tud va lé vő, hogy a for ra da lom irá -

nyí tó i nak  fő  cél ja  az  úgy ne ve zett
har ma dik rend nek, a pap sá gon és ne -
mes sé gen kí vü li töb bi tár sa dal mi ré -
teg nek a po li ti kai jo gok hoz jut ta tá sa
és a ja vak új el vek sze rin ti el osz tá sa
volt.  A  kö zép ko ri  eu ró pai  bir tok -
örök lé si  rend szer  a  hű bé ri ség  volt,
amely szi go rú alá-, fö lé ren delt sé gen
és a job bá gyok nagy fo kú ki szol gál ta -
tott sá gán ala pult. A kö zép kor ban –
a kul tu rá lis jel lem zők és kö zeg mi att–
ezt  ne vez ték  „ke resz tény  örök lé si
rend nek”, ame lyet jog gal ér he tett kri -
ti ka az evan gé li um alap ján. 
Tö rök Jó zsef elő adá sá ban fel hív ta a

fi gyel met, hogy a fran cia for ra da lom
előtt Eu ró pá ban nem volt he lye a val -
lás sza bad ság nak.  Van nak  azon ban
nagy mér föld kö vek a 16. és 17. szá zad -
ban: ilyen pél dá ul az 1555-ös augs bur -
gi val lás bé ke, amely a ka to li kus fe le ke -
zet mel lett az evan gé li kus nak is sza -
bad val lás gya kor la tot en ge dé lye zett.
Még előbb re mu ta tó az 1568-as er dé -
lyi  –  tor dai  –  val lás bé ke,  amely  a
négy be vett val lás nak: ka to li kus nak,
evan gé li kus nak, re fo rá tus nak és uni -
tá ri us nak  biz to sí tott  sza bad  val lás -
gya kor la tot. (Tegyük hoz zá, hogy a re -
for má tus fe le ke zet Eu ró pa-szer te csak
a har minc éves há bo rút le zá ró, 1648-
as veszt fá li ai bé ke al kal má val ka pott
en ge délyt a sza bad mű kö dés re.) 
A fran cia for ra da lom egyik cél ja a

val lás sza bad ság biz to sí tá sa volt, esz köz -
tá ra azon ban na gyon árul ko dó. Ahogy
fen tebb em lí tet tük, a for ra da lom fel újí -
tot ta a ke resz tény ül dö zés gya kor la tát,
emel lett de szak ra li zál ta a há zas sá got, és
rom bol ta a tár sa da lom kö te lé ke it.

* * *

A 20. szá zad to ta li tá ri us dik ta tú rái és
ideo ló gi ái is szá mos sú lyos kér dést vet -
nek fel az egy ház és az ál lam ha gyo má -
nyos eu ró pai vi szony rend sze rét te kint -
ve, eb ben nin csen je len tős kü lönb ség
nem ze ti szo ci a liz mus és kom mu niz -
mus kö zött. Ko rá nyi And rás, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pro -
fesszo ra elő adá sá ban ar ról szólt, mi -
ként nyil vá nult meg a to ta li tá ri us dik -
ta tú rák ke resz tény el le nes sé ge. 
A dik ta tó ri kus rend sze rek igye kez -

tek  a  ke resz tény sé get  el sze pa rál ni,
„get tó sí ta ni” a tár sa da lom ban, a nyil -
vá nos ság előtt a pro pa gan da esz kö -
ze i vel le já rat ni, il let ve el le he tet le ní -
te ni rész vé te lét az if jú ság ne ve lé sé -
ben. Ez sú lyos be avat ko zást je len tett
a csa lá dok éle té be. Nem sza bad meg -
fe led kez nünk ar ról sem, hogy ezek a
ve szé lyes ideo ló gi ák ak kor is lé tez nek
és hat nak, ha kö ve tő  ik nek ép pen ség -
gel nincs le he tő sé gük az ál lam és a
tár sa da lom fe let ti ha ta lom tény le ges
meg szer zé sé re.
Szó ba ke rült a kon fe ren ci án a má -

so dik vi lág há bo rút, il let ve a rend szer -
vál to zást kö ve tő idő szak is. Fischl Vil -
mos evan gé li kus lel kész, a ME ÖT fő -
tit ká ra elő adá sá ban fel hív ta a fi gyel met
ar ra, hogy Eu ró pá ban ma is hoz nak ke -
resz tény el le nes dön té se ket, mert so kak
sze rint a ke resz tény ség föld höz ra gadt
és  kö tött sé gek kel  te li.  Gon dol junk
csak a 2012-es brüsszeli eset re, ami kor
is ka rá csony kor – a nem ke resz tény la -
kos ság ra hi vat koz va – meg til tot ták a
ha gyo má nyos ka rá csony fa fel ál lí tá sát
a fő té ren, s egy nem túl esz té ti kus, kép -
er nyők ből ál ló monst ru mot, „tél fát” ál -
lí tot tak a he lyé re. 
Igen  fon tos  a  to le ran cia,  ke resz -

tény ként nem is mond ha tunk mást,
hi szen hi tünk lé nye ge az a sze re tet,
amely az em ber ré lett Is ten ből su gár -
zik fe lénk. De – Tő kécz ki Lász ló tör -
té nész nek, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Kara tan szék ve ze tő do cen sé nek sza -
va i val él ve – ön ma gunk nem vál la lá -
sa, vagy is az ön ma gunk kal szem be ni
in to le ran cia nem a meg fe le lő esz kö -
ze a to le ran ci á nak. 

Gon da Lász ló, a Deb re ce ni Re for -
má tus Hit tu do má nyi  Egye tem do -
cen se vé gül az egész mai vi lág ra ve -
tít ve tet te fel a kér dést, hogy a ke resz -
tény ség glo bá lis je len lé te és misszi -
ói erő fe szí té sei mi lyen le he tő sé gek -
kel  és  ki hí vá sok kal  szem be sí te nek
min ket, mi kor el hagy juk a „kons tan -
ti ni mo dell” ha gyo má nyos, eu ró pai
kör nye ze tét,  és más ha gyo má nyok
kö zött  pró bál juk  meg ho no sí ta ni.
Fel hív ta  a  fi gyel met  ar ra,  hogy  a
kons tan ti ni  for du lat tal  élet re  kelt
egy új mo dell, a trón és ol tár szö vet -
sé ge. En nek kap csán vált ál ta lá nos je -
len ség gé az eu ró pai tör té ne lem ben,
hogy a hit té rí tők há ta mö gött fel csil -
lan tak a dár dák is. Így Eu ró pa las san
„poszt krisz tu si” lett, ami nagy prob -
lé mát je lent, ugyan is a tár sa da lom ak -
kor tud ja fenn tar ta ni iga zán ön ma -
gát, ha éle te egé szé ben a krisz tu si spi -
ri tu a li tás je le nik meg.

g Göm bös Ta más
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Emlékezéséspárhuzam

„Emlékkép” a MEÖT-székházban rendezett novemberi emlékkonferenciáról – Horváth-Bolla Zsuzsanna felvétele

Pont ban es te hat óra kor zsú fo lá sig
telt temp lom ba – amely nek mind két
eme le ti kar za tát is meg töl töt ték a hí -
vek – vo nul tak be az ün ne pi nyi tó is -
ten tisz te let szol gá lat te vői: dr. Er dő Pé -
ter bí bo ros, prí más, esz ter gom–bu -
da pes ti  ér sek,  a Ma gyar  Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke; Ste in -
bach Jó zsef re for má tus  püs pök,  a
Ma gyar or szá gi  Egy há zak  Öku me -
ni kus Ta ná csá nak el nö ke; dr. Sza bó
Ist ván re for má tus  püs pök,  Gáncs
Pé ter evan gé li kus  el nök-püs pök,  a
ME ÖT al el nö ke; dr. Fa bi ny Ta más
evan gé li kus  püs pök,  Ko csis Fü löp
gö rög ka to li kus püs pök; Papp Já nos
bap tis ta egy ház el nök, a ME ÖT al el -
nö ke; Cser nák Ist vánme to dis ta szu -
per in ten dens;  dr. Frank He ge dűs
ang li kán káp lán; Ka lo ta Jó zsef or to -
dox ér se ki vi ká ri us, a ME ÖT al el nö -
ke; Ma gyar Ist ván or to dox pro to i e -
rej; Ma gyar Má ri us or to dox es pe res;
Vojisz lav Ga lity or to dox  püs pö ki
hely nök;  Jan csev Tan cso or to dox
pro to i e rej; Pa ta ky Al bert pün kös di
egy ház el nök; Tarr Zol tán re for má tus
zsi na ti ta ná csos; Páll Lász ló, a Bu da -
pest-Kál vin  Té ri  Re for má tus  Egy -
ház köz ség lel ki pász to ra, Gre ger sen-
La bos sa György evan gé li kus lel kész,
a  Jo han ni ta  Rend  ma gyar or szá gi
káp lán ja és dr. Fischl Vil mos evan gé -
li kus lel kész, a ME ÖT fő tit ká ra. 
A ven dég lá tó gyü le ke zet pász to rá -

nak kö szön té se után a ME ÖT fő tit -
ká ra tá jé koz ta tott az ima hét alap ve -
tő tud ni va ló i ról, utal va ar ra, hogy a
for rás anya got ké szí tő Ka na da ne ve az
or szág egyik el ső né pé nek, az iro ké -
zek nek a nyel vén „fa lut” je lent. „Is ten
há zané pé nek tag ja i ként a ke resz té -
nyek va ló ban egy »fa lu nak« a la kói,
akár hon nan jöt tek is. Ami kor a ke -
resz té nyek is ten tisz te le tet tar ta nak,
ak kor eh hez a glo bá lis nagy fa lu hoz
csat la koz nak, amely tel ve van gyö nyö -
rű ség gel, küz de lem mel és re mény ség -
gel” – mon dot ta Fischl Vil mos. 
A bib li kus át gon dolt ság gal fel épí -

tett li tur gi á ban min den részt ve vő fe -
le ke zet kép vi se lő je  szol gált, Bó diss
Ta más or go na mű vész-kán tor  és  a
Pá ló czy Krisz ti na di ri gál ta  Kál vin
kó rus köz re mű kö dé sé vel.
Er dő  Pé ter  bí bo ros Mk  9,33–41

alap ján  mon dott  szent be szé dé ben
két jé zu si ki je len tés lát szó la gos el lent -
mon dá sát fel old va he lyez te az „aki
nincs el le nünk, az mel let tünk van”
üze ne tét a Krisz tus-hí vők egy sé gé ért
imád ko zók szí vé re…
Gáncs  Pé ter  az  ima hét  köz pon ti

tex tu sa, 1Kor 1,1–17 alap ján hir det -
te Is ten igé jét a szó szék ről. Egy há -
zunk el nök-püs pö ke a ke resz tény sé -
get Is ten ál tal „fe lül ről szőtt kön tös -
nek” ne vez te, ame lyen ugyan van nak
sza ka dá sok, de az imád sá gok, il let -
ve a ke reszt ség össze kap csol ja a hí -
vők kö zös sé ge it.
Mi ként a Ma gyar Táv ira ti Iro da is

ki emel te tu dó sí tá sá ban, Gáncs Pé ter
az áp ri lis 6-ai par la men ti vá lasz tá sok -
ra  utal va  an nak  az  óha já nak  adott
han got, hogy „bár csak ne sza kad na
szét ez az or szág, ne in dul na rom lás -
nak, ha nem most, hu szon öt év sza -
bad ság aján dé ka után vég re meg ta -
nul nánk, mit je lent, hogy a má sik is
em ber.  Le het  po li ti kai  el len fél,  de
nem el len ség. Le het, hogy más ként
lát gaz da sá gi, po li ti kai kér dé se ket, de
nem ha za áru ló. Le het ve le vi tat koz -
ni, de nincs he lye a ver bá lis erő szak -
nak, a mocs ko ló dás nak, a má sik sár -
ba tip rá sá nak.” Is ten csak oda tud ál -
dást kül de ni, ahol az atya fi ak leg alább
az  alap kér dé sek ben  egyet  tud nak
ér te ni – mu ta tott rá.
Az ima he tet meg nyi tó ün ne pi al -

kal mat  meg tisz tel te  je len lé té vel  –
töb bek kö zött – Höl vé nyi György, az
Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má -
nak  egy há zi,  nem ze ti sé gi  és  ci vil
tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál -
lam tit ká ra, Szen tes Ta más fő pol gár -
mes ter-he lyet tes, Bács kai Já nos, a IX.
ke rü let pol gár mes te re, és – ter mé sze -
te sen – részt vett az is ten tisz te le ten
Prőh le Ger gely evan gé li kus or szá gos
fel ügye lő, a Kül ügy mi nisz té ri um he -
lyet tes ál lam tit ká ra is.
Há la adás hang zott el az is ten tisz -

te le ten a – mint egy fél éves mű em lé -
ki fel újí tás után – ka rá csony kor át -
adott Kál vin  té ri  temp lo mért  is. A
Du na mel lé ki  Re for má tus  Egy ház -
ke rü let püs pö ke, dr. Sza bó Ist ván egy
va ló ban im po záns – ere de ti leg 1816
és 1830 kö zött épült –, meg szen telt
haj lék  hely re ál lí tá sá ért  fog lal hat ta
imád ság ba kö szö ne tét. 

g TPK

„Hátrészekre
szakítható-eKrisztus?”

Or szá gos nyi tó is ten tisz te let 
a Kál vin tér meg újult re for má tus temp lo má ban
f Folytatás az 1. oldalról
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b Hónapokóta tartozomezzel az
írásommalbarátaimnak,ismerő-
seimnek,akikegyrecsakbiztattak,
hogy történetemet osszammeg
szélesebbkörbenis.Most,amikor
meglehetősenzajoséselfoglaltsá-
gokkalteliéletemakarácsonyiün-
nepekutánegykicsitelcsendesed-
hetett,úgygondoltam,eljöttaz
ideje,hogyeztmegtegyem.

g Gö rög Zol tán né, Haj nal ka

A mö göt tünk ál ló év ben igen iz gal mas,
fe lejt he tet len uta zá son ve het tem részt.
Olyan uta zá son, amely re évek, sőt im -
már év ti ze dek óta vágy tam. Rég óta sze -
ret tem vol na ugyan is meg ta lál ni va la -
kit, aki meg ha tá ro zó él ményt je len tett
szá mom ra hí vő ke resz tény éle tem kez -
de tén, és aki vel utol já ra több mint há -
rom év ti ze de ta lál koz hat tam. 

Vik tor Av ra movics Ma mon tov val
elő ször  Moszk vá ban  ho zott  össze
min ket az Úr a het ve nes évek kö ze -
pén, ami kor is deb re ce ni egye te mis -
ta ként év fo lyam tár sa im mal az ot ta -
ni Le nin Pe da gó gi ai Fő is ko lán vé gez -
tem ki egé szí tő ta nul má nyo kat dip lo -
ma mun kám  meg írá sá hoz.  A  pro -
fesszor ral a mo dern szov jet iro da lom
elő adá son is mer ked tünk meg. 
A hall ga tók kal te li au di tó ri um ban

leg el ső, be mu tat ko zó elő adá sán a Szov -
jet uni ó ban meg le he tő sen ké nyes iro -
dal mi al ko tás nak szá mí tó Bul ga kov-re -
gény ről, a Mes ter és Mar ga ri tá rólkez -
dett be szél ni. Be ve ze tés ként fel tet te a
kér dést: eset leg ol vas ta-e már kö zü lünk
va la ki a mű vet? Mi öten, deb re ce ni di -
á kok büsz kén  je lent kez tünk. Szov jet
tár sa ink nem so kat hal lot tak a ko ráb -
ban til tó lis tán sze re pelt könyv ről.
A kö vet ke ző kér dés ez volt: van-e va -

la ki, aki is me ri és ol vas ta az „ere de ti for -
rást”, amely fel-fel buk kan a re gény ben?
Nagy csend tá madt. Úgy tűnt szá mom -
ra, hogy egye dül én ér tet tem a fel tett
kér dést: pro fesszo runk a Bib li á ra gon -
dolt.  Hir te len  na gyon  el bi zony ta la -
nod tam:  sza bad-e  színt  val la nom,
hogy  igen,  én  bib lia ol va só  va gyok.
Még Moszk vá ba is ma gam mal vit tem
a szá mom ra húsz éves ko rom tól olyan
fon tos köny vet, ame lyet ha ész re vesz -
nek, a ha tá ron el is ko boz hat tak vol na.
Ott hon egye te mi bib lia kö rös tár sa im
– de még Gyu la bá csi, a lel ké szünk is
– óva tos ság ra in tet tek ilyen te kin tet -
ben, ami kor el uta zá som előtt ki kér tem
ta ná csu kat. Be lül ről szo ron ga tott va -
la mi, de gyá va vol tam je lent kez ni. Fü -
lig vö rö söd ve ül tem és hall gat tam.
Ek kor Ma mon tov pro fesszor sze -

líd, biz ta tó te kin tet tel rám né zett, és
azt mond ta: „Amennyi ben van va la -
ki, aki össze tud ná ha son lí ta ni a Jé -
zus–Pi lá tus-pár be szé det  az  ere deti
for rás,  il let ve  a  re gény ben  le ír tak
alap ján,  ké rem,  áll jon  fel.  Ígé rem,
sem mi ba ja nem lesz be lő le.”

* * *

Hát va la hogy így kez dő dött a ba rát sá -
gunk. Ak kor még nem tud tam, ki is
volt pro fesszo runk va ló já ban. Iro da -
lom-elő adá sa i ra egy re na gyobb lel ke -
se dés sel jár tunk, mert ott a szak mai is -
me re te ken túl va la mi sok kal fon to sab -
bat kap hat tunk. Ő más volt, mint a
töb bi ta ná runk. Meg ma gya ráz ha tat -
lan öröm és bé kes ség su gár zott be lő -
le. Hó na po kon ke resz tül af fé le „Abi -
gél ként” kí sér te éle te met meg le he tő -
sen ne héz moszk vai kö rül mé nye ink
kö zött. Bú csú zá sunk al kal má val va la -
mi ürü gyet ki ta lál va sze rez te meg a cí -
me met, ma gá ról nem árult el so kat.
Né hány  hó nap  múl va  táv irat ban

ér te sí tett, hogy Nyír egy há zá ra ér ke zett

egy szov jet di ák cso port kí sé rő je ként.
Ta lál koz ni akart ve lem, de nem akár -
hol. A vas út ál lo más ra hí vott, ahol nem
volt fel tű nő, hogy ta lál ko zunk. Na iv hu -
szon két éves ként nem ér tet tem: azért,
mert le hall ga tás tól tar tott. Ott, a nyír -
egy há zi vas út ál lo má son val lot ta meg

ne kem, hogy hí vő pra vo szláv ke resz -
tény.  Meg kért,  hogy  se gít sek  orosz
nyel vű Bib li á kat be sze rez ni szá má ra.
Egy mis kol ci ba rá tom ré vén ju tot -

tunk el Mó zes atyá hoz, az ot ta ni or -
to dox pap hoz, aki től egy kis bő rönd -
nyi Bib li át kap tunk aján dék ba. 

Két he tes ma gyar or szá gi tar tóz ko dá -
sa alatt min den ho vá el kí sér tem Vik tort.
So kat be szél get tünk a hit dol ga i ról. A
mai na pig élén ken em lék szem a Szent -
há rom ság ról  foly ta tott  be szél ge té -
sünk re a bu da pesti Du na-part lép cső -
jén ül ve. Egy fo tó is ké szült ott ró lunk. 

Az után el uta zott. Hi á ba kér tem, ne
vi gye el egy szer re a bő rönd nyi Bib li -
át. Hajt ha tat lan volt. A ha tár ról táv -
ira tot  kül dött  meg nyug ta tá som ra:
„Ma  ma zda ro va”, ami annyit je len tett,
hogy a ma ma egész sé ges, te hát az ak -
ció si ke rült.

Sű rű  le ve le zés  kö vet ke zett  ezek
után, szá mom ra még sem de rült ki, mi
lett  a Bib li ák  sor sa. Ami kor  egy  év
múl va ér te sí tet tem, hogy evan gé li kus
lel kész hez me gyek fe le sé gül, el küld -
te  jó kí ván sá ga it,  biz to sít va  en gem
ar ról,  hogy  to vább ra  is  imád ko zik
ér tem, de so ha töb bet nem írt.
Évek tel tek el. A nyolc va nas évek

ele jén fér jem aján dék re pü lő jeggyel
le pett  meg,  hogy  el utaz has sak
Moszk vá ba bap tis ta ba rát nőm höz, és
ki de rít hes sem, mi tör tént Vik tor ral.
Na gyon ka lan dos utam volt. Vé gül
annyit  si ke rült  meg tud nom,  hogy
szer ze tes lett va la hol a Bal ti kum ban. 
Bár tel jes kép te len ség nek tűnt a do -

log,  a  szí vem  mé lyén  min dig  ar ra
vágy tam,  hogy  va la hol,  va la mi kor
még egy szer ta lál koz has sunk. Annyi
min dent  jó  lett  vol na  meg be szél -
nünk! Év ti ze dek múl tak el. Új ra meg
új ra ér dek lőd tem kü lön bö ző egy há -
zi sze mé lyek nél, ho gyan ta lál hat nám
meg  ré gi  ba rá to mat,  de  hi á ba.  Egy
szer ze test meg ke res ni va la hol az egy -
ko ri  nagy  Szov jet uni ó ban  le he tet -
len ség  – mond ták.  Olyan, mint  tű
után ku tat ni a szé na ka zal ban.

* * *

Né hány év vel ez előtt az tán fel csil lant
a re mény. Az in ter ne ten egy szer csak
rá buk kan tam egy bi zo nyos lett or szá -
gi pra vo szláv ar chi mand ri tá ról (pra vo -
szláv  pa pi  mél tó ság)  szó ló  cikk re,
amely ben fel is mer tem Vik tort. Lel kes
nyo mo zás ba kezd tem. Sok min dent si -
ke rült ki de rí te nem Vik tor atyá ról, aki
egy Kar sa va ne vű lett kis vá ros ban él. 
A Bal tic Tv You tu be-onmeg ta lált

ri port film jé ből  ki de rült,  hogy  az
öku me ni kus lel kü le tű, mé lyen hí vő
ke resz tény pap szol gá la ta és gyü le ke -
ze te  za rán do kok  szá za it  von zot ta
év ti ze de ken ke resz tül er re az el du gott
kis te le pü lés re New York tól Ri gán ke -
resz tül Moszk vá ig. 
Azon nyom ban tol lat ra gad tam, és

le ve let ír tam Kar sa vá ba. Be le tet tem
a ré gi fény ké pünk má so la tát is.
Pos ta for dul tá val meg ér ke zett  az

ör ven de ző vá lasz. „El ső ta lál ko zá sunk
óta  imád ko zom  ér ted.  Kö szö nöm,
hogy  te  sem  fe lej tet tél  el  en gem.
Aján dék ba fo gadd tő lem egyik köny -
ve met, amely nek cí me: Az élet tit ka.
A sze re tet ről szól.”
El mond ha tat la nul  bol dog gá  tett

mind a le vél, mind pe dig a szá mom -
ra igen ér té kes gon do la to kat tar tal -
ma zó könyv. Saj nos azon ban még -
sem  foly ta tód ha tott  le ve le zé sünk.
Az in ter net ről ér te sül tem ar ról, hogy
Vik tor  atya  sú lyos be teg sé ge mi att
vissza vo nul tan él.
2013 ta va szán az tán egy re sür ge -

tőbb nek érez tem, hogy utaz zunk el
Kar sa vá ba.  Fér jem  lel ke sen  tá mo -
gat ta ter ve met. Ba rá ta ink is biz tat tak,

sőt  töb ben  anya gi lag  is  se gí tet tek
ab ban, hogy el re pül jünk Ri gá ba, majd
on nan bé relt au tó val – mint egy öt -
órás uta zást kö ve tő en – el jus sunk az
orosz ha tár men tén fek vő kis vá ros ba. 
Ha bár  sen kit  nem  is mer tünk,

orosz tu dá som nak  kö szön he tő en
könnyen szót ér tet tünk az ot ta ni ak -
kal. A je len leg a gyü le ke zet ben szol -
gá ló Alek szejsz atya,  va la mint Al la
asszony, a temp lom szol ga el ve zet tek
a ház hoz, ahol Vik tor atyát ápol ja nő -
vé re, de sem mi jó val nem biz tat tak.
A szi go rú, idős asszony sen kit nem
en ged  sú lyos  Alz he i mer-kór ban
szen ve dő öccse kö ze lé be. 
Mi azon ban köz vet le nül úti cé lunk

előtt nem akar tuk ter vün ket fel ad ni.
Ré gi fény ké pem mel és Vik tor le ve le -
i vel fel sze rel kez ve be csen get tünk a
ház ba. Ra isza elő ször aj tót sem akart
nyit ni, vé gül nagy ne he zen be en ge -
dett a kony há já ba. Orosz szo kás sze -
rint ked ve sen te á val és sü te ménnyel
kí nált ben nün ket, köz ben sok min -
den ről be szél get tünk.
Egy szer  csak  fel állt,  és  ki ment.

Kis vár tat va szé les mo sollyal az ar cán
tért  vissza.  „Kép zel jék,  a  bá tyus ka
em lék szik! Lát ni sze ret né Haj nit!”
Re me gő lép tek kel in dul tam Vik tor

be teg ágya fe lé. Az el ső pil la na tok ban
bi zony ta la nul mé re ge tett, majd hir -
te len el mo so lyo dott. Át fog tam fo lya -
ma to san imá ra kul csolt ke zét, és el -
da dog tam,  amit  rég óta  sze ret tem
vol na el mon da ni ne ki. Fér jem az aj -
tó ból pró bál ta meg örö kí te ni ta lál ko -
zá sun kat. Vik tor ugyan rég óta nem
be szél, de te kin te te, mo so lya cso dá -
la tos bel ső bé két és sze re te tet su gá -
roz most is. Kér dé se im re bó lo ga tás -
sal vá la szolt, és mi előtt föl di bú csút
vet tünk  vol na  egy más tól,  fe jem re
té ve resz ke tő ke zét, meg ál dott. 

* * *

A  he lyi  gyü le ke zet ben  ha mar  hí re
ment kü lö nös lá to ga tá sunk nak. Kez -
det ben nem akar ták el hin ni, hogy si -
ke rült ta lál koz nunk a vissza vo nult -
ság ban élő atyá val, akit a mai na pig
oly so kan tisz tel nek, sze ret nek. Vé -
gül az tán annyi meg hí vást kap tunk,
oly sok sze re tet meg nyil vá nu lás ban
le he tett ré szünk, hogy igen csak ne -
héz szív vel kö szön tünk el új don sült
ot ta ni test vé re ink től. 
Is te né  le gyen a há la, hogy  így  is

meg ta pasz tal hat tuk Urunk idő, tér és
min den em be ri té nye ző fe lett győ ze -
del mes ke dő  ha tal mát!  Hű sé ge  és
sze re te te  szün te le nül  vonz  ma gá -
hoz és egy más fe lé kü lön bö ző ko rú,
anya nyel vű, szár ma zá sú és fe le ke ze -
tű em be re ket szer te a vi lá gon ma is.

A szerző a Fébé Evangélikus Diako -
nisszaegyesület főnökasszonya

Különöstalálkozás–háromévtizedután

1977 nyarán a pesti Duna-part lépcsőjén Viktor levele a szerzőhöz 2008-ból

2013 augusztusában Karsavában

Viktor (Mamontov) archimandrita – 2007-ben megjelent könyvének címlapján
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b Ker tész né Uh rin Klá ra, azEvan-
gélikus Roma Szakkollégium
(ERSZK)tagjakaptaaz év szak -
kol lé gis tá ja címek egyikét de-
cemberben,aKeresztényRoma
Szakkollégiumok Hálózatának
találkozóján Balatonszárszón.
Azótamáraztistudhatjukróla,
hogyjanuár8-ánkitűnőreérté-
keltékdiplomakoncertjétaZene-
akadémiahangversenytermében,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemmesterképzésén, ahol
népi furulyatanszakontanul…

– A hang sze rek több sé ge ze ne kar -
ban is meg tud szó lal ni, a né pi fu ru -
lyá nál ez rit ka – ve zet be hi va tá sa rej -
tel me i be  szé le sen  mo so lyog va.  –
Mold vá ban, Gyi mes ben hasz nál ják
ze ne kar ban,  tánc kí sé rő  hang szer -
nek, de ez el ső sor ban pász tor hang -
szer. Egyé ni és egye di meg szó lal ta tás -
ra vár, ezért sa já tos ki hí vás. Most na -
gyon bol dog  va gyok,  örü lök, hogy
mes te rem, Ju hász Zol tán is elé ge dett.
Egyéb ként  épp most  tud tam meg,
hogy a fél évem is ki tű nő re si ke rült.
Hogy  né pi  fu ru lyás  lett  Uh rin

Klá ri, an nak gya kor la ti és ér zel mi oka
egy aránt van: né mi kacs ka rin gó zás
után, vi szony lag ké sőn dön tött a pá -
lyá já ról, ami kor sok vá lasz tá si le he -
tő sé ge már nem volt, ha ma gas szin -
ten akart mu zsi kál ni:
–  Kis gye rek ként,  még  Gyo ma -

end rő dön,  a  zon go ra  volt  az  el ső
hang sze rem,  de  sok  si ker él ményt
nem adott, sen ki sem biz ta tott, tá mo -
ga tott – foly tat ja. – Még is vé gig kel -
lett csi nál nom a ze ne is ko lá ban mind
a hat évet, mert ott hon azt hal lot tam,
hogy amit el kezd tünk, azt be fe jez zük. 
Ami kor  Bé kés csa bá ra,  az  evan -

gé li kus gim ná zi um mű vé sze ti sza ká -
ra  men tem,  már  drá ma ta go za ton
foly tat tam a ta nul má nya i mat, de jel -
lem ző, hogy a ze nei szak kö zép is ko -
lá sok kal ba rát koz tam, és be jár tam az
órá ik ra is, szol fézs ra, ze ne el mé let re,

ze ne tör té net re, és oly kor job ban tel -
je sí tet tem,  mint  akik  va ló ban  oda
jár tak. Csel lóz tam is két évig ak ko ri -
ban…  Ját szot tam  block flö tén,  a
klasszi kus fu ru lyán csak kedv te lés ből,
és meg volt a gi tár is, még mi előtt a va -
ló di hang sze rem re rá ta lál tam vol na. 
De az már a Nyír egy há zi Fő is ko -

la nép ze ne tan sza kán tör tént, ahol
Dsu pin Pál ta nít vá nya ként cso dál ko -
zott  rá Klá ri  az  is me rős  kul tú rá ra,
nem mel les leg kö ze leb bi kap cso lat -
ba ke rül ve még a ci te rá val is:
– Édes apám húsz évig csi kós volt…
– És ott volt a ta risz nyá já ban a

hang szer?

– Nem, de a da lok igen! Ne künk –
hár man  va gyunk  test vé rek  –  még
ren ge te get  éne kelt  gye rek ko runk -
ban az apám és a nagy ma mám. Meg
ren ge te get ol vas tak és ver sel tek is. Ez
így  len ne  ter mé sze tes  egyéb ként,
azért küsz kö dünk most a gye re kek -
kel a ze ne is ko lá ban vagy az ének órán,
mert nincs ze nei anya nyel vük. Csak
a be széd hang kép zé sét  is me rik,  és
gép ze nét hall gat nak. 
Min den eset re  a  pász tor kul tú ra

úgy ivó dott be lém, hogy nem is tud -
tam  ró la.  El vesz te get tem  a  hang -
szer ta nu lás  szá má ra  leg ér té ke sebb
kö zép is ko lás éve ket, de ki vá ló nyír -
egy há zi  ta ná ra im  –  Ju hász Eri ka
ne vét is meg kell em lí te nem – fel is -
mer tet ték ve lem a le he tő sé get, hogy
a nép ze né ben ti zen ki lenc éves ko rom
után is ma gas szín vo nal ra jut ha tok,
és rá adá sul ez a vi lág a sa já tom. 
A ta nár kép zős dip lo má val a nagy -

ha lá szi ze ne is ko lá ban kez dett ta ní ta -
ni, s már az el ső év után egy tel jes ki -
he lye zett  ta go za tot  ka pott  az  új -
domb rá di is ko lá ban, ahol a negy ven
gye rek ből rög vest har minc ki lenc ze -
ne su lis lett. Hat éven át tar tó mód -
sze res mun ká val szá mos ko moly si -
kert ért el ve lük. E si ker so ro za tot sa -
ját gyer me ke i nek ér ke zé se sza kí tot -
ta meg. 
– A két kis fi am mal öt évig vol tam

ott hon, s ez alatt új ra kel lett ren dez -
nem ma gam ban a dol go kat. Sze re tek
ta ní ta ni,  de  eszem be  ju tott,  hogy
ze nél ni job ban. Köz ben pe dig a hang -
szer tu dá som ban meg re ked tem, úgy
érez tem,  hogy  nem ha la dok  elő re.
Ami kor pe dig meg szűnt az ál lá som,
te hát nem lett vol na ho va vissza men -
ni, már iga zán nem volt ne héz el dön -
te ni, hogy mes ter kép zés ben foly ta -
tom a ta nu lást.
Ál la mi  fi nan szí rozás sal,  de  csak

nap pa li  ta go za ton  ta nul ha tott,  az
egész  csa lá dért  vi selt  fe le lős sé get
hor doz va, Nyír egy há zá ról in gáz va –
eh hez azért na gyon kel lett az a le he -
tő ség, ame lyet az Evan gé li kus Ro ma
Szak kol lé gi um tud nyúj ta ni tag ja i nak. 

– Az ösz tön díj ko moly mo ti vá ció,
de tesz-e hoz zá még va la mit az éle -
té hez az ERSZK?
– Na gyon sok irá nyú ez a kép zés,

és  sok mú lik azon, hogy az em ber
mennyi re ve szi ko mo lyan. Ne kem a
leg meg ha tá ro zóbb,  leg fon to sabb  a
spi ri tu á lis, lel ki töl te ke zést adó ré sze.
De min den ele mé nek, min den tárgy -
nak lá tom hasz nát…
– Van en nek a szak kol lé gi um nak

egy fi lo zó fi á ja, egy vál lalt kül de té se:
ket tős iden ti tás sal élő ro ma ér tel mi -
sé gi ek kép zé sét te kin ti hi va tá sá nak.
Az Ön szá má ra ez mit je lent?
– Apám ról már el mond tam, hogy

ha gyo má nyos – és a né pi ha gyo má -
nyo kat  őr ző  –  pa rasz ti  csa lád ból
szár ma zik, anyám csa lád ja pe dig ro -
ma. A ket tős ség te hát ve lem van ki -
csi gye rek ko rom óta – a nya ra kat a
jász sá gi  ci gány  ro kon ság  kö ré ben
töl töt tem. 
Ez a ket tős ség meg is ha tá roz ta az

én uta mat, és min dig vissza tér. Elő ször
ak kor lát tam nagy hasz nát, ami kor az
új domb rá di is ko lá ban a ta nít vá nya im -
nak ki lenc ven szá za lé ka ro ma, il let ve
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gyer -
mek volt. Ami kor oda szer ződ tem a
ze ne is ko lá ba, fo gal mam sem volt, ki -
ket fo gok ta ní ta ni! Most pe dig itt, a
szak kol lé gi um ban buk kan fel is mét ez
a  mo tí vum…  Ahogy  azon nal  szót
ér tet tem az is ko lá ban a gye re kek kel és
a szü le ik kel – ne kem so se vol tak fe -
gyel me zé si gond ja im, mert ér tem ezt
a kö ze get –, a szak kol lé gi um vi lá ga is
ott ho nos szá mom ra. 
– Nem le het nem ész re ven ni, hogy

azok a ro ma fi a ta lok, akik rend kí vü li
erő fe szí té sek kel meg sok sze ren csé vel
el jut nak a dip lo má ig, gyak ran in kább
mi nél messzebb re igye kez nek a né -
pük től, mert a ta pasz ta lat azt ta nít -
ja meg ne kik, hogy ha nem ezt te szik,
a ci gány mi vol tuk in kább vissza húz -
za őket is, és se gí te ni nem tud nak.
– Én azt gon do lom, hogy akik nek

nem elég szé les a lá tó kö rük, azo kat le -
het  vissza húz ni.  Akik nek  van nak
olyan meg ha tá ro zó sze mé lyek az éle -
tük ben, akik tá maszt, ins pi rá ci ót tud -
nak nyúj ta ni, elég szé les re tár ják előt -
tük a vi lá got, azo kat nem fe nye ge ti ez
a ve szély. Én nem fé lek te le pi is ko lát
el vál lal ni,  ha úgy hoz za  az  élet. De
nem is mu száj min den ki nek „vissza -
men ni”, nem csak úgy le het se gí te ni.
Ker tész né  Uh rin  Klá rát  a  szín -

pad irán ti vágy ve zet te a ze ne mű vé -
sze ti egye tem re, s az el múlt idő szak
ki tel je sí tet te a ze nész éle tét. Deb re -
cen ben  tánc há zi  mu zsi kusok hoz
csat la ko zott, az au ten ti kus nép ze nét
ját szó Su gal lón kí vül azon ban két-há -
rom má sik ze nei for má ció is az éle -
te ré sze lett. A szak kol lé gi um nyá ri
ren dez vé nyén a – nem zet kö zi öku -
me ni kus  sza bad egye te men  is  be -
mu tat ko zott – Be li bu ba tag ja ként vi -
lág ze né vel va rá zsolt, bár a kon cert
után csak nem ugyan azok kal a mu zsi -
ku sok kal  mold vai  nép ze né vel  te -
rem tet tek fer ge te ges han gu la tot. Az -
óta pe dig va la hogy lett egy ré gi ze nét
ját szó együt te se is. 
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé -

gi um egyik osz lo pos tag ja, né ha pe -
dig  he lyet te sí te ni,  ta ní ta ni  hív ják,
va la ho vá  a  Bu da pest–Deb re cen–
Nyír egy há za há rom szög ben… A fi -
nom  cél zást,  hogy  ez  eset leg  sok
len ne vagy ne héz, még csak nem is
ér ti. Sze rin te min den ép pen jól van.
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Kettőskötésben
Az év szak kol lé gis tá ja Nyír egy há zán

A min den hó nap har ma dik hét fő jén
a  Pes ti  Evan gé li kus  Egy ház  De ák
Té ri Gyü le ke ze té nek nagy ter mé ben
tar tott fó ru mon min dig szín vo na las
elő adá sok hang za nak el, iz gal mas, ak -
tu á lis té mák van nak te rí té ken, me lyek
utóbb a fó rum hon lap já ra (www.egy -
ha zes tar sa da lom.hu) is fel ke rül nek,
sőt élő, on line köz ve tí tés ben in ter ne -
ten is kö vet he tők.

Bor dás Sán dor pszi cho ló gus, Uj -
váry Gá bor tör té nész és Sza bó Már -
tonpo li to ló gus – Ho rá nyi Öz séb egye -
te mi ta nár mo de rá lá sa mel lett – a ja -
nu ár 20-i al kal mon egy Ma gyar or szág -
ra és több szom szé dos or szág ra ki ter -
je dő ku ta tás ról szá molt be, amely a
nagy  tör té nel mi  trau mák  fel dol go -
zat lan sá gát jel zi. Meg ol dá si le he tő sé -
gek ről, pró bál ko zá sok ról is tá jé koz tat -
tak, de to váb bi ja vas la to kat is vár nak. 
So kan és so kat vizs gál ták pél dá ul az

ön gyil kos sá gok mo ti vá ci ós hát te rét.
Mi okoz ta azt, hogy a Vaj da ság ban a
múlt szá zad hat va nas éve i ben több
ön gyil kos sá got kö vet tek el, mint Ma -
gyar or szá gon, amely pe dig ak ko ri ban
vi lág el ső volt e te kin tet ben? A leg főbb
ok egy nagy tör té nel mi trau ma le he -
tett: a má so dik vi lág há bo rú után Ti -
to par ti zán jai  több  tíz ezer ma gyart
mé szá rol tak le, és a vaj da sá gi ma gyar -
sá got alá ren delt hely zet be kény sze rí -
tet ték. Tri a non után Ma gyar or szá gon
tíz szá za lék kal nőtt az ön gyil kos sá gok
szá ma. 1989 után vi szont Ma gyar or -
szág az ön gyil kos sá gi sta tisz ti kák ban
ör ven de tes mó don a ki len ce dik hely -
re esett vissza, jól le het az „al ter na tív
ön gyil kos sá gok” (al ko ho liz mus, drog -
hasz ná lat  stb.)  te rén  vál to zat la nul
„elő ke lő” he lye zé se van. 
A dél szláv pol gár há bo rú ki tö ré sé nek

egyik leg fon to sabb oka a szer bek hat -
száz év vel ez előtti trau má ja: re ván sot
vet tek Ri gó me ző el vesz té sé ért. A szer -
bek úgy tart ják, hogy a Ko szo vó ban élő
al bá nok a hat száz év vel ko ráb ban a tar -
to mányt meg szer ző tö rö kök nek a le -
szár ma zot tai. Az ak kori vesz te sé get a
szerb kul tú ra szem pont já ból nem dol -
go zták fel, te hát úgy ne ve zett el hú zó -
dó vagy kó ros gyásszal ál lunk szem ben. 
A  szlo vá kok  ma gyar el le nes sé ge

mö gött a du a liz mus ide jén el szen ve -
dett el nyo ma tás, ma gya ro sí tás trau -
má ja hú zó dik meg, ők ezért akar nak
re ván sot ven ni. 
A már em lí tett nagy ku ta tás cél ja

egy konflik tus ke ze lő prog ram ki dol -
go zá sa. A kér dő íve ken hat tör té nel mi
trau mát – ta tár já rás, tö rök hó dolt ság,
1849, Tri a non, az 1945 utá ni kom mu -
nis ta ha ta lom át vé tel és 1956 – je löl tek
meg, és he lyi vé le mény for má ló sze mé -
lyi sé ge ket (pol gár mes ter, or vos, pap,
jegy ző stb.) kér dez tek. A vá la szok ban
Tri a non ke rült az el ső hely re, ezt kö -
vet te a kom mu niz mus, majd 1956, ta -
tár já rás,  tö rök  hó dolt ság  és  1849.
Vagy is a ma gyar nem zet tu dat Tri a -
nont dol goz ta fel a leg ke vés bé. Az idő -
ben hoz zánk kö ze lebb eső kom mu nis -
ta ha ta lom át vé telt és 1956-ot is job ban
fel dol goz ta, mint ezt. 

A tör té nel mi trau mák ra adott re -
ak ci ó kon be lül na gyon erős a há rí tás,
az el hall ga tás vagy a hall ga tás ra kény -
sze rí tés. Nem meg fe le lő fel dol go zás
pél dá ul  a  sé rel mek  han goz ta tá sa,  a
bűn bak ke re sés  vagy  ba ga tel li zá lás,
re la ti vi zá lás  (pél dá ul  ho lo kauszt),
ezek el hú zó dó gyász hoz ve zet nek a
köz gon dol ko dás ban. Az el há rí tó me -
cha niz mu sok tu dat ta lan is mét lő dé se -
ket ered mé nyez nek (pél dá ul neo ná -
cik). El vá lik egy más tól a ma gán- és a
köz be széd (pél dá ul 1990 előtt má so -
dik nyil vá nos ság, sza miz dat), ski zof -
rén at ti tűd ala kul ki. Erős a ma gyar
tár sa da lom ban  a  ne ga tív  re a gá lás,
pa nasz ko dás, ami nek az egyén éle té -
re is ki ha tó kon zek ven ci ái van nak. 
A konflik tu so kat rend sze rint erő -

szak kal akar juk meg ol da ni, mi köz ben
az eu ró pai meg ol dás a kon szen zus -
ra  va ló  tö rek vés.  Azt  gon dol juk,
hogy  csak  ne künk  le het  iga zunk,
má sok nak so ha. Ez a gyen ge ség je le,
a rom bo lás stra té gi á ja – hív ta fel a fi -
gyel met az egyik elő adó. 
A ter ve zett konflik tus ke ze lé si prog -

ram  leg alább  két-há rom  hét vé gét
ven ne igény be, és a vé le mény for má -
ló kat  von nák  be  (más  el kép ze lé sek
sze rint  in kább  a  fi a ta lok kal  kel le ne
fog lal koz ni). Szé kes fe hér vá ron úgy ne -
ve zett „hu mán erő for rás-fej lesz tő há -
zak ban” még a nyár előtt ki is pró bál -
ják ezt a prog ra mot, amely nek min -
tá já ul a ro ma kér dés nél ko ráb ban már
si ker rel al kal ma zott to le ran cia ke ze lé -
si prog ram szol gál na. Kis, 12-16 fős
cso por tok ban fog lal koz ná nak az érin -
tet tek kel. 
Az elő adók sze rint leg alább a kö -

zép is ko lák ban min de nütt be kel le ne
ve zet ni a konflik tus ke ze lő tech ni ká -
kat és stra té gi á kat. Tri a non nal kap -
cso lat ban pe dig  ta lál ni kel le ne egy
na gyon ko moly, ha té kony konflik tus -
ke ze lé si mód szert. 
Több hoz zá szó ló sze rint Tri a non

mel lett  a  ho lo kauszt  a  má sik  nagy
trau ma, amely ről nem tu dunk in du -
la tok nél kül be szél ni, csak „fel sza ka -
dó seb ként”. Azt sem sza bad el fe lej te -
ni, hogy mi köz ben Tri a non szá munk -
ra a leg na gyobb, Mo hács hoz mér he -
tő, de an nál is sú lyo sabb nem ze ti tra -
gé dia,  a  szom széd  né pek  szá má ra
tör té nel mük leg bol do gabb pil la na ta.
Mind azon ál tal ör ven de tes fej le mé -

nyek is van nak: fi a tal szlo vák, ro mán
tör té né szek ma gya rul ta nul nak, ma -
gyar  ira to kat,  do ku men tu mo kat  is
ta nul má nyoz ni akar nak. A ma gyar–
szlo vák tör té né szek ve gyes bi zott sá ga
is ért el bi zo nyos ered mé nye ket. Pél -
da ként te kint he tünk a már meg va ló -
sult né met–fran cia vagy kí nai–ko re -
ai–ja pán kö zös tör té ne lem köny vek re.
Mint az egyik hoz zá szó ló meg fo gal -

maz ta: a leg fon to sabb, hogy konflik tu -
sa ink ban  ne  a  győz tes-vesz tes,  ha -
nem a nyer tes-nyer tes for mu la ér vé -
nye sül jön.  Vagy is  kon szen zus  ré vén
olyan meg ol dás ra jus sunk, amely ál tal
min den ki győz tes nek érez he ti ma gát.
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temEgyesületLe het-e? sorozatánaklegutóbbi,Tör té nel mi trau má -
ink és a gyász címűrendezvényén.
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A va sár na pi is ten tisz te le tet le het ak -
tív részt ve vő ként, de akár kí vül ál ló ként
is meg él ni. Né ha ta lán egy sze rűbb és
ké nyel me sebb csönd ben szem lél ni a
szer tar tás ese mé nye it, pe dig a li tur gia
nem passzív gyü le ke ze tet fel té te lez, ha -
nem sze mé lyes, ak tív rész vé tel re sze -
ret ne rá ne vel ni. 
Is ten tisz te le te ink egész dra ma tur -

gi á ja az úr va cso rai öröm ben meg élt
com mu nio (kö zös ség) tel jes sé ge fe lé
ha lad. Ezen az úton a kö zös ének is el -
kí sér ben nün ket, és se gít ki emel ked -
ni  egyé ni  gon do la ta ink  sod rá sá ból.
Gyü le ke ze ti éne ke ink a kö zös meg szó -
lal ta tás so rán egy sze rű sé gük és tö mör -
sé gük el le né re is mo nu men tá lis erő vel
hat nak, és fó kusz ál ják gon do la ta in kat
az egye dül lé nye ges re: Krisz tus ra.
Va ló sá gos él mény-e szá mom ra a

gyü le ke ze ti ének lés ma gá val ra ga dó
sod rá sa? Ré sze se va gyok-e a kö zös
ének ré vén is a com mu nio tel jes sé -
gé nek? A X. re for má tus ze nei fesz ti -
vál ke re té ben a Mű vé sze tek Pa lo tá -
ja Bar tók Bé la Nem ze ti Hang ver seny -
ter mé ben 2013. jú li us 6-án tar tott, ti -
zen ket te dik Re for má tus éne kek kon -
cert  min tát  ad  ah hoz,  ho gyan
fris sít het jük fel az  is ten tisz te le ti
ének lés kö zös él mé nyét. A nem -
rég CD-n is meg je lent hang anyag
ar ról  ta nús ko dik,  hogy  ko mo -
lyabb ze nei fel ké szült sé get igény -
lő meg ol dá sok mel lett akár egé -
szen egy sze rű, bár mely gyü le ke -
zet szá má ra el ér he tő esz kö zök is
hasz nál ha tók az is ten tisz te le ti ze -
ne szí ne sí té sé hez.
Jó pél dát ad er re Ba las si Bá lint

148. zsol tár alap ján írt éne ké nek, a
Mennyei se re gek nek (RÉ 252) elő -
adá sa, mely nek né pi es ele mek ből
szőtt dal la mát egy fi a tal nép dal éne kes
haj lé kony, ki fe je ző szó ló ja ve ze ti be. Az
or go na ma gas re gisz te rek ben ját szott,
a  par lan do (be széd sze rű)  elő adás -
mó dot hosszú, tar tott ak kor dok kal le -
he tő vé te vő kí sé re te ré vén a meg di cső -
ült mennyei se re gek éne ke ele ve ne dik
meg előt tünk.
Ér de mes meg fi gyel ni a 130. zsol -

tárt ala pul ve vő Lu ther-ko rál, a Bű -
nö sök, hoz zád ki ál tunk (RÉ  217) –
Mély sé ges mély ből ki ál tunk (EÉ 130)
– „hang sze re lé sét” is, mely hű en kö -
ve ti az egyes vers sza kok tar tal mát. A
bű nös  lé lek el esett sé gét a má so dik
stró fa pél dáz za leg job ban („…Nincs
né künk sem mi ér de münk…”); a csu -
pán a fér fi kar ral meg szó lal ta tott vers
ki fe je ző kont rasz tot te remt a tel jes
kó rus éne ke (1. és 3. vsz.) és a ka ma -
ra kó rus ál tal elő adott Men dels sohn-
fé le ko rál fel dol go zás (4. vsz.) mel lett.

„…éne ke lek lé lek kel, de éne ke lek ér -
te lem mel is” (1Kor 14,15) – Cso masz
Tóth Kál mán re for má tus  ze ne tu -
dós-egy ház ze nész  ez zel  az  igé vel
hív ja fel fi gyel mün ket, hogy gyü le ke -
ze ti éne ke ink csak ak kor le het nek iga -

zán szé pek, ha lel ke sen, de egy ben fe -
gyel me zet ten éne kel jük őket. A kon -
cert tel jes anya gát is ép pen ez a ki -
egyen sú lyo zott, di na mi kai és hang -
kép zés be li  szél ső sé gek től  men tes
elő adás mód jel lem zi. Kü lö nös kép pen
is bi zo nyít ja en nek az elv nek az ér vé -
nye sü lé sét a 74. gen fi zsol tár dal la má -
val össze kap cso ló dott Apos to li hit val -
lás len dü le tes, még is hit be li meg győ -
ző dést su gár zó elő adá sa.
Az egyes té te le ket az ének szö veg

ál tal ih le tett, an nak tar tal mát ze nei
esz kö zök kel vissza tük rö ző or go na in -
to ná ci ók vagy a ze ne iro da lom mes -
te re i től  szár ma zó  elő já té kok  (pél -
dá ul Bach Aus ti e fer Not ko rál elő já -
té ka  vagy  a  né met al föl di  mes ter,
Swe e linck gen fi zsol tár-va ri á ci ói) ve -
zet ték be. Szi lá gyi Gyu la or go na mű -
vész já té ka pél dát ad ar ra, hogy az is -
ten tisz te le ti or go na ze ne nem csu pán
a tem pó és a kez dő hang meg adá sá -
ra hi va tott. Az in to ná ció se gít be le -
he lyez ked nünk  a  so ron  kö vet ke ző
ének hang vé te lé be, elő re ve tí ti a tar -
tal mát, s ez zel el he lye zi a li tur gi kus
cse lek mény fo lya ma tá ban.

A Re for má tus éne kek kon cert so ro -
zat nak ed dig össze sen ti zen két le me -
ze je lent meg, me lye ken ne ves kar na -
gyok, or go na- és ének mű vé szek, hang -
sze res együt te sek, va la mint a má ra már
há rom száz het ven főt szám lá ló Kár pát-
me den cei egye sí tett re for má tus kó rus
mu tat ja be vál to za tos for má ban a Re -
for má tus éne kes könyvkö zel két száz té -
te lét. Sem mi lyen pom pá za tos temp -
lo mi ün nep lés nem le het fon to sabb az
igaz ta ní tás meg őr zé sé nél, hi szen is ten -
tisz te le tünk a li tur gia ki rá lyi dí szé ben
is, de a nél kül, kol dus gú nyá ban is az
igaz ta ní tást kell, hogy köz ve tít se – em -
lé kez tet Wil helm Lö he evan gé li kus
teo ló gus. A Mű pa-be li, ige ol va sá sok -
kal gaz da gí tott, kon cert sze rű is ten tisz -
te le ten  va ló ban  nem  a  hi val ko dás,
ha nem a li tur gi á hoz il lő dísz ben elő -
adott  ének kincs  be mu ta tá sa  volt  a
cél, s a gyü le ke ze ti ének mél tó ze nei
kön tös be öl töz ve tá rult elénk.
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Meg je lent a Re for má tus éne kek so ro zat 
leg újabb CD-je

Elő adá sá nak mot tó ja ként Ma ro si Er -
nő a 26. zsol tár 8. ver sét idéz te: „Uram,
sze re tem a te há zad ban va ló la ko zást,
és a te di cső sé ged haj lé ká nak he lyét.”Ez
az ige hely a pro fesszor sze rint min den,
a mű vé szet tel kap cso la tos kö zép kori
am bí ci ót ki fe jez. 
A pro fesszor elő re bo csá tot ta, hogy

a mű vé szet tör té net szem pont ja it fog -
ja elő tér be he lyez ni, így a bu da ke szi re -
for má tus temp lom lét re jöt té nek rész -
le tes tár gya lá sa már nem fér be le a tör -
té ne ti le ve ze tés be, pe dig – mint mon -
dot ta – Ba sa Pé ter épí tész mun ká ja is
„meg ér ne  egy mi sét”. Majd  két órás
elő adá sá ban a mű vé szet tör té nész te -
hát csak „né hány szem pon tot és té -
mát” kí vánt be mu tat ni. 

A re for má ció a mű vé szet tör té net -
nek  és  a  mű vé szet nek  ma gá nak  is
sors for du ló ja  volt.  Azt  a  „kol bászt”,
amely az eu ró pai kul tú ra tör té ne te, tu -
laj don kép pen egy re vé ko nyabb ra, egy -
re ap róbb ra sze le tel te a tu do mány, il -
let ve a kor társ mű vé szi am bí ció. Az -
tán  rá jöt tünk,  hogy  a  kul tú rát  na -
gyobb  egy sé gek ben kell  át te kin te ni.
Nap ja ink  egyik  leg hí re sebb  né -

met mű vé szet tör té né sze, Hans Belt -
ing 1990-ben ad ta ki a Bild und Kult
cí mű köny vét (ma gya rul 2000-ben
je lent meg Kép és kul tusz cím mel).
Le egy sze rű sít ve: Belt ing két kul túr -
tör té ne ti  kor sza kot  kü lö ní tett  el
mun ká já ban. Az el ső kor szak a kö -
zép ko ri kép tisz te let ide je, ami kor a
kép is a val lá sos kul tusz tár gya volt. 
A mo der niz mus ez zel szem ben a

mű vé szet nek mint el vont gyűj tő fo ga -
lom nak a kor sza ka. Ko ráb ban a kép
–  le vá laszt va  az  is ten tisz te let  for -
má já ról – egy ol da lú kul tuszt te rem -
tett. A mo der niz mus az esz té ti kai és
szel le mi  él ve zet  igé nyét  te rem tet te
meg, így hoz va a mű vé szet kul tu szát
a ma gán élet be.
A két kor szak kö zöt ti vá lasz tó vo -

nal nak Belt ing Lu ther fel lé pé sét ne -
vez te. Lu ther volt az el ső ugyan is, aki
nyíl tan szem be szállt a kép kö zép ko -
ri kul tu szá val. A re for má tor csak a
temp lom ból til tot ta ki a ké pe ket. A
ki vál tó ok Al brechtma in zi ér sek bú -
csú cé du la-ter jesz té se  volt.  Ha tal -
mas vál lal ko zás ba fog tak ugyan is ez
idő tájt az egy ház ró mai köz pont já -
ban: új pá pai ba zi li kát kí ván tak épí -
te ni a bú csú cé du lák hasz ná ból.

De hogy né zett ki egy bú csú cé du -
la? – tet te fel a kér dést Ma ro si Er nő a
fe jét csó vá ló kö zön ség nek. Rög vest ki
is  ve tí tett  két  fa met sze tes  cé du lát.
Mind ket tő an nak a tö meg kom mu ni -
ká ci ós gya kor lat nak a pél dá ja, amely
egy fél év szá za da mű kö dött Eu ró pá -
ban, és for ra dal ma sí tot ta a hír köz lést.
Nem hi á ba  ne ve zik  a  kul túr tör té net
ezen sza ka szát „Gu ten berg-ga la xis nak”.
Az egyik fa met sze ten egy hold sar lós
Ma don na lát ha tó, a má sik ról meg tud -
hat ta a hall ga tó ság, hogy jel leg ze te sen
ró mai za rán dok em lék – a Via Ap pi á -
ról va ló, és egy pél dá nyát ma a Szép -
mű vé sze ti Mú ze um ban őr zik. 
Egy újabb ér de kes pél dá val a re for -

má ció ko ra be li hu mor is meg vi lá gí tást

nyert. A kép rom bo lás kez de ti idő sza -
ká ban, 1550 tá ján Nürn berg ben egy, a
tisz ta tan nak el kö te le zett fér fiú, Er hard
Schön egy le ve les fa met sze tet ké szí tett
a  kö vet ke ző  iro ni kus  cím mel:  Sze -
gény ül dö zött bál vá nyok pa na sza.
A  pro fesszor  szem lél tet te  azt  is,

hogy a kép rom bo lás – Lu ther til ta ko -
zá sát alá tá maszt va – va ló ban nem ép -
pen a leg ki fi no mul tabb és leg ke resz -
té nyibb cse le ke det nek volt mond ha -
tó. A ké pe ket ugyan is bal tá val és csá -
kánnyal tá vo lí tot ták el, majd azon mód
tü zet is rak tak be lő lük (sze ren csé re a
temp lo mon kí vül). Ezt a te vé keny sé -
get min tá zó al ko tást is ki ve tí tett az elő -
adó, mond ván: „Amott a csá kánnyal
és bal tá val áhí ta tos ko dók ha da.”
A re for má ció ha tá sá ra a mű vé szet

ko ráb bi szent kép tisz te lő gya kor la tai
hát tér be szo rul tak, de az il luszt rá ció
ha gyo má nya meg ma radt. Fo gas kér -
dés volt ugyan is a kor ban – hang sú -
lyoz ta Ma ro si Er nő –, hogy mi lesz
az  is ko lás  gye re kek kel,  ne kik  ho -
gyan szem lél tes sék a szö ve ge ket. A
re for má to rok  a  so la Scrip tu ra je -
gyé ben azo kat a ké pe ket, ame lyek a
szö veg ér tést szol gál ták, és az is te ni
ki nyi lat koz ta tást se gí tet ték el jut tat -
ni a di á kok hoz, meg kí mél ték. 
A re for má ció ka ri ka tú rái har ci esz -

kö zök nek szá mí tot tak – eve zett új vi -
zek re az elő adó. Il luszt rá ci ó képp egy Ja -
gel ló-ko ri  pom pás  kéz ira tot  ho zott,
mely a Prá gá ban őr zött Jé nai kó dex ben
ta lál ha tó. A raj zok Krisz tus élet út já nak
ese mé nye it a pá pa egyes vi lá gi meg -
moz du lá sa i val ál lít ják szem be. Bal ol -
da lon lát hat juk pél dá ul – mu tat ta a pro -

fesszor – a ke resz tet ci pe lő Krisz tust,
jobb ol da lon a pá pa kör me ne tét. A má -
sik  rajz  Krisz tus  láb mo só  gesz tu sát
ál lít ja szem be a pá pá nak kö te le ző en já -
ró láb csók kal. A har ma dik ka ri ka tú ra
az apos to lok el hí vá sát Ág nes nő pá pa
ko ro ná zá sá val el len té te le zi. 
A re for má ci ó nak fon tos előz mé nye

volt a cseh hu szi ta moz ga lom. Lu ther
ma ga is már tír ként, elő fu tár ként em -
le get te Husz Já nost. A leg ér de ke sebb
ta lán az az al le gó ria volt Ma ro si Er nő
elő adá sá ban,  amely  több  ké pen  is
meg je lent a kor ban. Je le sül, hogy Huszt
– aki nek a ne ve cse hül li bát je lent – li -
ba ként, a mi jól meg ter mett Lu the rün -
ket pe dig hattyú ként áb rá zol ták. A kép,
ame lyet a pro fesszor mu ta tó ba ho zott,

a  mon dást  hir de ti,  hogy  bár  Huszt
meg főz het ték, meg süt het ték, meg öl -
het ték, a hattyút el len ben, aki utá na jön,
nem pusz tít hat ja el sen ki. 
A  hattyúme ta fo rá hoz  ha son ló  fi -

nom sá gok ról  is  in for má lód ha tott  a
hall ga tó ság. Hal lot tunk-e ar ról, hogy az
itá li ai buz gó „el len re for má to rok” nagy
erők kel ké szí tet ték el Lu ther ho rosz kóp -
ját, bi zo nyít ván, hogy ese té ben vi lág ren -
ge tő pél dány ról van szó, aki csak bé két -
len sé get hoz? Az itá li ai kri ti ka egyik har -
ci esz kö ze volt a ho rosz kóp pal tör té nő
té zis iga zo lás – árul ta el a pro fesszor. 
Az még csak hagy ján, hogy a Sza -

tur nusz és a Ju pi ter együtt ál lá sá val
spe ku lál tak az itá li ai „csil lag ké pe zők”,
de odá ig is el men tek, hogy ké pe sek
vol tak  Lu ther  szü le té si  dá tu mát  is
meg má sí ta ni, 1484. no vem ber 10-ére
szá mít va  a  „ka taszt ró fát”  (Lu ther
1483-ban szü le tett).
Ér de kes mó don a szak rá lis épü le -

tek be is ha mar „vissza szi vár gott” a dí -
szí tés.  A  temp lo mok  ol dal fa la it  és
mennye ze ti  bol to za tát  be lep ték  a
kö zép ko ri ha gyo mány ba plán tált vi -
rá gok.  Per sze  vissza fo gott  pu ri tá -
nok hoz mél tón, még is lát vá nyo san. 
Ma ro si Er nő né ha ta lán meg ter he -

lő en rész le tes elő adá sá nak csúcs pont -
ja egy szem fü les pá pis tá nak és egy vé -
de kez ni nem rest kál vi nis ta test vér nek
a dia ló gu sa volt. Az előb bi – épp a ka -
zet tás mennye zet dí szí té sét fel fe dez -
ve – meg ál la pí tot ta: „Lám, ki gyel me -
tek sem ve tik meg a ké pecs ké ket!” Mi -
re a de rék pro tes táns fér fiú: „Azok csak
a mes ter em ber vir tu sai…”

g Ki nyik Ani ta

Mesterivirtusok
Re for má cióról és mű vé szetről – budakeszi pro tes tánsok köré ben

A Ma gyar Egy ház ze ne fo lyó irat hi -
va ta los ol da lán, az egy haz ze ne.hu
ol da lon, a Ma gyar Egy ház ze ne fo -
lyó irat me nü pont ban be le het te -
kin te ni a meg je lent lap szá mok ba,
és meg is le het ren del ni őket. A fo -
lyó irat  ál lan dó  ré szét  ké pe zik  a
kán tor le ve lek, me lyek szer kesz té -
se evan gé li kus rész ről az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi  Egye tem Egy -

ház ze ne  Tan szé kén  tör té nik,  dr.
Fin ta Ger gely szer ve zé sé ben. 
Az  el múlt  két  év ben új  szín nel

gaz da go dott  a  kán tor le vél,  hi szen
Kincz ler Zsu zsan na szer ve zé sé ben,
Dé ri Ba lázs fő szer kesz tő vel egyez -
tet ve  be le kezd tek  hű sé ges  ha zai
kán to ra ink  éle té nek  és  mun ká já -
nak be mu ta tá sá ba.

d For rás: Evan gé li kus.hu

Evan gé li kus kán to rok 
a Ma gyar Egy ház ze ne fo lyó irat ban
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„Csá kánnyal és bal tá val áhí ta tos ko dók ha da” – a háttérben, jobb oldalon a szálka-gerenda példázat illusztrálása látható

b ABudakesziProtestánsKörvendégekéntmaratonielőadásttartottdr. Ma -
ro si Er nőművészettörténészakadémikus,azEötvösLorándTudományegye-
temprofessoremeritusa január 16-án, csütörtökönaKálvin teremben.
A re for má ció és a mű vé szet címetviselőelőadásranemcsakavatottművé-
szettörténészek érkeztek – mint például két egykori Marosi-tanítvány,
Zász ka licz ky Zsu zsan na tudományosmunkatársésdr. Har ma ti Lász ló Bé -
la igazgatóazEvangélikusOrszágosMúzeumból–,hanemsokbenemava-
tottérdeklődő is,akikezenazesténestekátaMarosiErnő-féle, láb-és
széljegyzetekkel,asszociációkkalnemfukarkodótűzkeresztségen.Aművé-
szettörténetigyorstalpalóelőttdr. Lack ner Pál püspöktartottgyors(deve-
lős)áhítatot.„Aki ket Is ten lel ke ve zé rel, azok Is ten fi ai.” (Róm8,14)Amodern
korazinformatikakora.Aszámítógépekáltalhasználtkettesszámrendszer
0és1opciójajólpárhuzambaállíthatóazemberhelyzetével,akieldönthe-
ti,hagyja-emagátazIstentőlvezérelni.Akérdésegyszerű:igenvagynem?

G
á

s
Pá

r
 G

á
B

o
r

 f
e

lv
é

T
e

le



 e 2014. január 26.  Evangélikus Életpanoráma

Né zem a ré gi, ko pott met sze tet: Köl -
csey Fe renc cse kei dol go zó szo bá ját.
Jobb ról könyv fa lak, a sa rok ban vas -
kály ha, mel let te két szek rény, az ab -

lak kö ze lé ben szé kek és a csí kos ta -
ka ró val  le te rí tett  ágy.  Kö zé pen  a
szé les író asz tal. Toll, tin ta, nyi tott kö -
te tek; a kis pol con a leg fon to sabb ol -
vas má nyok. Itt fe jez te be 1823-ban,
hosszú ér le lés után, küsz köd ve az éj -
sza ka csend jé ben fon tos ver sét.
A Him nusz (Hym nus) al cí mé ben –

A ma gyar nép zi va ta ros szá za da i ból
– ki fe je ző dő sze rep sze rű ség né pi vé és
nem ze ti vé  tá gít ja  a  mon da ni va lót.
Kö zös sé gi vé az év szá za dos vá dat és
pa naszt, kö nyör gést és em lé ke zést. A
nem szű nő fénnyel ra gyo gó köl te mény
Er kel Fe rencmeg ze né sí té sé ben 1844-
től nem ze ti imád sá gunk lett.
„Köl csey  az  ős bűn  gon do la tá ra

épí tet te ver sét – ír ta Szö ré nyi Lász ló
pro fesszor –, a Hym nust, amely egyik
leg na gyobb lí rai al ko tá sa. A ki mun kált
né pi es tó nust itt hasz nál ta fel leg si ke -
re seb ben, mind for ma i lag, mind gon -
do la ti lag;  a  gö rö gök ben  só vár gott
ori gi na li tás hoz itt ke rült sa ját le he tő -
sé ge in be lül a leg kö ze lebb.”
Bár kié is az ér dem, di csé ret il le ti, aki

ki ta lál ta, hogy le gyen az a nap, ame -
lyen a köl tő ki tet te a fel kiál tó je let az
utol só sor vé gé re, a kul tú ra or szá gos
ün ne pe. Iro dal mi es te ket, ki ál lí tá so kat,
hang ver se nye ket,  ta lál ko zó kat  ren -
dez nek január 22-én a nagy vá ro sok ban
és a leg ki sebb fal vak ban egy aránt.
Köl csey Fe renc 1790-ben szü le tett

Sző de me te ren. 1796-ban vit ték Deb -
re cen be  ta nul ni,  ab ban  az  év ben
halt meg ap ja, édes any ját 1802 feb ru -

ár já ban te met ték el… Leg el ső ver sét
ti zen há rom éves ko rá ban ír ta. Ennyit
tar tott  fon tos nak  el mon da ni  gye -
rek ko rá ról, csa lád já ról. A töb bit tud -

juk: ta nu lás, gaz dál ko dás. Az írás: a
Him nusz re mek el len da rab ja a Va ni -
ta tum vanit as, em lék be szé dei (Ka -
zin czy ról, Ber zse nyi ről) a  te rem tő
köl té szet di csé re te. A szat má ri adó -
zó nép ál la po tá ról ké szí tett fel jegy -
zé se a job bá gyok nyo mo rú sá gát tár -
ja föl; a Zrí nyi da la őse ink el té ko zolt
örök sé gé re em lé kez tet. So kat idéz zük
tö mör  epig ram má já nak,  a  Huszt -
nak az  utol só  so rát:  „Hass, al koss,
gya ra píts: s a ha za fény re de rűl!”
Ke ve set  em lít jük  azon ban  Köl -

csey  po zso nyi  or szág gyű lé si  te vé -
keny sé gét. Re mek, zen gő han gú, túl -
fű tött szó nok volt. Fá rad ha tat la nul
ér velt a ma gyar nyelv ügyé ben (1833),
az  örö kös  meg vál tás  tár gyá ban
(1834). El ár vult uno ka öccsé hez  írt,
Pa ra ine sis Köl csey Kál mán hoz cí mű
mun ká ja iro dal munk egyik leg szebb
szel le mi-er köl csi vég ren de le te.
Nem zet fél té se, el len zé ki te vé keny -

sé ge nem szűnt meg so ha. A per be fo -
gott Wes se lé nyi Mik lós vé del mé ben
dol go zott, ami kor egy hosszú úton
meg fá zott. Ez okoz ta ko rai ha lá lát:
Cse kén hunyt el 1838. au gusz tus 24-
én, negy ven nyolc éve sen, te le el nem
vég zett fel ada tok kal, fon tos ter vek kel.
Sok szor el gon dol tam: mi lett vol -

na, ha meg éri az 1848-as for ra dal mat?
Le gyen gült szer ve ze te hogy bír ja a lá -
zas na po kat? Mit  ír, és mit be szél?
Annyi bi zo nyos: a jó ügyért, a sza bad -
sá gért fá ra do zott vol na.

g FEny vE si Fé lix La jos
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Ő volt az el ső iga zi köl tő, aki vel sze -
mé lye sen ta lál koz tam. Meg aján dé ko -
zott  szép  szó val,  új  kö te té vel.
Meg mu tat ta friss ver sét, köny vek -
kel zsú folt szo bá it, az ide gen nyel -
vű mű ve ket, ame lye ket szen ve dé -
lyes  pon tos ság gal  for dí tott.  A
mo dern fran ci á kat, az tán No va list
és Höl der lint, Mi che lan ge lótnagy -
sze rű kí sé rő ta nul má nyá val.
Ak kor lá ba do zott in fark tu sá ból;

a ba rá tok fi gyel mez tet tek: ne ma -
rad jak so ká ig, ne fá rasszam fe les -
le ge sen. Fél óra múl va föl áll tam,
hogy me gyek, de ha tal mas má ju -
si zá por ke re ke dett. Nem en ge dett
el,  be szélt  to vább  iro da lom ról,
Pá rizs ról, élet ről és ha lál ról.
So kat ol vas tam már tő le, jól is -

mer tem, de hogy iga zá ból ki cso -
da,  mennyi re  me leg szí vű,  mé -
lyen hí vő em ber, azt ott tud tam
meg. Előbb ta lál koz tam a re mek
esszé író val,  kri ti kus sal,  s  csak
ké sőbb a je les köl tő vel. Na gyon
sze ret tem  szár szói  négy so ro sa it:
„Nagy tölgy er dők: ez volt a fi a tal ság.
/ Vén tölgy er dők: ez van hat van fe -
lé is. / Ak kor zöld volt a lomb, ma le -
ve lei bar nák. / Ak kor hegy nek fu tott
az út. Ma le fe lé visz.”
Új ból elő vet tem ré gi nagy ver se it:

A Szent An na-temp lom tor nyai, Bar -
tók, Olaj fák éj sza ká ja, A ha jós ha za -
té ré se, Kan tá ták… És ta lán a leg fá -
jóbb, zak la tó so ro kat a Ba bits a be -
teg ágyon cí mű köl te mé nyé ben: „Mi -

kor már el szo rult a tor ka, / s lá za san,
egy re ver de sőbb / kín ban, már szin -

te ful do kol va / kap kod ta csak a le ve -
gőt… / Mi kor már el szo rult a tor ka,
/ s úgy fe küdt, mint egy el ha gyott /
ház ban az ott ha gyott ha lott…”
Ró nay György 1913-ban szü le tett

Bu da pes ten. 1936-ban ma gyar–fran -
cia sza kon ta ná ri, 1939-ben böl csész -
dok to ri ok le ve let szer zett. A Ré vai Ki -
adó  lek to ra  lett.  1945-től  a Vi gí lia
szer kesz tő je, ké sőbb fe le lős ki adó ja.
Vi lág né ze te a ka to li ciz mus nyi tott,
hu ma nisz ti kus vál to za ta. Köl té sze te

fi nom szö vé sű, egy sze rű han gú, imp -
resszi o nis ta üze net, ben ne az Új szö -

vet ség szen ve dés tör té ne té nek mo -
tí vu ma i val. „Azon ke ve sek kö zé
so rol hat juk – ír ta He gyi Bé la –,
akik nél az em ber eti kai mi nő sé -
ge azo nos az al ko tá sok mi nő sé -
gé vel,  akik nél  az  eti kai  kva li tás
szo ro san iga zo dik a mű esz té ti kai
kva li tá sá hoz.”
Ver se it, for dí tá sa it, re gé nye it,

el be szé lé se it, esszé it a val lo más
tisz ta  ere je  hat ja  át.  So ha sem
póz ez, ha nem a kö vet ke ze te sen
hu ma nis ta  és  ke resz té nyi  ma -
ga tar tás. So ká ig le het ne idéz ni a
bib li kus  han got,  a  ke re sést  és
ké rést: „Bá rá nyok ra ké se ket kö -
szö rül nek. / Ne en gedd! / A vi lág
hé ja kar má ban  ga lamb  sír.  /
Mentsd  meg!”  (Epilógus) Az
ezek hez ha son ló so rok gaz da gon
árad nak köny ve i ben, egész gon -
dol ko dá sa,  kép ze let vi lá ga  te le
van az evan gé li um mal. Ko ra if jú -

sá gá tól szív ta ma gá ba a tisz ta han -
got, min den na pi ke nye re volt, gyö -
nyö rű anya nyel vé vel együtt.
Ere je tel jé ben, te le ter vek kel tá vo -

zott: hat van öt évet élt.
Egyik ké sei ver sé ben le te szi éle te

ter hét, összeg zi éle tét: „Min dig út fé -
len, mint a ke resz tek. / Hin tók ro bog -
tak, urak sze ke rez tek. / Pa rá déz tak a
pün kös di ki rá lyok. / El múl tak. Én kő
va gyok. Most is ál lok.” 
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Jelenlét
Nézz föl az ég re: ott van
fel hők és csil la gok közt.

Pil lants kö rül a föl dön:
ott van fű ben, vi rág ban, 
ál la tok ámu ló sze mé ben,
em be rek ar cán.

Áss le a föld alá:
cson tok ból és kö vü le tek ből
szán dé ka i nak láb nyo ma
de reng fe léd.

Min de nütt lát ha tat lan.

Min den ben lát ha tó.

Katedrális
Bolt ívek, ár nyak, osz lo pok s a fény
me rev fáty lai közt, e rop pant, né ma dóm
zen gő csend jé ben im bo lyog va,
LÉ LEK –
kö dös ha jó id mé lyén, ön ma gad
ho má lyá ban bo lyong va: ön nön épí tőd
örök kön mí ves szel le me:
ván do rol va a bosszús ször nyek pok los
tor ka előtt s a szár nya sol tá rok
táb lá in su gár zó an gya lok
ege in át –
(po kol és menny, amit 
ma gad te rem tet tél, ma gad ból s a ma gad
jel ké pe ként)

Lé lek! szem léld a szen tély 
fe hér ör vé nyét, mely ben moz du lat lan
me reng a Moz du lat: szem léld a fény lő
Ma gányt, min den je len lét tisz ta tel jét,
és lásd: a Gon do lat ra gyog va ön ma gát
gon dol ja szün te len, és ön nön ra gyo gá sán
kez det től láng ra gyúl va ont ja dús tü zét –
Lé lek! ter ve ző je
s anya ga is ma gad nak: tor nyo sulj
Tit kod fö lé hi bát lan íve id del –

tün dök lő Ka ted rá lis.

Ajánlás
Nellinek

Most, 
ha lá lom nap ja i ban
még  egy szer össze gyűj töm,
amit a föl dön kap tam,
ba rát sá got, sze rel met,
hű sé get, örö met,
sze re te tet, ra gasz ko dást,
szép sé get, tisz ta sá got,
jó sá got, ön fel ál do zást –

és egy utol só len dü let tel
föl mu ta tom az ég nek –

Egyet len va gyo nom –

Fo gad ja tok szí ve sen, Menny la kók.
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„Pá pai temp lom. / Rab Zsu zsa, hol
vagy? / Itt a kö zel ben / Gug gol a ház.
/ Zsol tár hí mes lel ked / Ahol e vi lág -
ra ki nyílt” – Pet rő czi Éva új kö te té -
nek  egyik meg rá zó  sza ka sza  ez. A
nagy sze rű re for má tus köl tőt és mű -
for dí tót idé zi, aki ti zen öt éve nincs
kö zöt tünk, de íme, most föl tá mad, le -
ráz za te me tő föl des ru há ját a kar csú
vers ben. És elé bünk jön a töb bi ked -
ves ba rát, a sze mé lye sen s a csak mű -
ve ik ből is mer tek, azok, akik az idő
be dőlt pa lánk ja mö gül szól nak: Weö -
res Sán dor, Jé kely Zol tán, Ka rin thy
Fri gyes, Vám béry Ár min, Czeg lé di Ist -
ván kas sai pré di ká tor…
A szü lő föld is meg ele ve ne dik, a ré -

gi, por ló kö vek meg fü röd nek az em -
lé kek fé nyé ben. Pécs kes keny ut cá in,
Ba ra nya  ősz-arany  tá ja in  bo lyon -
gunk. A Zsol nay-kút zsi na to ló ma da -
ra it sa ját éle té re ve tí ti a köl tő: „Ta nu -
lom, röp töm sok szi lánk ja / em lé kez -
zék a su ho gás ra, / az íves-szí nes szár -
nya lás ra, / hogy be fo gadj, te, pé csi ég,
/ te Ké kek Kék je messze ség!” Ja nus
Pan no ni usman du la fá já nak örök vi rá -
gai  a  fagy ha lált  is  le bír ják.  Lo vász
Pál, a szent öreg gon do lat ban ma is
ver se ket bí rál sze líd szi go rú ság gal.
A  rég  ha lott  szü lők  ugyan csak

meg je len nek. Pet rő czi egy re gaz da -
go dó köl té sze té nek gya ko ri sze rep -
lői ők. Egy ad ri ai kis ház tü csök han -
gos te ra szán mint ha az ő halk lép te -
i ket hal la ná az em ber if jú sze rel mük
ide jé ből.

Elő lép nek az után a tá vo li ősök a
ho mály ló idő ből, s he lyet kér az utó -

dok né pes se reg le te  is. Csur gó sír -
kert jé ben já runk, Bárt fa für dő tér ze -
né je zeng, Cro nin re gé nyét la poz za
a szél, a sze ge di Dóm té ren a ha rang -
zú gás ban ga lam bok ke rin ge nek…
Pet rő czi  Éva  ver sei  gyu fa szál fé -

nyek, még is vá ro so kat, föld ré sze ket
tud nak be vi lá gí ta ni. 
A köl tő nő a gyer me ke ket szár nyai

alá  te re lő  anya  min den tu dá sá val
szól,  egy sze rű en  és  tisz tán.  Tö ré -
keny bol dog ság buj kál a hét köz na po -
kat,  nö vé nye ket,  fá kat,  temp lo mi
csön de ket idé ző tö mör mon da ta i ban.
Köl tői hang ja ko moly ma rad; in dí tá -
sai hir te len ki bom la nak, s el is mé -

lyül nek. Ta lán Pi linsz kynél is ke ve -
sebb szó ból épít ke zik; ös vé nyen ve -
zet, oly kor ki vi lág lik fáj dal ma, de az
is, hogy fö lül emel ke dett raj ta.
Az utol só cik lus, a „Ha tan van nak,

lány-vi rá gok” ki vé tel nél kül a túl élés -
hez, a hét köz na pok meg élé sé hez oly
fon tos csa lá di bol dog ság éne kei. A köl -
tő asszony leg utób bi éve i nek leg fon -
to sabb  ese mé nye  az,  hogy  2006  és
2013 kö zött hat kis lány uno ká ja szü le -
tett. „Zord ra for dult bár / a vi lág, ben -
nünk él a bi zony ság: / Te rem tőnk te -
nye rén he lye ké szül, / s vár ja e gyak -
ran / meg ke se rí tett em be ri lét ben /
sok, tisz ta öröm.”
A szép szó, a zsol tá ros ének, a vi -

lág já rás em lé kei mel lé áfo nyás pis kó -
tát is kap az ol va só. (És a nép sze rű
Pet rő czi-es tek lá to ga tói!) Vagy ép pen
iga zi há zi ba rack lek várt, vé kony hé -
jú  di ót,  gom ba for má ra  szag ga tott,
uno kák ked ven ce tú ró po gá csát. 
Nem cso da, hogy Pet rő czi Éva jó

il la tú kony há ja fö lé oly kor Is ten is le -
ha jol, s ha ide je en ge di, ver se i be is be -
le la poz. A meg je le nés idő zí té se tö ké -
le tes volt: 2013 ad vent jén Bu da pest -
től Sá ros pa ta kig, Pécs től Pak sig so kan
ta lál koz hat tak ez zel a na gyon ka rá -
csony hoz il lő kö tet tel. 
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Pet rő czi Éva: „Mint a gye rek kor”. Pro
Pan no nia Ki adó, Pécs, 2013. Ára 1650
fo rint.

Végetnemérőutazás
Pet rő czi Éva „Mint a gye rek kor” cí mű kö te té ről
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Négy száz negy ven év vel ez előtt szü le -
tett, há rom száz nyolc van éve halt meg
a hat van évet élt „ma gyar re for má tus
lel kész, nyelv tu dós, fi lo zó fus, zsol tár -
köl tő, egy há zi író, mű for dí tó”, aho gyan
egy lexi kon szó cikk ben ró la ol vas suk.
Nagy ap ja Má tyás ki rály ka to ná ja volt,
Szé kely föld ről ke rült Po zsony vár me -
gyé be, Szenc re (1899-ig Szem pcz, szlo -
vá kul Se nec,né me tül Wart berg; a Po -
zso nyi ke rü let ben a Szen ci já rás szék -
he lye), hol ma lom tu laj do nos, mol nár
lett. Fia, Szen ci Mol nár ap ja is az volt
(in nen a név: a „szen ci mol nár”). 
Ap ja  el sze gé nye dé se  mi att  Szen ci

Mol nár sa ját ere jé ből vé gez te ta nul má -
nya it. Győr ben, Gön cön, Deb re cen ben
ta nult. Ép pen ak kor volt Gön cön, Ká -
ro lyi Gás párkör nye ze té ben, ami kor ki -
nyom tat ták  itt  az  el ső  tel jes ma gyar
nyel vű Bib li át. Még eb ben az év ben,
1590-ben  egyet len  ga ras  nél kül  né -
met or szá gi ta nul mány út ra in dult. Kez -
de tét vet te több év ti ze des ván dor éle te,
amely nek na gyob bik fe le – két ki sebb
meg sza kí tás sal – Né met or szág ban telt.
Éle té nek  ja vát  kül föl dön  töl töt te

(Wit ten berg, Strass burg, Hei del berg,
Alt dorf,  Mar burg  és  Op pen heim).
Olyan eu ró pai hí rű tu dó so kat tud ha -
tott ba rá tai kö ré ben, mint Jo han nes
Kep ler és Mar tin Opitz.
Mű ve i nek több sé ge kül föl dön szü -

le tett, te vé keny sé gét még is ha zá ja ja -
vá ra fej tet te ki. La tin–ma gyar szó tá rá -
ra gon dol va ba rá ta it idéz ve egyik le ve -
lé ben ezt ír ta: „Azt mond ják ugyanis
mind, és erő sí tik, hogy egyet len szó tár

ki bo csá tá sá val, amit a de ák ság egész
Ma gyar or szá gon szom jú ho zik, töb bet
csi nál ha tok mind az egész ha zá nak,
mint ha egyik hely sé gé ben ta ní tom az
if jú sá got, avagy az egy ház köz sé get.”
Ez a la tin szó tá ra át dol go zá sok kal a

19. szá zad kö ze pé ig hasz ná lat ban volt;
sok iro dal mi, tu do má nyos mű szó nak
ná la  ol vas ha tó  el ső  ma gyar  nyel vű
meg ha tá ro zá sa. La tin nyel vű ma gyar
nyelv ta nát a 18. szá za dig ké zi könyv ként
hasz nál ták, ez ál tal – a tu do mány tör -
té ne ti je len tő sé gen túl me nő en – nagy -
ban hoz zá já rult a ma gyar nyelv hasz -
ná lat és he lyes írás egy sé ge sü lé sé hez. 
A re for má tus ma gyar ság szá má ra

zsol tár for dí tá sai, a Ká ro lyi-Bib lia ja -
ví tott ki adá sa, Kál vin Ins ti tu ti ó já nak
és a Hei del ber gi ká té nak a for dí tá sa
má ig élő ha gya ték. 
Szenci  Mol nár  te vé keny sé ge  ki -

emel ke dő ha tást gya ko rolt a ma gyar
iro dal mi nyelv és a ma gyar ver se lés fej -
lő dé sé re. Tény, hogy a kál vi ni re fo má -
ció  szol gá la tá ban  állt,  még is  mun -
kás sá gá nak  egyik  nagy  el is me ré se,
hogy di csé ret tel em lé ke zett meg ró la
Páz mány Pé ter esz ter go mi ér sek, bí -
bo ros,  a  ma gyar or szá gi  el len re for -
má ció ve ze tő alak ja.
A „nagy ván dor”, a ma gyar iro da -

lom ki emel ke dő alak ja és a re for má -
tus egy ház szol gál ja mél tó ar ra, hogy
né hány  sor ban  meg em lé kez zünk
éle té ről. Csak egyet len zsol tá rát idéz -
zük – há lás tisz te let tel.

g D. KE vE há zi Lász ló
For rás: Wi ki pé dia

Atudós„zsoltáros”
Szen ci Mol nár Al bert emlékezete

Az Úr én né kem őri ző pász to rom,
Azért sem mi ben meg nem fo gyat ko zom.
Gyö nyö rű szép me zőn en ge met él tet,
És szép ki es fo lyó víz re le gel tet.
Lel ke met meg nyu goszt ja szent ne vé ben,
És ve zé rel en gem igaz ös vé nyé ben.

Ha az ha lál ár nyé ká ban jár nék is,
De nem fél nék még ő se tét völ gyén is:
Mert min de nütt te je len vagy én ve lem,
Vessződ és bo tod meg vi gasz tal en gem,
És né kem az én el len sé gim el len
Asz talt ké szí tesz, ele delt adsz bő ven.

Az én fe je met meg ke nöd olaj jal,
És en ge met itatsz tel jes po hár ral.
Jó vol tod, ke gyes sé ged kör nyül ve szen,
És kö vet en gem egész éle tem ben.
Az Úr én né kem meg en ge di nyil ván,
Hogy min dél tiglen lak jam ő há zá ban.

áfonyásfohász
Áfo nya kék je, áfo nya ham va,
te relj szí ne ket, kér lek, utam ba,
si míts szí ne ket sze gény sze mem be,
öreg ség-csil lag most, hogy ki kezd te.
Öreg ség-csil lag, azért se há lyog,
azért se szür ke, még lát ván lá tok,
Te rem tő Is ten, lá tom vi lá god,
lás sam ez tán is, vi lág ra-éhes
sze mem ben lá tás hadd rak jon fész ket,
vi lág szennyé től en gedj tisz tul nom,
szent gyü mölcs ál tal fény re vi dul nom.

Mézésméreg
„Vaj ki sok szor mé reg fek szik a jo méz alat,
Mé zet tet tes, ha mér get nyelsz, sem mit ne bú sulj,
Is ten lé gyen re mén sé ged, s az ál tal ujulj…”
(Pet rő czi Ka ta Szi dó nia: So kan szól nak most…)

Ka ta, har minc éve,
él tem majd’ fe lé be
kö vet tem bölcs szó dat,
mind, mit nyug ta tó nak,
hűs bal zsam-ho zó nak
hát ra hagy tál né kem, 

ám e böl cses sé gen
meg bi csak lik el mém;
méz hogy ke ni szá mat,
hi á ba szín lel ném,

hogy ha mé reg árad, 
mér ge irígy ség nek,
mér ge go nosz ság nak
mar ja-mar ja szá mat
és mar ja szí ve met.

Nem tart ha tok vé led 
én a tet te tés ben,
méz nek ha zudt mér gen
nem jő könnyebb sé gem.

De – akár csak né ked –
Is ten nél re mé nyem,
Ná la úju lá som,
csak Ő te het ró la, 
mé reg hogy ne árt son.

Apatakéneke
Mint a szép hí ves pa tak ra
Az szar vas kí ván ko zik,
Lel kem úgy óhajt Uram ra,
És hoz zá fo hász ko dik.
(Szen ci Mol nár Al bert: XLII. zsol tár)

If jú szar vas
tisz tí tó szom já ra
tük röm szün te len
kí ván ko zik –

in ni ha rám ha jol, 
föl kél a Nap:

Uram, te tet ted,
hogy sö tét 
hab ja im fö lött

vég re haj na lo dik.
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im po ná ló a szá mok üze ne te 
a val lá si „vi lág hely zet ről”
Va ló ban im po ná ló az a val lá si táj kép,
amely fel tá rul előt tünk a nagy sze rű
elem zés nyo mán. A szá mok üze ne -
te egy ér tel mű, cá fol ha tat lan: a vi lá -
gon  ma  tíz  em ber ből  több  mint
nyolc tar to zik va la mi lyen val lá si cso -
port hoz. Az össze ha son lí tó de mog -
rá fi ai ta nul mányt több mint 230 or -
szág ban gyűj tött ada tok alap ján ké -
szí tet ték. A 2010 vé gén 6,9 mil li árd -
nyi em ber ből föl dün kön 5,8 mil li árd,
az az 84% tar to zott va la mi lyen val lá -
si vagy hit kö zös ség hez. 

A né mi leg ke re kí tett ada tok sze rint
kö ve tő i nek lé lek szá mát és szo ci á lis,
ok ta tá si  in téz mény rend sze rét  te -
kint ve a ke resz tyén ség áll az el ső he -
lyen 2,2 mil li árd hí vő vel, ez a vi lág
össz la kos sá gá nak  32%-a.  Utá na  a
kö zel 50 or szág ban ál lam val lás nak ki -
ki ál tott isz lám hí vei (mu zul má nok)
kö vet kez nek 1,6 mil li árd nyi an, 23%-
át  té ve  ki  a  föld  la kos sá gá nak.  A
hin duk  kö rül be lül  1  mil li árd nyi an
van nak,  15%  a  „vi lág ré sze se dé sük”,
majd a budd his ták jön nek a sor ban,
kö zel  fél mil li árd  hí vő vel,  7%-os
aránnyal. A 14 mil lió zsi dó a vi lág né -
pes sé gé nek 0,2%-át te szi ki. 
Több mint 400 mil lió em ber kö -

vet va la mi lyen né pi val lást, ha gyo má -
nyos hit for mát; ide tar toz nak az ősi
af ri kai tör zsi val lá sok, a kí nai nép val -
lás,  az  ős la kos  ame ri kai  in di á nok
val lá sa, il let ve az auszt rá li ai benn szü -
löt tek val lá sai. 
A  ki sebb-na gyobb  egyéb  val lá si

kö zös sé gek hez (pél dá ul Ba hái, ja i niz -
mus, szik hek, shin to, tao, zo ro aszt riz -
mus) a vi lág po pu lá ci ó nak ke ve sebb
mint 1%-a tar to zik, 58 mil lió em ber. 
Hat em ber kö zül egy vi lág mé re tek -

ben sem mi lyen val lá si cso port hoz,
hit kö zös ség hez nem tar to zik, ez 1,1
mil li árd  lel ket  je lent, az em be ri ség
16%-át. Ők a pil la nat nyi lag még el
nem kö te le zet tek.

iz gal mas val lás föld raj zi tér kép
A val lá si cso por tok föld raj zi el osz lá -
sa szin tén jel leg ze tes ké pet mu tat. Bi -
zo nyos val lá sok Ázsi á ban kon cent -
rá lód nak. A hin duk és a budd his ták
több sé ge,  99%-a  e  kon ti nen sen  él,
ugyan így a ha gyo má nyos né pi val lá -
sok kö ve tő i nek jó ré sze is. Ha son ló -
kép pen az ázsi ai tér ség ben él a vi lág

mu zul mán ja i nak 62%-a. De a val lá -
sok hoz nem tar to zók nak is a há rom -
ne gyed ré sze, 76%-a e föld rész la kó -
ja. A Kí ná ban val lá si lag „sen ki föld -
jén”  élők  szá ma  (700 mil lió kö rül)
több  mint  két szer  annyi,  mint  az
Egye sült Ál la mok össz né pes sé ge. 
A vi lág né pes ség leg na gyobb val lá -

si kö zös sé gé nek, a sok fé le ár nya la tot
mu ta tó ke resz tyén ség nek Eu ró pá ban
él a 26%-a, La tin-Ame ri ká ban és a ka -
ri bi tér ség ben 25%-a, a Sza ha ra alatti
Af ri ká ban 24%-a. A zsi dó ság 44%-a
Észak-Ame ri ká ban, 41%-a a Kö zel-Ke -
le ten és Észak-Af ri ká ban él.

val lá sok ki sebb ség ben, 
több ség ben
Az  em be ri ség  73%-a  él  olyan  or -
szág ban, ahol val lá suk több sé get al -
kot,  vi szont  föl dünk  la kos sá gá nak
27%-a él val lá si ki sebb ség ben. 
A ke resz tyé nek 87%-a a 157 ke resz -

tyén  több sé gű  ál lam  va la me lyi ké -
ben él. A musz li mok 73%-a mond hat -
ja ma gát musz lim több sé gű ál lam la -
kó já nak: ők 49 or szág ban ké pez nek
több sé get,  a  Kö zel-Ke let,  il let ve
Észak-Af ri ka 20 or szá gá ból 19-nek
ad ják a több sé gi la kos sá gát. A hin duk
97%-ának a vi lág há rom hin du több -
sé gű ál la ma, In dia, Mau ri ti us és Ne -
pál a ha zá ja.
A „val lá si lag el nem kö te le zet tek”

71%-a él olyan or szág ban, ahol ők al -
kot ják a több sé get. Hat ilyen or szág
van  a  vi lá gon:  Kí na,  Cseh or szág,
Észt or szág,  Hong kong,  Ja pán  és
Észak-Ko rea.

glo bá lis val lá si jö vő – 
po zi tív elő jel lel
A glo bá lis val lá si jö vőt a teg na pi és a
mai ten den ci ák alap ján nem ne héz
ki kö vet kez tet ni. A Pew fel mé ré sé nek
ada tai a 2010. év vi lág né pes sé gé re vo -
nat koz nak. A ta nul mány 2500 nem -
ze ti né pes ség-össze írás ada ta it hasz -
nál ta  fel.  Az  adat fel dol go zás  nagy
mun ká ja 2012-re zá rult le, az év de -
cem be ré ben hoz ták nyil vá nos ság ra a
táb lá za tok kal szem lé le tes sé tett adat -
tö me get. Újabb ada tok kal ki egé szül -
ve köz zé tet ték az or szá gon kén ti val -
lá si táj kép ada ta it is. Ér de mes er re is
egy pil lan tást vet nünk. 
A leg több ke resz tyén a kö vet ke ző

or szá gok ban  él:  USA:  243  mil lió,
Bra zí lia: 173 mil lió, Me xi kó: 108 mil -
lió, Orosz or szág: 105 mil lió. Eu ró pá -

ban a leg több ke resz tyén Né met or -
szág ban (57 mil lió), Olasz or szág ban
(51 mil lió), az Egye sült Ki rály ság ban
(44 mil lió) és Fran cia or szág ban (40
mil lió) él. Iz ra el ben 150 ezer ke resz -
tyént je gyez nek. Tí z ezer fő alat ti a ke -
resz ytén né pes ség pél dá ul a Nyu gat-
Sza ha rá ban, Szo má li á ban, Mau ri tá -
ni á ban,  a  Mald ív-szi ge te ken  vagy
Bhu tán ban. 
Az egy kor hi va ta lo san is ate is tá nak

dek la rált or szág ban, Al bá ni á ban ma
kö zel 600 ezer ke resz tyén él. Kí ná -
ban hi va ta los ada tok sze rint 69 mil -
li ó an  van nak,  ám  ez  a  re giszt rált
ke resz tyén kö zös sé gek tag ja i nak szá -
ma, a „föld alat ti egy há zak hoz” leg -
alább két szer ennyi en tar toz nak, és
nö vek szik a szá muk.
Af ri ka „leg ke resz tyé nebb” or szá -

ga a mu ta tók sze rint Ni gé ria 79 mil -
lió hí vő vel, utá na a Kon gói De mok -
ra ti kus  Köz tár sa ság  kö vet ke zik  64
mil li ó val, majd Eti ó pia 52 mil li ó val,
il let ve Dél-Af ri ka 41 mil lió hí vő vel. 
Ázsi á ban Kí na után a Fü löp-szi ge -

tek  ke resz tyén  la kos sá ga  a  leg na -
gyobb (87 mil lió), ezt In di áé kö ve ti 32
mil li ó val. La tin-Ame ri ka ve ze tő ke -
resz tyén or szá ga Bra zí lia, majd Me -
xi kó jön, az tán Ko lum bia kö vet ke zik
42 mil li ó val.

Sze ku la ri zá ció he lyett 
kont ra sze ku la ri zá ció?
Ha zánk ban  a  Pew-sta tisz ti ka  8,09
mil lió ke resz tyént re giszt rált, de rög -
zí tet te azt is, hogy 1,9 mil li ó an val lá -
si lag se ho va sem tar toz nak. 
A szom szé dos or szá gok ban a leg -

több ke resz tyén Uk raj na (38 mil lió)
után Ro má ni á ban él (21,4 mil lió; itt
egyéb ként 70 ezer mu zul mánt is je -
gyez tek, és 20 ez ren van nak a val lá -
si lag el nem kö te le zet tek). Majd Szer -
bia kö vet ke zik (7,2 mil lió ke resz tyén,
330 ezer mu zul mán, 250 ezer el nem
kö te le zett). Auszt ri á ban 6,8 mil lió a
ke resz tyé nek szá ma (1,2 mil lió fő el
nem kö te le zett, 450 ezer mu zul mán,
20 ezer budd his ta, 10 ezer va la mely
más val lás hí ve és mint egy 10 ezer zsi -
dó).  Szlo vá ki á ban  4,6  mil lió  a  ke -
resz tyén  (és 780 ezer a val lá si lag el
nem kö te le zett), majd Hor vát or szág
a kö vet ke ző (4,2 mil lió ke resz tyén, 230
ezer el nem kö te le zett, 60 ezer mu zul -
mán). Szlo vé ni á ban 1,6 mil li ó an van -
nak a ke resz tyé nek (370 ezer el nem
kö te le zett, 70 ezer mu zul mán).
Mind ezek a szá mok s az ál ta luk jel -

zett tren dek erő tel je sen alá tá maszt ják
Pe ter Ber ger oszt rák–ame ri kai val lás -
szo cio ló gus azon té te lét, amellyel fe -
lül ír ta sa ját ko ráb bi sze ku la ri zá ci ós té -
zi sét. Még a het ve nes évek ben azt ál -
lí tot ta, hogy a val lá sok egy re in kább
el ve szí tik tár sa dal mi be fo lyá su kat. A
szá zad vé gén azon ban a té nyek nyo -
má sá ra vissza von ta ezt az el mé le tét,
s a szá mok su gall ta vi lág mé re tű val -
lá si össz kép alap ján ki dol goz ta de sze -
ku la ri zá ci ós, kont ra sze ku la ri zá ci ós
té te lét. E sze rint a 21. szá zad a val lá -
sok vi lág mé re tű re ne szán szát hoz za
majd, s a val lá sok so ha nem lá tott nö -
ve ke dé se,  tár sa dal mi  be fo lyá sá nak
fel vi rág zá sa kö vet ke zik be. 
Ed dig a Pew ada tai Ber gert iga zol -

ták. Mi pe dig bi zo nyo sak va gyunk
ab ban, hogy fő ként Af ri ká ban, Ázsi -
á ban  és  La tin-Ame ri ká ban  to vább
erő sö dik  a  ke resz tyén ség,  je lét  és
bi zo nyí té kát ad va a misszi ói pa rancs
be tel je sü lé sé nek: „Men je tek el te hát,
te gye tek ta nít vánnyá min den né pet,
meg ke resz tel ve őket…, ta nít va őket,
hogy meg tart sák mind azt, amit én
pa ran csol tam nek tek; és íme, én ve -
le tek va gyok min den na pon a vi lág
vége ze té ig.” (Mt 28,19–20)

g Dr. Bé kE fy La jos

a Hit re ne SZ án SZ a?

Megjelentaglobálisvallási„tájkép”
b AWashingtonbanműködőtekintélyesPewResearchCenter–szo-
ciálisésdemográfiai,vallásikutatásokkalfoglalkozóintézet–2004
ótaelsőrendűfeladatánaktekintiavilágvallásokkutatását,anyilvá-
nosságra gyakorolt hatásuk elemzését. Összefoglaló kutatásának
eredményekéntnemrégadtakiavilágvallásitájképétbemutató,rop-
pantizgalmasjelentését–sokgrafikonnal,táblázattal,összehason-
lítóelemzéssel–The Glo bal Re li gi o us Lands cape címmel.Ékescá-
folataezmindenféleszekularizációsreménynek,ideológiaiakarno-
koskodásnak,olyanvélekedésnek,hogyavallásoka21.századbanki-
halnak,elvesztikbefolyásukat.Atendenciapontosanazellenkező:a
számokegyértelműenavilágvallások,ahitreneszánszárólüzennek.
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fel vé tel az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem 
2014/2015-ös tan év ére

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (EHE) lel ké szek, ka te ké ták /
lel ké szi mun ka tár sak, kán to rok, teo ló gu sok és hit tan ta ná rok kép zé se fo -
lyik. A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 

1. teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik. 

2. ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

3. kán tor alap szak (Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

4. Hit ta nár – ne ve lő ta ná ri mes ter szak (ma)
Kép zé si idő: 5 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150 • A kép zés nap -
pa li ta go za ton, az EHE és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Pe da -
gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rá nak (EL TE PPK) kö zös kép zé se ke re té ben
Bu da pes ten tör té nik.

5. teo ló gus mes ter szak (ma)
Szak irá nyok: bib li kum, szo ci ál eti ka • Kép zé si idő: 4 fél év • Meg szer zen dő
kre di tek szá ma: 120 • A kép zés le ve le ző ta go za ton, Bu da pes ten tör té nik.

To váb bi  in for má ci ók az EHE hon lap ján (te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tók.
A mel lék le tek kel el lá tott, ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, va la mint

a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak feb ru -
ár 15-ig kell az EHE Rek to ri Hi va ta lá ba be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró -
zsa völ gyi köz 3.; te le fon: 469-1051, fax: 363-7454, mo bil: 20/824-9263).

társ vá lasz tás hosszú táv ra 
Elő adás a há zas ság he te 2014 ke re té ben

„Ki mi lyen ró zsát sza kít, olyant sza gol.” Elég le sza kí ta ni, vagy kell hoz -
zá „pa pír” és szer tar tás is? Va ló ban „az ég ben köt tet nek” a há zas sá gok?
Ho gyan ta lál ha tom meg az „iga zit”? Mit te he tünk, hogy a há zas sá gunk
tar tós és har mo ni kus le gyen?
Elő adó: dr. Pál he gyi Fe renc. Zon go ra já ték kal szol gál a Far kas Zsolt és

Vár nagy And reamű vész há zas pár. Idő pont: feb ru ár 11., 18 óra. Hely szín:
TIT Stú dió, Bu da pest XI. ker., Zsom bo lyai u. 6.

fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) a
2014/2015-ös tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má -
ra ja nu ár 31-én, pén te ken 16 óra kor meg is mé tel jük a 2013 ok tó be ré ben
már egy szer meg tar tott fel vé te li tá jé koz ta tón kat. Ezen az al kal mon az
is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö dé sé ről, ha gyo -
má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről. A gye re kek pe dig di ák ja ink se gít sé -
gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most
4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt – el ső sor ban azo kat, akik
le ma rad tak az ok tó be ri al ka lom ról!

fel vé tel a de ák té ri evan gé li kus gim ná zi um ba
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és
négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2014/2015-ös tan év re olyan, je len leg 4., il let -
ve 8. osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má -
ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Kol -
lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni. A je lent ke zé si la po kat és mel lék -
le te it feb ru ár 14. dé li 12 órá ig kér jük el jut tat ni az is ko lá ba.
A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ó kért ke res sék fel az is ko la hon -

lap ját (www.de ak te ri.hu) vagy a fel vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he lyet -
test, Vic tor Mó ni kát.

lu ther-kon fe ren cia – rév fü löp, 2014 
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt a ja nu ár 31. és feb ru ár 2. kö -
zött az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban (8253 Rév fü löp, Fü -
re di út 1.) ren de zen dő Lu ther-kon fe ren ci á ra. 

prog ram
Január31.,péntek • 19.00: Áhí tat – Welt ler Sán dor • 19.30: Re for má ció
és kul tú ra: Lu ther, Me lancht hon és Arisz to te lész a wit ten ber gi egye te men
a 16. szá zad ele jén – dr. Itt zés Gá bor • Február1.,szombat • 8.00: Reg -
ge li áhí tat – Itt zés Já nos ny. püs pök • 9.30: Ige és (?) szent ség – A lu the ri
is ten tisz te let Ale xan der De eg in terp re tá lá sá ban – dr. Ha fen scher Ká roly

• 11.15: A re for má ció nyel ve – dr. Csep re gi Zol tán • 14.30:
Mi szük sé ges az egy ház egy sé gé hez? – A mar bur -
gi kol lok vi um ak tu a li tá sa – Vég he lyi An tal • 15.45:
Lu ther fo gad ta tá sa és ha tá sa Ang li á ban – dr. Fa -
biny Ti bor • 17.00: Rév fü lö pi Lu ther-ol va só kör
– Egy Lu ther-írás kö zös fel dol go zá sa – Isó Do -

rottya • Február2.,vasárnap • 10.00: Zá ró is -
ten tisz te let – Itt zés Já nos ny. püs pök

Je lent kez ni le het: rev fu lop@lu the ran.hu 
A kon fe ren ci át egy há zunk tá mo gat ja,
így a rész vé te li díj 9000 Ft.

H i r d e T é s e K
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„Ak kor el jön nek nap ke let ről és nap -
nyu gat ról, észak ról és dél ről, és asz -
tal hoz te le ped nek az Is ten or szá gá -
ban.” (Lk 13,29)

Víz ke reszt ün ne pe után a 3. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi hir de tik:
e vi lág ban Jé zus Krisz tus ban lát ha tó Is -
ten sze re te te. Ő nem sze mély vá lo ga tó (lásd Ap Csel 10,35); úgy sze ret te a vi lá -
got… (lásd Jn 3,16). „Az egek hir de tik igaz sá gát, és min den nép lát ja di cső sé -
gét. Örül je tek, ti, iga zak az Úr ban, ma gasz tal já tok szent ne vét!” (GyLK 736,6.12)
Jé zus ban „már fény lik az iga zi vi lá gos ság, és aki sze re ti az ő em ber tár sát, az a
vi lá gos ság ban ma rad” (1Jn 2,8.10; LK). Min den fé le nép jö het Is ten örök or szá -
gá ba, az evan gé li um zsi dók nak, po gá nyok nak egy aránt hir det te tik. Ám Jé zus
he ti igénk ígé re té hez fi gyel mez te tést is fűz (lásd Lk 13,30). Ő Ka per na um ban
meg gyó gyí tot ta a po gány szá za dos bé na szol gá ját, aki el is mer te Jé zus is te ni ha -
tal mát. És el cso dál koz va mond ta: „…sen ki ben sem ta lál tam ilyen nagy hi tet Iz -
rá el ben.” Csak egy szót szólt, és meg gyó gyult a szol ga. „Menj el, és le gyen a te
hi ted sze rint.” (Mt 8,10.13) „Ez a tör té net ket tős cso dá ról szól: Jé zus ér tünk tett
ilyen cso dát, hogy a ke resz tyén ség hin ni kezd jen. De ezek a cso dák – mint a szá -
za dos hi te is – foly ta tód nak, s mind vé gig meg ma rad nak.” (Lu ther)Pál kész hir -
det ni az evan gé li u mot, mert „Is ten ere je az, min den hí vő nek üd vös sé gé re, el ső -
ként zsi dó nak, de gö rög nek is, mert Is ten a ma ga igaz sá gát nyi lat koz tat ja ki ben -
ne hit ből hit be, aho gyan meg van ír va” (Róm 1,16–17; lásd Hab 2,4). Már az Ószö -
vet ség evan gé lis tá ja ál tal is „a Se re gek Ura pe dig ezt az ál dást mond ja: Ál dott Egyip -
tom, az én né pem, és Asszí ria, ke zem al ko tá sa, meg Iz rá el, az én tu laj do nom!”
(Ézs 19,25) A fö ní ci ai öz vegy asszony a nagy szá raz ság ide jén Is ten ígé re té re bíz -
ta ma gát, tel je sít ve Il lés ké ré sét. „És evett ő is, meg az asszony és a há za né pe is
min den nap. A lisz tes fa zék nem ürült ki, az ola jos kor só sem fo gyott ki…” (1Kir 17,15–
16) Az öz veggyé lett mó á bi Ruth el ment anyó sá val Na o mi vá ro sá ba, a ke nyér
há zá ba. „Mert aho vá te mégy, oda me gyek, ahol te meg szállsz, ott szál lok meg.
Né ped az én né pem, és Is te ned az én Is te nem.” (Ruth 1,16) A pi zi di ai An ti ó khia
zsi na gó gá já ban Pál és Bar na bás így szólt az őket ká rom ló s el le nük mon dó zsi -
dók nak: „Elő ször nek tek kel lett hir det nünk az Is ten igé jét, mi vel azon ban ti el -
uta sít já tok, és nem tart já tok ma ga to kat mél tó nak az örök élet re, íme, a po gá -
nyok hoz for du lunk. Mert…” (Lásd Ézs 49,6) „En nek hal la tá ra ör ven dez tek a po -
gá nyok, és ma gasz tal ták az Úr igé jét, és…” (Ap Csel 13,46–48) Jé zus Ná zá ret ben
ki je len tet te: „…egyet len pró fé ta sem ked ves a ma ga ha zá já ban.” (Lk 4,24) Ki űz -
ték a vá ros ból, és meg akar ták öl ni, no ha a ke gye lem igéit hir det te kö zöt tük. Is -
ten örök or szá gá ban le te le ped ve együtt zen gik a Bá rány éne két az egész vi lág -
ból jött győz te sek: „…ki ne fél ne té ged, Urunk, és ki ne di cső í te né a te ne ve det…:
mert a né pek el jön nek mind, és le bo rul nak előt ted…” (Jel 15,4) „Jő min den táj -
ról, együtt éne kel, / És együtt uj jong, együtt ün ne pel, / Hal le lu ja!” (EÉ 454,7)

g Ga rai And rás

HETI úTrAVALÓ

„Amíg  csak  föld  lesz,  nem  szű nik
meg a ve tés és az ara tás, a hi deg és
a me leg, a nyár és a tél, a nap pal és
az éj sza ka.” (1Móz 8,22)
„Te szab tad meg a föld min den ha -

tá rát,  te  al kot tál  nya rat  és  te let.”
(Zsolt 74,17)
„Nézd, vé ge van a tél nek, el múlt az

eső zés, el ment.” (Éne kek 2,11)
„Ott ma rad min de nes tül a he gyek

ra ga do zó ma da ra i nak és a föld ál la ta -
i nak. Ott nya ral a ra ga do zó ma dár, és
ott te lel a föld min den ál la ta.” (Ézs 18,6)
„A ki rály ép pen a  té li pa lo tá ban

tar tóz ko dott, mert az év ki len ce dik
hó nap ja  volt.  Előt te  a  kály há ban
égett a tűz.” (Jer 36,22) 
„Össze dön töm a té li há zat a nyá -

ri ház zal együtt, el pusz tul nak az ele -
fánt csont há zak, vé ge lesz a sok fé le
ház nak – így szól az Úr.” (Ám 3,15)
„Azon a na pon fo lyó víz fa kad Je ru -

zsá lem ből, egyik ága a ke le ti ten ger fe -
lé fo lyik, má sik ága a nyu ga ti ten ger fe -
lé; így lesz té len-nyá ron át.” (Zak 14,8)
„Imád koz za tok, hogy ne kell jen té -

len, sem szom ba ton me ne kül nö tök.”
(Mt 24,20)

„Imád koz za tok, hogy ne té len le -
gyen ez.” (Mk 13,18)
„Ami kor el jött a temp lom szen te -

lés ün ne pe, Je ru zsá lem ben tél volt.”
(Jn 10,22)
„A ki kö tő nem volt al kal mas a te le -

lés re, s ezért a  több ség úgy dön tött,
hogy to vább ha józ nak on nan, hát ha el -
jut nak Fő nix be, ahol át te lel het nek.Ez
Kré ta egyik ki kö tő je, amely dél nyu gat
és észak nyu gat fe lé néz.” (Ap Csel 27,12)
„Há rom hó nap múl va az után el in -

dul tunk egy ale xand ri ai ha jón, amely
a szi ge ten te lelt, és amely nek cí me ré -
ben Di osz ku rok vol tak.” (Ap Csel 28,11)
„De ná la tok ta lán ott is ma ra dok,

vagy át is te le lek,hogy ti in dít sa tok út -
nak, aho va majd me gyek.” (1Kor 16,6)
„Igye kezz a tél be áll ta előtt meg -

jön ni. Kö szönt té ged Eu bu losz, Pu -
densz, Li nosz, Kla u dia és a test vé rek
mind.” (2Tim 4,21)
„Ami kor majd el kül döm hoz zád

Ar te mászt  vagy  Tük hi koszt,  igye -
kezz  hoz zám  jön ni  Ni ko po lisz ba,
mert el ha tá roz tam, hogy ott töl töm
a te let.” (Tit 3,12)

g Vá lo gat ta: G. A.

Tél a Bib li á ban
A pro tes táns új for dí tá sú Szent írás szö ve gé ben ti zen hat szor for dul elő tél sza vunk.
Mi ként az ősz szó val is tet tük, te kint sük át eze ket is a bib li ai köny vek sor rend -
jé ben. Nem mind egyik elő for du lá sa örök ér vé nyű igaz sá go kat hor do zó ige (a tel -
jes ség ked vé ért azért eze ket is idéz zük), ám a – fő ként ószö vet sé gi – ver sek több -
sé ge ese té ben ér de mes el gon dol kod nunk azon, mit is üzen szá munk ra Is te nünk
a tél lel. Hogy ne ag gód va fi gyel jünk a na pok ra, az év sza kok ra és az esz ten dők re
(lásd Gal 4,10)! S az el mú lá son me reng ve, sze münk előtt le beg jen Ászáf nak ez
évi igénk ben elénk tárt, év sza kok tól füg get len, örök ér vé nyű val lo má sa: „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) Az ő örök or szá gá ban „nem lesz töb bé idő” (Jel 10,6),
így éj sza ka és tél sem, mert az el sők el múl tak. Csak Is ten lesz „min den min de -
nek ben” (1Kor 15,28). S ve le lesz min den gyer me ke, aki a zsol tá ros sal együtt hit -
tel vall ja: „De én min dig ve led le szek, mert te fo god jobb ke ze met. Ta ná csod dal ve -
zetsz en gem, és vé gül di cső sé ged be fo gadsz. Nincs sen kim raj tad kí vül a menny -
ben, a föl dön sem gyö nyör kö döm más ban. Ha el enyé szik is tes tem és szí vem, szí -
vem nek kő szik lá ja és örök sé gem te ma radsz, Is te nem, örök ké!” (Zsolt 73,23–26)

Cor rie ten Boom Me net rend cí mű
mun ká já ban áll ha ta tos ság ra hív ta fel
fi gyel me met egy is mert ige alap ján:
„De aki mind vé gig ki tart, az üd vö zül.”
(Mt 24,13) Rá mu ta tott, hogy Jé zus en -
ge del mes volt. Min dig alá ve tet te ma -
gát Aty ja aka ra tá nak. El in dult Je ru zsá -
lem fe lé, hogy ott meg fe szít tes sék. En -
ge del mes  volt  a  ke reszt ha lá lig.  Ez
volt az ő út ja a fel tá ma dás fe lé. Meg -
ér tet tem,  hogy  kö ve tői  szá má ra  is
csak az en ge del mes ség és a ke reszt út -
ja ve zet a fel tá ma dás ra. 
A ke reszt hor do zás nak nagy je len -

tő sé ge van a mos ta ni idő ben, ami kor
az Is ten és a ke reszt el le ni tá ma dás
egy re na gyobb mé re te ket ölt. Fel ve -
tő dött ben nem a kér dés: mit vár ha tok
még, ami kor az an ti krisz tus meg je le -
né se kor az ate iz mus a csúcs pont ját
fog ja el ér ni? Is ten igé je ad ta meg a vá -
laszt: „Sen ki sem mi fé le mó don ne ve -
zes sen fél re ti te ket. Mert az
Úr nap ját meg elő zi a hit től
va ló el sza ka dás, ami kor
meg je le nik a tör vény tip ró, a
kár ho zat fia. Ez majd el le -
ne tá mad, és fö lé be eme li
ma gát minden nek, amit is -
ten nek vagy szent nek mon -
da nak, úgy hogy be ül az Is -
ten temp lo má ba, azt ál lít -
va ma gá ról, hogy ő is ten.”
(2Thessz 2,3–4) 
Ve szít het Is ten? – tet tem

fel  ma gam ban  a  kér dést.
Ar ra  a  biz tos meg győ ző -
dés re ju tot tam, hogy nem.
Egy ál ta lán nem, mert ama sö tét ség
ide je  után  meg szó lal nak  har so nái,
és vissza jön az ő Fia, Jé zus, s ak kor vi -
lá gos sá vá lik, hogy az evan gé li u mot
va ló ban min den nép nek  hir det ték,
mert így szólt a pa rancs:„Men je tek el
te hát, te gye tek ta nít vánnyá min den
né pet…” (Mt 28,19)
Ez ar ra fi gyel mez te tett, hogy Jé zus

vissza jö ve te le kor fon tos lesz, hogy le -
gye nek em be ri lel kek, akik kel az Úr elé
me he tünk, akik nek meg mu tat tuk a
meg vál tás út ját. Ne kell jen fé le lem mel
éne kel ni a 322. Hal le lu jah-ének so ra -
it:„Óh, hogy ál lok így eléd be / Szá mot
ad ni, Jé zu som? / Nincs egy lé lek, kit
ve zet nék,  /  Nincs  egy  ké ve  vál la -
mon.” Hall juk meg idő ben az ének fel -
szó lí tá sát:  „Lel ke ket  ve zess  az  Úr -
hoz, / Míg az éj rád nem bo rul!…” 

Ef 6-ban az Is ten fegy ve rei nem -
csak az utol só idő re adot tak. A vég -
ső győ ze lem hez ne künk, Jé zus kö ve -
tő i nek a mi időnk ben is szük sé günk
van fegy ve rek re. Mi vel tud juk, hogy
a vég ső harc ha mar el fog kez dőd ni,
na gyon fon tos ez a fegy ver zet. Jé zus
elő re meg mond ta, hogy ezek a na pok
el jön nek (Lk 21,8–19), de nem kell fél -
nünk,  ezek nek  meg  kell  len ni ük.
Mi lyen nagy ke gye lem ez az Úr tól,
hogy mind ezt elő re meg mond ta! 
Mi va gyunk, akik eb ben a vi lág ban

a jö vőt is mer jük, és ért jük a mos ta -
ni időt is. Ép pen ezért ez a tu dás ne
tölt sön el ben nün ket szo mo rú ság gal,
mert is mer jük az Úr vi gasz ta ló sza -
va it is: „…de a vá lasz tot ta kért meg -
rö vi dül nek azok a na pok.” (Mt 24,22)
„De egyet len haj szál sem vész el a fe -
je tek ről.” (Lk 21,18) „Áll ha ta tos sá go -
tok kal nye ri tek meg majd a lel ke te ket.”

(Lk 21,19) „De ez al ka lom lesz nek tek
a ta nú ság té tel re.” (Lk 21,13)
Szük sé ges azért, hogy ki tart sunk,

mert  ak kor  fel emelt  fő vel  néz he -
tünk szem be min den nap ja ink kal, és
sze mün ket Jé zu son tart hat juk. Is ten
igé jé ből  tud juk,  hogy  kö ze le dik  a
pil la nat, ami kor meg lát juk az Em ber -
fi át vissza jön ni a fel hő kön ha ta lom -
mal és di cső ség gel: „…mert gon dom
van rá, hogy igé met be tel je sít sem.” (Jer
1,12) „Az ég és föld el mú lik, de az én
be szé de im nem múl nak el.” (Mt 24,35)
„Vi gyáz za tok ma ga tok ra, ne hogy szí -
ve tek el ne he zed jék má mor tól, ré szeg -
ség től vagy a meg él he tés gond ja i tól;
és hir te len lep jen meg ti te ket az a nap,
mint va la mi csap da, mert úgy fog rá -
tör ni mind azok ra, akik a föld szí nén
lak nak.” (Lk 21,34)

A  min den na pi  ke nyér  gond ja it
mind nyá jan  is mer jük.  Ez  annyi ra
le fog lal ben nün ket, hogy nagy meg -
le pe tés ként ér het min ket az a nap,
mi vel el fe lej tünk vi gyáz ni. Így volt ez
az  özön víz  ide jé ben  is.  „Aho gyan
Nóé nap ja i ban tör tént, úgy lesz az
Em ber fia el jö ve te le is. Mert mint
ahogy azok ban a na pok ban, az özön -
víz előtt, et tek, it tak, nő sül tek és férj -
hez men tek, egé szen ad dig a na pig,
ame lyen Nóé be ment a bár ká ba, és
sem mit sem sej tet tek, míg el nem
jött az özön víz, és mind nyá ju kat el
nem so dor ta, úgy lesz az Em ber fi á nak
el jö ve te le is.” (Mt 24,37–39)
Ezen a vi lá gon min de nütt van nak

Is ten nek gyer me kei, akik nek ne héz a
sor suk, mert va ló ban ko mo lyan ve szik
Is ten igé jét és el hí vá su kat, hogy a vi -
lág vi lá gos sá ga és a föld só ja le gye nek.
Sok szor a ke resz tyén tár sa ik ke se rí tik

meg éle tü ket, mert nem
ér te nek  egyet  bi zo nyos
bib li ai  igaz sá gok kal,  és
mert nem fo gad ják el a
tö ké le tes  lel ki  át adást
min den egyes kö vet kez -
mé nyé vel  együtt.  Az
ilyen  ne héz sé gek ben
gya ko rol nunk  kell  ma -
gun kat a tü re lem ben és
sze re tet ben.  „Az  ör dög
ör ven de zik, ha az em be -
rek a ré gi igaz sá go kat és
ha gyo má nyo kat ki dob ják
a csó nak ból.”

„És ha pró fé tál ni is
tu dok, ha min den tit kot is me rek is, és
min den böl cses ség nek bir to ká ban
va gyok, és ha tel jes hi tem van is, úgy -
hogy he gye ket moz dít ha tok el, sze re -
tet nincs ben nem: sem mi va gyok.”
(1Kor 13,2) Az a ve szély, hogy az em -
ber el fe lej ti a sze re te tet. Szük sé ges
meg ér te nünk, hogy ezek a kí sér té sek
és pró ba té te lek a vég ső idők höz tar -
toz nak. A Szent lé lek min dent meg -
ad ne künk, ami re csak szük sé günk
lesz.  Meg ta nít  alá zat ra,  fi gyel ni
Urunk ra, és meg ta nít ar ra is, hogy ne
ter hel jük ma gun kat fe les le ges cso ma -
gok kal,  il let ve  vi gyáz zunk  ke resz -
tyén tár sa ink ra. Mind ez ré sze a meg -
vál tot tak vég ső di a dal mas éle té nek. 
Ked ves Test vé rem! Légy te is a di -

a dal mas se reg ben! 
g SzEn czi Lász ló

Legyünkállhatatosak!

A  cím bé li  idé zet  Sza ko nyi Ká roly
Min den ki si et ha za cí mű írá sá ból ké -
szült szín da rab ban hang zik el. Ezt a
mű vet vá lasz tot tuk Pest er zsé be ten a
fel nőtt if jú ság ré szé re ka rá cso nyi szol -
gá la tul.  A  da rab  sze rint  szent es te,
zár óra előtt a ven dég lő be egy kü lö nös
fér fi  lép,  akit  –  ért he tő  mó don  –
nem szí ve sen fo gad nak a föl szol gá lók.
A ven dég bort kér. A pin cér föl szol -
gá lás köz ben ész re ve szi, hogy vé res
mind két  ke ze.  Sze ret né nek  tő le  –
most már a so kat sej te tő vér fol tok mi -
att is – meg sza ba dul ni, de a vé res ke -
zű ked ve sen in vi tál ja a pin cé re ket: 
– Nem in ná nak ve lem? 
– Ilyen kor? Si e tünk ha za, mert vár

a csa lád – hang zik az el uta sí tás, im -
már a ször nyű sej te lem okán is: „Ez
va la mi gyil kos ság ba ke ve re dett!” 
– De hát ne kem nincs sen kim, aki -

vel együtt ka rá cso nyoz zak – pró bál -
ko zik a ven dég. 
Nem ta lál meg ér tés re. A vég le te -

kig fe szül a hely zet. Rend őrt nem hív -
nak, mert az vég képp tönk re ten né a
ka rá cso nyu kat.
Mi,  né zők  ter mé sze te sen  meg -

sejt jük, hogy a ven dég a meg fe szí tett
Jé zus Krisz tust szim bo li zál ja, aki az
iga zi  ka rá csony ra,  az  egy más  fe lé

for du lás ra akar ja föl hív ni a fi gyel met.
Mind ez azon ban nem tű nik föl a ven -
dég lő ben dol go zók nak, akik vé gül is
ki dob ják. 
A pin cér le po rol ja a ke zét, le hú zat -

ja  ro lót,  majd  ész re ve szi,  hogy  a
ven dég po ha ra érin tet len. Kö vet ke -
zik  a  da rab  nyo ma té kos  vég sza va:
„Meg sem it ta a bo rát!” – mond ja el -
gon dol kod va, mi köz ben föl hang zik
a taps. Min den sze rep lő a szín pad ra
jön, és meg haj lás sal mond kö szö ne -
tet a tet szés nyil vá ní tá sért. 
A da rab nak vé ge, de nem az üze -

net nek.  Ké rem  Zol tánt, ma rad jon
még a szín pa don. Az asz tal ká ról ke -
zem be ve szem a bor ral te li po ha rat. 
– Ked ves gyü le ke zet! Va la mit el kell

mon da nom. A pla ká ton úgy sze re pel,
hogy én ren dez tem ezt a da ra bot. Be
kell je len te nem, hogy ez nem igaz.
Ne héz volt szá mom ra a sze rep osz -

tás. Vé gül úgy ala kult, hogy Zol tán
vál lal ta  a  ven dég  sze re pét.  Ő  az,
aki nek 2012-ben ke resz tel tük a gyer -
me két, aki 2013. ok tó ber 6-án, negy -
ve ne dik szü le tés nap ján el mond ta itt
a  temp lom ban,  ho gyan  sza ba dult
meg a szen ve délyé től, és itt kon fir -
mált hit ve sé vel együtt pres bi ter test -
vé re ink ál dás ra emelt ke ze alatt. 

Az egyik pró bán pont ban nyolc kor
meg szó lalt a te rem ben egy te le fon.
Zol tán el né zést kér ve hal kí tot ta le a
ka bát zse bé ben  han gi csá ló  szer ke -
ze tet. Annyit mon dott még, hogy ez
nem hí vás volt, ha nem fi gyel mez te -
tés. Az iszá kos men tő ből is mert tár -
sa i val  el ha tá roz ták,  hogy  na pon -
ként, es te nyolc kor imád koz nak két
test vé rü kért, akik még küsz köd nek a
szen ve déllyel.
Fél be sza kít va a pró bát ima kö zös -

ség gé  ala kul tunk.  Ugyan ez  meg is -
mét lő dött  a  fő pró bán  is.  Megint
imád koz tunk, de ne kem csak az elő -
adá son nyi tot ta meg az Úr Jé zus az
el mé met.
Ak kor nyi lallt be lém, hogy Zol tán,

aki nek sok ka rá cso nyát tet te tönk re
az  ita lo zás,  ép pen  egy  éve,  ka rá -
csony kor tet te  le vég leg a po ha rat.
Nem kér ke dik ve le,  csak bol do gan
vall ja meg a gyü le ke zet előtt, hogy az
Úr  Jé zus  meg sza ba dí tot ta.  Az óta:
„Meg sem it ta a bo rát” – a da rab sze -
rint sem! Ezért he lyes bí te nem kell a
pla ká tot:  Ezt  nem  én  ren dez tem!
Va la ki más volt itt a Sze rep osz tó és
a Ren de ző! 

g Győ ri JS. *vdm
pest er zsé be ti evan gé li kus lel kész

„Megsemittaaborát!”
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Gyer me ke im a mi nap el men tek kor cso lyáz ni.
Éle tük ben elő ször. Fél tet tem őket, ta lán mert
én sem tu dok. De uj jong va tér tek ha za: „Anya,
kép zeld, csak két szer csúsz tunk el!” El gon dol -
koz tam: ta lán azért nem von zott so ha a kor cso -
lya, mert na gyon nem sze re tek el csúsz ni, el es -
ni. Még is hány szor meg tet tem már az élet ben…
Egy fá rasz tó nap után, ami kor csak a len dü -

let hajt, a jót ten ni aka rás, ami kor a szí vem leg -
bel ső vá gya az, hogy sze res sem az em be re ket, es -
te vé gig gon do lom: „Ma sem si ke rült min den, amit
akar tam. Ma is vol tak dol gok, amik fél re sik lot -
tak. El csúsz tam az időm mel, fél re si ke rült egy be -
szél ge tés, mert mást ér tett ki be lő le a má sik; a se -
gít sé ge met so kan rosszal ló an fo gad ták.” 
És van, ami kor rá jö vök: rossz esz kö zö ket vá -

lasz tot tam a cél ja im hoz, és mi köz ben el ér tem őket,
meg bán tot tam má so kat. Ilyen kor hal lom azo kat
a sza va kat, ame lye ket az egyik ba rá tom fo gal ma -
zott meg  le mon dó an Weö res Sán dor nyo mán:
„Ugyan, hol van ben nem a lét ra ég és föld kö zött?!
Vagy bár igaz, a lét rán is le het le fe lé men ni.”
Van nak na pok, ami kor nem si ke rül sem mi;

ilyen kor re mény te len sor sán ke se reg az em ber,
az tán már ab ba is be le al szik.
Eszem be jut egy em ber. Já kób. Az a csa ló, aki -

nél sok min den fél re sik lott. Be csap ta az ap ját és
a test vé rét. Meg sze rez te azt, amit akart, még is el -
ve szí tett sok min dent. Me ne kül nie kel lett test vé -
re ha rag ja elől. Nem tu dom ugyan, mennyi idő telt
el az ese mé nyek kö zött, de azok sod ró len dü le -
té ből té te lez zük fel, hogy csu pán egy nap. Így ő
is egy ke mény nap után sor sán ke se reg. Övé az
apai ál dás, még sem tud ne ki örül ni. Ma ga biz tos
volt ed dig, meg van min de ne, még sincs sem mi,
ami ka pasz ko dót je len te ne. Egy ilyen nap után
jobb nak lát ja, ha nem tesz mást, csak al szik.
Cso dás ál mot lát. Meg nyí lik az ég, és egy lét -

rán an gya lok jár nak fel és alá. A cso dás álom
pe dig nem egy cso dás em ber nek szól, de nem
is egy bá tor csa ló nak, ha nem ben ne Is ten le -
ha jol egy fá radt, össze tört fér fi hoz. Mert Is ten
ilyen. Kö zel van a meg tört szí vű em ber hez.
Csa lás, becs te len ség nem mél tó az ál dás ra. Is -

ten va la mi ért még is  ígé re tet mond  Já kób nak.

Nem azért, mert Já kób jó, ha nem mert ő jó. Is -
ten se gít sé get ígér, élet vál to zást je len tő kö zel sé -
get. Ezt mond ja ne ki: „Mert én ve led va gyok, meg -
őriz lek té ged, akár ho va mégy, és vissza hoz lak er -
re a föld re. Bi zony, nem hagy lak el, amíg nem tel -
je sí tem, amit meg ígér tem ne ked.” (1Móz 28,15)
Most na gyon sze ret nék én is Já kób len ni. Ma -

ga mé nak tud ni a sza va kat: „Mert én ve led va -
gyok, meg őriz lek té ged, akár ho va mégy…” Fel -
jebb jut ha tok azon a lét rán, fel, az ég fe lé?
Az álom nem álom töb bé. Van va la ki, aki lét -

ra ként össze kö ti az eget és a föl det. Ő ezt mond -
ta: „Bi zony, bi zony, mon dom nék tek: meg lát já -
tok a meg nyílt eget és az Is ten an gya la it, amint
fel száll nak, és le száll nak az Em ber fi á ra.” (Jn 1,51)
Jé zus a lét ra. Ő az, aki Is ten és em ber kö zött

az út. Őben ne  le ha jolt  az  Is ten hoz zánk,  és
őben ne mi is el jut ha tunk Is ten hez. Nincs töb -
bé re mény te len ség. Fá radt, fél re csú szott nap -
ja ink vi lá gí tó mé cse se le het ez a tu dat, amely
mel lett jó meg me le ged ni.
Új ér tel met nyer nek Weö res Sán dor so rai:

„Egyet len is me ret van, a töb bi csak tol dás: / Alat -
tad a föld, fö löt ted az ég, ben ned a lét ra.”
Ha Jé zus ben nem, csak fel fe lé visz az út. Ezt

ígér te Is ten – ne kem is.
g Ka lin csák Ba lázs né Var ga Ka ta lin
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Bennedalétra?

– Ka nyar gós élet uta tok egy
pon ton ta lál ko zott, ami kor
mind hár man az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem re (EHE)
je lent kez te tek. Me sél je tek egy
ki csit, hogy ke rül te tek ide. Hir -
te len dön tés volt, vagy hosszú
meg fon to lás ered mé nye?

Esz ter:Már óvo dás ko rom -
ban sze ret tem vol na hit tan ra
jár ni, ugyan is na gyon meg tet -
szett  a  gi tár  hang ja.  Anyu -
kám – mert hogy nem val lá sos
–  csak  annyit mon dott:  „Jól
van, men jél, csak nem ta nulsz
rosszat.” Et től kezd ve fo lya ma -
to san jár tam hit tan ra, szin te
füg gő let tem! (Ne vet.)Ké sőbb
óvó nő nek vagy ta nár nak ké -
szül tem, és bár ját sza doz tam
a hit tan ta ní tás gon do la tá val,
iga zá ból  na gyon  fél tem  az
EHE-re  je lent kez ni.  Vé gül
még is ide ad tam be a je lent ke -
zé se met, pon to san azért, hogy
más gyer me kek nek is le he tő -
sé get  tud jak  nyúj ta ni  Is ten
meg is me ré sé re.

Mar ci: A teo ló gi á ra je lent -
ke zés az én ese tem ben in kább
hir te len dön tés volt. Ami kor
le érett sé giz tem,  a  ze ne  és  a
bio ló gia ér de kelt iga zán. Min -
dig is ál la tok kal sze ret tem vol -
na fog lal koz ni, a bio ló gia szak -
ra  va ló  fel vé te li hez  azon ban
még nem volt meg a szük sé ges
vizs gám. Mi vel kán to ri szol gá -
la tot  már  hat  éve  vé gez tem
rend sze re sen a gyü le ke zet ben,
úgy dön töt tem, hogy egy évet
fo gok el töl te ni kán tor sza kon,
és ezen idő szak alatt pó to lom
a foly ta tás hoz szük sé ges bio ló -
gia érett sé git,  és  le te szem  a
nyelv vizs gát. Mi u tán ez si ke -
rült, már min den aka dály el -
gör dült az utam ból, és 2011-
ben fel vé telt nyer tem a bio ló -
gia szak ra.
Na gyon jól érez tem ma gam

az EHE-n,  és  ezen  rö vid  idő
alatt is ren ge te get fej lőd tem, de
az igaz ság az, hogy a kán to ri
hi va tás ból nem le het meg él ni.
Ezt az em ber nem is azért vá -
laszt ja,  ez  egy faj ta  sze re lem!
Vi szont  le het sé ges,  hogy  az
EHE-n el kez dett ta nul má nyo -
kat egy szer be fe je zem, nem te -
kin tek le zárt ügy ként rá…

Ádám: Én  a  gim ná zi u mi
éve im alatt két dol got tud tam
biz to san: em be rek kel sze ret -
nék  fog lal koz ni,  ugyan ak kor
lel kész nem le szek, mond ván,
pap már van elég a csa lád ban.
Vé gül a pé csi or vo si egye tem -
re fel vé te liz tem, fel is vet tek.
Nyír egy há zá ról az or szág tel -
je sen má sik zu gá ba ke rül tem,
és ott, ki sza kad va a csa lá di fé -
szek ből, be le kós tol hat tam egy
ad dig ide gen nek tű nő vi lág ba.
A hi te met egy tel je sen más kö -
zeg ben kel lett meg él nem. Ma -

te ri a lis ta gon dol ko dá sú ba rá -
ta im őszin te kér dé sei, a vi lá -
gi, majd ké sőbb ka to li kus kol -
lé gi um ban zaj ló lel ki be szél ge -
té se im egy re in kább ar ra te rel -
get tek, hogy az em be rek nek
di rekt mó don kell be szél nem
az evan gé li um ról. Így kis ka pu -
kat nem hagy va, a má so dik év
után ki irat koz tam az or vo si ról,
és nyu godt szív vel ad tam be a
je lent ke zé se met  az  EHE-re.

– Ez ha tal mas for du lat!
Mit szól tak hoz zá a szü le id, a
ba rá ta id?

Ádám: Csak  azok nak  volt
fur csa el ső hal lás ra, akik nem
vol tak ve lem szo ros kap cso lat -
ban, a köz vet len kör nye ze tem
nem le pő dött meg. Per sze so -
kan  fel tet ték  a  kér dést:  „Az
or vo si ról a teo ló gi á ra? Hi szen
ez  a  ket tő  annyi ra  más!”  Ez
igaz, de én még is na gyon kö ze -
li nek ér zem egy más hoz őket.
Mind a két hi va tás ban em be -
rek kel  kell  fog lal koz ni,  csak
míg  az  egyik  eset ben  a  testi
gyó gyu lás van kö zép pont ban,
ad dig a má sik nál a lel ki. Úgy ér -
zem, Is ten az utób bi esz kö zé -
vé sze ret ne ten ni.
A szü le im sze ret ték vol na,

hogy or vos le gyek, de jól is mer -
ték ví vó dá sa i mat, ké te lye i met.
Meg ér tet ték, és ve lem együtt
hit ték, hogy ez Is ten aka ra ta.
Így kez det től fog va ma xi má li -
san  tá mo gat tak.  Mi u tán  ki -
irat koz tam, öt hó na pot dol goz -
tam a pé csi  szív cent rum ban.
Pa ra dox  hely zet  volt,  hi szen
olyan  hely re  ke rül tem,  ami -
nek épp előt te for dí tot tam há -
tat. Fél tem, hogy meg fo gom
bán ni a dön té se met, ám nap
mint  nap  ab ban  erő söd tem
meg, hogy lel kész nek kell len -
nem. Az óta sem bán tam meg.

– Esz ter, te me net köz ben
vál tot tál hit ok ta tó i ról lel kész
szak ra. Ez a ta nul má nya id
ko mo lyabb ra for du lá sát je -
len tet te, vagy egész egy sze rű en
csak a teo ló gia más te rü le tei
kezd tek el ér de kel ni?

Esz ter: Már  kezdetben  is
érez tem,  hogy más  uta kat  is
tar to gat ne kem Is ten. A dön té -
se met az mo ti vál ta, hogy egy
lel kész nek  na gyobb  rá lá tá sa
van a kü lön bö ző kor osz tá lyú
cso por tok ra, több le he tő sé ge
van, hogy meg is mer tes se Is tent
az  em be rek kel.  A  fel nőt tek -
nek ta lán még na gyobb szük -
sé gük van ar ra, hogy Is ten nel
kö zös ség be  lép je nek. Ők na -
gyon vágy nak va la mi  transz -
cen dens, egy fel sőbb ha ta lom,
de  re mé lem,  leg in kább  Is ten
után. Sze ret ném, hogy ész re ve -
gyék, van va la ki, aki az egész
éle tük ben,  min den  pil la nat -
ban  fel té te lek  nél kül  na gyon
sze re ti őket.

– A teo ló gi á ra je lent ke zők,
an nak ide jén ti is, nagy hit tel
és nagy lel ke se dés sel vág nak
ne ki a ta nul má nyok nak. Ám a
ne héz tan tár gyak ha mar pró -
bá ra te szik az em bert. Elő for -
dult, hogy meg kér dő je lez té tek
a sa ját al kal mas sá go to kat?

Mar ci: Ne héz sé get ne kem
fő leg  az  je len tett,  hogy  ké -
szül nöm kel lett a kán tor szak
sok gya kor lás sal já ró órá i ra, il -
let ve az el mé le ti szá mon ké ré -
sek re. Más részt ott volt a fel -
vé te li és a nyelv vizs ga, és ez
igen sok ener gi á mat fel emész -
tet te.  Mind emel lett  kán to ri
szol gá la tot  is  vé gez tem.  Ez
így  együtt  sok szor  pró bá ra
tet te a tű rő ké pes sé ge met, de
a gond vi se lő Is ten min dig je -
len volt, és vé gig se gí tett!

Esz ter: A szak kö zép is ko lá -
ban nem vol tak olyan szi go rú -
ak  a  kö ve tel mé nyek,  ezért  is
volt szá mom ra ki hí vás az el ső
vizs ga idő szak. Má so dik ban az -
tán meg kel lett küz de nem a hé -
ber  nyelv vel,  és  ez  va ló ban
meg ren dí tett. Na gyon sok ku -
darc ért, hi á ba ta nul tam. Már
tel je sen két ség be vol tam es ve,
és azon is gon dol koz tam, hogy
nem kel lett vol na át je lent kez -
nem. De va la ho gyan még is csak
si ke rült át len dül nöm a ne héz -
sé ge ken, és vé gül elég jó ered -
ménnyel ab szol vál tam a hé ber -
vizs gá i mat. Ter mé sze te sen tu -
dom, hogy mind ezt nem csak
ma gam nak kö szön he tem…

Ádám: Alap já ban vé ve in -
kább  re ál  be ál lí tott sá gú  va -
gyok, így a hu mán tár gyak hoz
ne héz volt hoz zá szok nom. Itt
a sok ol va sás, jegy ze te lés ne -
he zeb bé tet te a vizs gák ra va -
ló ké szü lést. A leg na gyobb ki -
hí vás vi szont in kább a sok szí -
nű  teo ló gi ai  fel fo gás sal  va ló
szem be sü lés. Oly kor pró bá ra
te szik hi te met, és ar ra ösz tö -
nöz nek, hogy jár jak utá na dol -
gok nak.

– Ha egyet len jó ta ná csot
ad hat ná tok a le en dő új el ső -
sök nek, mit mon da ná tok?

Mar ci: Azt  tud nám  ta ná -
csol ni,  hogy  so se  fe led jék  el
azt, ami ért oda je lent kez tek, és
min dig le gyen a sze mük előtt
a cél!

Esz ter:Vég zős ként, ami kor
az em ber vissza néz az el múlt
négy és fél év re, na gyon sok
örö möt,  si kert,  vi dám sá got,
ta nu lást és ku dar cot lát. Még -
is  na gyon  jó  vissza gon dol ni
min den egyes pil la nat ra. Azt
a ta ná csot tu dom ad ni, hogy
pró bál ják meg úgy meg él ni a
teo ló gi át  és  az  éle tük  min -
den nap ja it, hogy ez egy ha tal -
mas aján dék Is ten től.

Ádám: Jó  tud ni  azt,  hogy
van  va la ki,  aki  egyen ge ti  az
utun kat.  Nem  min den  úgy
ala kul, ahogy ele in te el ter vez -
tük,  és  né ha  ne héz  az  Is ten
aka ra tát el fo gad ni. De ha kér -
jük és meg en ged jük, hogy az
éle tün ket ő ve zes se, ak kor rá
fo gunk jön ni, hogy mi mi ért is
tör tént. Most már lá tom, mi
volt az ér tel me a teo ló gia előt ti
évek nek.  Ér de mes  Is ten ben
bíz ni és rá hagy ni min den dol -
gun kat. Ő job ban ért hoz zá…

g Ko vács Bar ba ra

feB ru ár 15. – 
a fel Ső ok ta tá Si fel vé te li je lent ke Zé S Ha tár ide je

„Valakiegyengetiazutunkat”
Avagy kiből (nem) lesz a teo ló gus hall ga tó

b AzEvangélikusHittudományiEgyetemhallgatóságasok-
színűtársaság,mindannyiukatmásokokvezették,amikor
éppen ide nyújtották be a jelentkezési lapjukat. Kár -
nyácz ki Esz ter ötödéveshallgatóazelsőévutánhittanta-
nárszakróljelentkezettátlelkészszakra,Hor váth-He gyi
Ádám pedigkétéveazorvosiegyetemethagytaottalel-
készihivatásért.Deolyanistörténhet,hogyéppfordítva
alakuladolog:Kop lá nyi Már ton akántorszakrólfordult
másirányba,biológiátkezdetteltanulni.Csakegyvalami
közösbennük:valamiképpenIstentszeretnékszolgálni.

2014-ben is lesz Szél ró zsa.
So kak szá má ra ez már is me rős
hí vó szó, má sok most ta lál koz -
nak ve le elő ször. So kan prog -
ram tól füg get le nül azt mond -
ják,  hogy min den kép pen  ott
lesz nek,  né há nyan pe dig na -
gyon is tud ni akar ják, mi re is
hív ja őket egy há zunk. 
Re mé lem, nem elő ször hall -

ják, hogy a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház leg na gyobb ren -
dez vé nyé re hív juk őket jú li us 16.
és 20. kö zött. Öt nap ön fe ledt
együtt lét re, ahol iga zán ön ma -
gunk le he tünk. Ahol ter mé sze -
tes, hogy ke resz tyén kö zös ség -
ben va gyunk. Ahol nem ci ki ki -
mon da ni, hogy Is ten igé je van a
kö zép pont ban. Ahol evan gé li -
kus hoz mél tó igé nyes be szél ge -
té se ken, elő adá so kon ve he tünk
részt. Ahol a fesz ti vál jel leg nem
za va ró és fi gye lem el vo nó, ha -
nem meg fe le lő ke re tet nyújt.
Akik kö ze lebb ről is mer nek,

tud ják, hogy sze re tem a be tűk -
kel va ló ügyes ke dést. Így gon dol -
ko dom most az idei mot tónk ról:

S mint Solt vad kert – Ezt a
hely színt vá lasz tot tuk több fé le
szem pont  alap ján.  Nem  volt
még a ré gi ó ban Szél ró zsa, il let -
ve a he lyi erők – a szom széd

kis kő rö si ek kel együtt – olyan
bá zist ké pez nek, amely nem -
csak a hát te ret ké pes biz to sí ta -
ni  egy  ilyen  mé re tű  ren dez -
vény hez,  ha nem  az  in di rekt
misszi ó ból  is  pro fi tál hat nak.

Z mint ze ne – Mint min dig
– szín vo na las, evan gé li kus és vi -
lá gi.  Idén  –  egy elő re  le gyen
elég ennyi – pél dá ul Ko wal s ky -
ékat is vár juk!

Á mint áhí tat– Az igei al kal -
ma kat  nem  könnyű  ter vez ni
egy több ge ne rá ci ós együtt lét re,
de re mél jük, a fo nyód li ge ti Me -
ríts!-sor hoz ha son ló an erős,  a
Szent lé lek  Is ten től  meg ál dott
al kal mak le het nek ezek, is mét
élő evan gé li kus kö zös sé gek és
ter mé sze te sen  –  hu mor ral  is
meg szó la ló – ige hir de tők fog nak
Krisz tus ról ta nús kod ni.

R mint ret ró – Hi szen még -
is csak ez lesz a ti ze dik! Lesz -
nek fo tók. Meg él mény gyűj te -
mény.  Meg  em lék ki ad vány.
Meg öle lé sek.

N mint Nó ri – Nem biz tos,
hogy  örül  an nak,  hogy  ide -
írom a ne vét, de sze rin tem fon -
tos, hogy tud ja min den ki: Csiz -
ma dia Nó ra ko or di ná to runk-
 tól bár mi kor bár mit le het kér -
dez ni a szel ro zsa@lu the ran.hu
e-mail  cí men. Hi szen  ne ki  is
nagy szí ve van. Szél ró zsás.

Y mint Y ge ne rá ció– Ők is jö -
het nek, sőt egy re in kább! Nem -
csak azért írom, mert én ma gam
is  ide  (az 1976 és 1996 kö zött
szü le tet tek kö zé) tar to zom, ha -

nem va ló ban vár juk azo kat is az
idén, akik már a kez de tek kor –
ti zen nyolc év vel ez előtt, 1996-
ban Vár al ján – is ott vol tak. 

A mint Al fa és Óme ga – A
kez det és a vég. Itt is mét a tar -
ta lom hoz té rek vissza, nem egy -
sze rű en  a  ke ret hez.  Hi szen  a
meg ha tá ro zó szá munk ra nem
egy sze rű en a vár al jai kez dés és
a ti zen nyolc év utá ni új bó li ta -
lál ko zás, ha nem az, aki egy szer
azt mond ta ma gá ról: „Én va gyok
az Al fa és az Óme ga…” (Jel 1,8)

L mint lu the rá nus –  Ma -
gyar or szá gon  nem  na gyon
hasz nál juk ezt a ki fe je zést, de
meg le he tő sen sok kül föl di ven -
dé get vá runk, nem zet kö zi kap -
cso la tok ban erős le het az idei ta -
lál ko zó is. Jó lesz meg él ni evan -
gé li kus sá gun kat nem ma gyar or -
szá gi test vé rek kel együtt is.

J mint já ték– Já ték ra hí vom
az  ol va sót:  ol vas sa  és  kom -
men tel je ve lem együtt a szel -
ro zsa tal al ko zo.hu ol da lon ta -
lál ha tó Atya-nap lót.

! –És még egy szer: ! El in dult
a vissza szám lá lás, a cikk írá sa -
kor pon to san fél év van hát ra a
10. Szél ró zsa kez de té ig. Re mél -
jük, hogy ezen az úton is együtt
jár ha tunk, és ami kor je len ro vat
7.0-s írá sát ol vas suk, ak kor már
min den ki be pa kolt há ti zsák kal
vár ja az in du lást Solt vad kert re,
a 10. Szél ró zsa or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra.

g MEs tEr há zy Ba lázs
Szél ró zsa-atya

1.0:próbarepülés

név jegy: ka lin csák 
Ba lázs né var ga ka ta lin
Fér jem mel ti zen két éve va -
gyunk a Ne mes csó–Mesz -
len–Acsád–Kő szeg do rosz -
lói Tár sult Evan gé li kus Egy -
ház köz ség  lel ké szei.  Szep -

tem ber től a kő sze gi evan gé li kus szak kép ző is -
ko la he lyet tes is ko la lel ké sze ként is szol gá lok.
Egy iker pár anyu ká ja va gyok las san hét éve.
Sok min dent el mond ha tok ma gam ról, hogy
ki va gyok, mi lyen va gyok. De iga zá ból csak
egyet tu dok mon da ni Pál apos tol után: Is ten
ke gyel mé ből va gyok, ami va gyok. Ez zel a tu -
dat tal pró bá lom szol gál ni őt.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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Leg ter mé ke nyebb egy há zi  ének köl -
tőnk, az anya szent egy ház „da los pa -
csir tá ja”, Sánt ha Ká roly 1840. ok tó ber
22-én szü le tett Kecs ke mé ten, ipa ros
csa lád ban. Édes ap ja, Sánt ha Sán dor
szűcs mes ter ként dol go zott, és a kecs -
ke mé ti gyü le ke zet buz gó gond no ka -
ként vé gez te kö zös sé gi szol gá la tát. Ká -
roly  nyolc  test vé ré vel  hí vő,  sze re tő
kör nye zet ben ne vel ke dett, ahol na -
pon ként gya ko rol ták hitüket. Szü le -
i nek – kü lö nö sen édes any já nak, De -
vos sa Klá rá nak –mély hi te gya ko rolt
nagy ha tást egész éle té re.
Ele mi is ko lai ta nul má nya it szü lő vá -

ro sa  evan gé li kus  nép is ko lá já ban,  a
kö zép is ko lát  a  „hír ös”  vá ros  re for -
má tus gim ná zi u má ban vé gez te, egy kis
ki té rő vel, mert az 5. osz tályt Sop ron -
ban  jár ta.  A  teo ló gi át  az  1855-ben
ala kult, rö vid éle tű pes ti pro tes táns fő -
is ko lán ta nul ta Szé kács Jó zsef ta nít vá -
nya ként, Győry Vil mos sal és Zsi linsz -
ky Mi hállyal. Ha ub ner Má té püs pök
avat ta lel késszé 1866-ban Sop ron ban. 
A fris sen vég zett lel kész 1867 ta va -

szá ig  Sár szent lő rin cen  volt  káp lán,
majd  más fél  évig  Tol na né me di ben
szol gált. A So mogy me gyei Sand evan -
gé li ku sai in nen hív ták meg a fi li á ból ép -
pen  anya gyü le ke zet té  vált  kö zös sé -
gük el ső pa ró kus lel ké szé ül 1868 őszén. 
A hí vek be csül ték lel ké szü ket, de

job ban örül tek vol na, ha töb bet fog -
lal ko zik a gaz dál ko dás sal. Ez
is oka le he tett an nak, hogy kö -
zel két év után Vár pa lo ta lel -
ké sze lett. A Veszp rém me gyei
gyü le ke zet ben hat évet töl tött,
majd vissza tért el ső szol gá la ti
he lyé re, Sár szent lő rinc re. Eb -
ben a nagy múl tú kö zös ség -
ben  ta lált  iga zi  ott hon ra,  és
krisz tu si kort meg ha la dó időn
át szol gált lel ki ve ze tő jük ként.
Kö zel har minc öt évig  (1876.
jú ni us 23-tól 1911. áp ri lis 11-ig)
volt az evan gé li kus tele pü lés
lel ké sze. 
Gyü le ke ze ti szol gá la ta mel -

lett te vé keny ré sze se volt egy -
ház me gyé je hi va ta li éle té nek.
Egy ide ig fő jegy zői tiszt sé get
is vi selt, sőt 1895-ben a du nán -
tú li egy ház ke rü let egyik püs -
pök je lölt je volt.
Lel ké szi hi va tá sát négy gyü -

le ke zet ben  vé gez te.  Mind -
egyik hez fe lejt he tet len csa lá di
ese mé nyek is kö tik. Tol na né -
me di ben is mer te meg Kirch ner
Idát, a mucs fai lel kész lá nyát,
aki éle té nek hű tár sa, öt gyer -
me ké nek édes any ja lett. San -
don szü le tett el ső gyer me ke,
Gyu la (1870). Vár pa lo tát Er nő
Já nos (1872) és Ilon ka Em ma
(1875) szü le té se tet te em lé ke -
ze te seb bé. Sár szent lő rinc Sán -
dor Ká roly (1877)  és Mar git
Klá ra (1881)  szü le té si  he lye.
Sár szent lő rin cen,  a  szín ma -
gyar evan gé li kus fa lu ban – a
sú lyos vesz te ség, ne gye dik gyer me kük
ko rai ha lá la (1878) után – nyu godt élet -
ben le he tett ré sze a lel kész csa lád nak. 
Sánt ha Ká rolyt élet rajz írói sze re tő,

jó sá gos gyer mek ként, férj ként, apa -
ként és lel kész ként mél tat ták. Ám jó -
sá ga so ha sem aka dá lyoz ta meg a bű -
nök os to ro zá sá ban.
Het ven egye dik élet évé ben járt 1911

ta va szán, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa -

kor. Bu dá ra köl tö zött be teg fi á hoz.
Ám a tol lat nem tet te le. A fő vá ros -
ban töl tött nyug dí jas éve i ben is íro -
ga tott. Sze re tett fe le sé gé nek el vesz -
té se után öt év re, 1928. szep tem ber 6-
án,  nyolc van nyolc  éves  ko rá ban  a
ha lál ra fel ké szül ten, egy szebb élet re -
mé nyé ben haj tot ta nyu go vó ra fe jét.
Sír já nál D. Ko vács Sán dor így bú csú -

zott tő le: „A re ményt lel ké vel át ölel ve
hunyt el, anél kül hogy lant já nak egyet -
len en ge det len húr ja meg ta gad ta vol -
na az ő hi tét, vagy a pusz tu lás ba va ló
be le nyug vást,  a  sö tét  két ség be esést

tük röz te vol na. Utol só mon da ta is a re -
ményt, a vi szont lá tást tük röz te.”
Min den nél töb bet mond püs pö ké -

nek, D. Ka pi Bé lá nak aján lott, Epi -
logus cí mű utol só  ver se,  amely nek
köz zé té te lé re a Ha rang szó szer kesz -
tő jét kér te fel ha lá la előtt húsz nap -
pal. A le vél és a vers te me té se nap ján,
1928.  szep tem ber 9-én  je lent meg.
Sánt ha Ká roly a Far kas ré ti te me -

tő ben – sok ezer evan gé li kus sze re -
te tét és há lá ját ki fe je ző ado má nyok -
ból emelt mű vé szi al ko tá sú sír em lék
alatt – vár ja a fel tá ma dás Urát.
Ve le szü le tett „toll for ga tó haj la ma”

okán már if jú ko rá ban ver selt. Ha tás -
sal volt rá Pe tő fi Sán dor, úgy is, mint
haj da ni kecs ke mé ti, sop ro ni és sár -
szent lő rin ci  di ák.  A  Szé kács  Jó zsef
püs pök  köz ve tí té sé vel  meg is mert
Arany Já nos írás ra buz dí tó sza vai is so -
kat je len tet tek köl tői ki tel je se dé sé ben.
Iro dal mi mun kás sá ga szé les tárgy -

kört ölel át. Az egész nem zet hez szó -
ló ha za fi as s a szű kebb kört érin tő csa -
lá di ver sei mel lett is te nes köl te mé nyei,
éne kei és  imái gaz da gí tot ták  leg na -
gyobb szám ban iro dal mun kat. 
Írá sai fő képp a ko ra be li pro tes táns

fo lyó ira tok ban és la pok ban je len tek
meg, de egyéb ki ad vá nyok ban is –
Hölgy fu tár, Va sár na pi Új ság, Nagy -
vi lág –  meg ta lál ha tók  mun kái.  A
Ha rang szó az ő ver sé vel in dult 1910-
ben. Leg szebb ver se i ből tar tal maz vá -
lo ga tást Payr Sán dor Hár fa han gok cí -
mű gyűj te mé nyes kö te te (1906); Maj -
ba Vil mos Re for má ció cí men köz re -
adott an to ló gi á já ban (1917) pe dig a
re for má ció  kez de te  négy szá za dik
év for du ló já nak  meg ün nep lé sé re
szánt ver se i ből ol vas ha tunk. 
Éne ke i nek kin cses tá ra a Du nán tú li

éne kes könyv ként is mert,  1911-ben
meg je lent Ke resz tyén éne kes -
könyv, ame lyet negy ven négy
évig  hasz nál tak  vál to zat la -
nul gyü le ke ze te ink, és száz hét
ere de ti  éne ke  mel lett  hat -
van ki lenc ál ta la for dí tott vagy
át dol go zott éne ket tar tal maz.
Mai éne kes köny vünk ből tíz
sa ját szer ze mé nyét és ti zen -
há rom for dí tá sát,  il let ve át -
dol go zá sát éne kel het jük. 
Iro dal mi mun ká i nak  egy

ré sze ön ál ló könyv ben vagy
fü zet ben  (is)  ol vas ha tó.  A
cí mek ta lá ló an utal nak tar tal -
muk ra, pél dá ul: Egy há zi köl -
te mé nyek (1869);  Buz gó ság
köny ve (1888); Jó gyer me kek
ver ses köny ve (1888); Egy há -
zi be széd (1890); Őr an gyal
(1896); Ád ven ti és böj ti imák
(1898); A sár szent lő rin czi ág.
hitv. evan gé li kus egy ház -
község tör té ne te (1910);  Az
élet ből (1894); Köl te mé nyek
(1897);  Is ten, ha za, csa lád 
I–II. (1912); Zsi vora György –
A nagy em ber ba rát (1899),
Kon fir má ci ói ál dá sok – Al -
kal mi ver sek és idé ze tek
(1899); Olaj fa le ve lek (1901);
Há bo rús idők imád sá gos
köny ve (1916); va la mint a Ko -
szo rú fü ze tek ben  ki adott
Rom lás fal va (51.  sz.), Szent
han gok (57. sz.), Élet ván do -
ra (64. sz.) és az Áhí tat hang -
ja (140. sz.).
Köl tői  te het sé gé nek  el is -

me ré sét ta nú sít ja, hogy a nagy drá -
ma írónk, Ka to na Jó zsef szü le té sé nek
szá za dik év for du ló ja al kal má ból ki -
tű zött  húsz  arany  pá lya dí jat  az  ő
ódá ja nyer te el. Örö kül ha gyott ver -
sei,  éne kei  és  imái  olyan  kin csek,
ame lyek hoz zá se gít het nek ben nün -
ket  a  leg na gyobb  díj hoz,  az  örök
élet el nye ré sé hez.

g Dr. Já ni Já nos
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Rovatgazda: Kovács Eleonóra

– Egé szít sük ki a sort még az el -
mél ke dés, az irá nyí tott be szél ge tés és
a vi gasz ta lás fo gal ma i val! – hang zik
a vá lasz. – Ez a szol gá lat annyi ra sok -
ré tű,  hogy  sok szor  csak  ak kor  áll
össze a mon da ni va lóm, ami kor  lá -
tom, kik ül nek a pa dok ban, il let ve a
szé ke ken. Na gyon fel kell rá ké szül -
ni, ép pen ezért he lye zek nagy súlyt
az ese ményt elő ké szí tő meg be szé lés -
re a szer ve zők kel. Ez né ha hosszabb,
mint ma ga  a  szol gá lat.  Foly tat hat -
nánk a sort az zal is, hogy utá na ott
is kell ma rad ni: ugyan is a temp lom -
épü let előt ti be szél ge té sek, vagy ha
kór há zi az al ka lom, ak kor a vá ró ter -
mi vi gasz ta lás gyak ran szer ves foly -
ta tá sát al kot ja an nak, ami oda bent el -
hang zott. 
– Időn ként tu ris ták is igé nyel nek

lel ké szi szol gá la tot vi dé kün kön.
– A nagy ün ne pe ken meg tel nek a

szál lo dák. Az, hogy ki mi -
ért  jön  ide,  és mi ért  nem
ott hon ün ne pel a csa lád já -
val, nem rám tar to zik. Ezek
az  em be rek  vagy  pi hen ni
jön nek, vagy – ép pen a ka -
rá cso nyi  ro ham  mi att  –
egy sze rű en me ne kül nek a
nagy fel haj tás elől. Vi szont
mi fe lénk már évek óta ha -
gyo mány, hogy a kö ze li Kis -
kun ha la son  lé vő  Csip ke
Ho tel be rend sze re sen meg -
hív nak egy-egy áhí tat vagy
ün ne pi el mél ke dés meg tar -
tá sá ra. 
– Ez mi ként zaj lik?
– Nem a pa pé az egész

es te! A ven dé ge ket ér ke zé -
sük kor  in for mál ják  a  re -
cep ci ón, hogy ek kor és ek -
kor „ün ne pi be szél ge tés lesz
az ét te rem ben egy tea mel -
lett”.  Most  ka rá csony kor
he ge dű szó is hí vo gat ta őket
a fo lyo són, így le is jött, aki
akart. Az es te kö zös ének -
lés sel kez dő dött, és rö vid,
he lyi vo nat ko zá sú nép raj zi elő adás -
sal foly ta tó dott. El hang zot tak ka rá -
cso nyi ver sek is, majd kö vet kez tem
én. A ren del ke zés re ál ló húsz perc -
ben  a  ka rá cso nyi  ige hir de té se met
mond tam el úgy, hogy azok is ért sék,
akik nem val lá so sak, csak ép pen be -
szél get ni akar nak az ün nep ről. Ilyen -
kor egyéb ként ha mar ki de rül, ki volt
1989 előtt párt ve ze tő, mert az di csér
a  leg job ban… Vé gül úgy kí ván tam
bol dog új évet, hogy „2014-ben ne az
X-Fak tor ból ta nul junk vi sel ke dést, és
ne Győ zi ké től ma gya rul”!
– Mi a hely zet ak kor, ha va la ki né -

me tül kér lel ké szi szol gá la tot?
– Ez  leg in kább öröm ün ne pe ken

for dul elő. Ak tív lel kész ko rom ban az
ide köl tö zött né met anya nyel vű la kos -
ság – más szó val „ta nyás né me tek” –
ré szé re tar tot tam min den nagy egy -

há zi ün ne pen né met nyel vű is ten tisz -
te le tet. Ez már ugyan a múl té, de az
el ve tett mag  több he lyen  is  szár ba
szök kent. Volt már arany la ko dal mi
szol gá la tom ki te le pí tett és ha za te le -
pült svá bok nál, most pe dig egy ve -
gyes há zas ság meg ál dá sá ra ké szü lök.
Ér de kes a kép let: a vő le gény haj da -
ni  ke let né met  ál lam pol gár,  aki bár
evan gé li kus nak  vall ja  ma gát,  gye -
rek ko rá ban – az ak ko ri kor szel lem -
nek meg fe le lő en – alig ré sze sült hit -
ok ta tás ban. A meny asszony ma gyar
lány és ka to li kus. 
Ér de kes, hogy a ta nyán élő né me -

tek mennyi re von zód nak a kül te rü -
le ti temp lo mok hoz: nép sze rű a Kis -
kun fél egy há za mel let ti Pá losszent kút
kegy temp lo ma. Az ot ta ni szer ze tes
pa pok pe dig hoz zám irá nyít ják azo -
kat, akik két nyel vű szer tar tást kér -
nek. Így az tán tel je sül az öku me né és

a több nyel vű ség. Per sze eh hez olyan
kán tor  is  kell,  aki  két  nyel ven  ki -
nyom tat ja az éne ke ket, az imád sá go -
kat, és el is kez di azo kat – az egyez -
te tés sze rint!

– Ho gyan zaj lik az es kü vőt meg elő -
ző lel ki pász to ri be szél ge tés?
– Tea és sü te mény mel lett, több

órán ke resz tül. A na pok ban ép pen itt
jár tak: volt és lesz mit meg be szél ni.
Rá adá sul bár a kö zös nyel vük a né -
met, a le en dő fe le ség ko ránt sem be -
szé li annyi ra, hogy a teo ló gi ai és lel -
ki össze füg gé se ket meg ért se. Te hát
már  az  is  két  nyel ven  zaj lik.  Azt
mond ha tom te hát, hogy sok ki hí vást
és fel ada tot tar to gat az ide jö vő ide -
ge nek és ven dé gek  lel ki gon do zá sa,
mely ből most csak né hány epi zó dot
emel tem ki.

g K. L.

Turistáknak
éskülföldieknekis

szólazige
Be szél ge tés Ká posz ta La jos 

nyu gal ma zott evan gé li kus lel késszel

b „Mitmondjakmajdelőszöriskedvestsszépet?…”–akérdéstsoklel-
készfelteszimagának,amikorkülönlegesszolgálatraindul,vagyép-
pennemtudja,kikbőlállazaközösség,aholIstenigéjétkellhirdet-
nie.Lehetazalkalomvidám,lehetszomorú,akihívásottvan.Ká posz -
ta La jos nyugalmazottesperes-lelkészgyakorivendégolyanhelyeken,
melyekkívülállnakaparókuslelkész„hatósugarán”.Nemegyszerpré-
dikáltpéldáulüzemcsarnok-avatón,kórházbanvagytanyasitemplom-
banéppúgy,mintszállodában.Igehirdetés,ünnepigondolatvagybib-
likustartalmúköszöntő,amiilyenkorelhangzik?–kérdeztemahet-
venötévesenisfiatalosevangélikuspásztortól.

Sánt ha Ká roly

Epilogus*
Mél tó sá gos és fő tisz te len dő Ka pi Bé la ev. püs pök úr nak
mély tisz te let tel és sze re tet tel ajánl va.

Éne kel tem, imád koz tam
S az eget a föld re hoz tam –
Éne kel ve, imád koz va
Meg csen dült Szent Dá vid kob za.
Éne kel vén, imád koz ván
A jó Is ten így szólt hoz zám:
Mel léd ad tam a meg vál tót,
Hogy éle ted le gyen ál dott.
(…)
Te me tés re ha rang kon dul,
Van-e élet a sí ron túl?
A sír így szól: so ha töb bé!
A hit mond ja: mind örök ké!
Élek-ha lok, Szent Könyv, ér ted!
Be tűd öl, de lel ked él tet:
Ol vas ván szent bib li á mat
Nem kí sért bűn, nem sért bá nat.
Ol vas sá tok a Szent Köny vet,
El tö röl az min den könnyet,
Köny vek köny ve, térd re es ve 
Szí vom mé zed reg gel-es te.
…Es tém itt, jöjj, csen des álom,
Szebb élet re hív ha lá lom –
A test lesz csak szál ló köd dé,
És a lé lek él örök ké!

*Rész let a Ha rang szó nak meg kül dött, utol só nak
szánt vers ből
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H i r d e T é sistentiszteleti rend • 2014. január 26.
Vízkereszt ünnepe után harmadik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mt 8,1–13; 2Kir 5,1–15a. Textus: 1Jn 2,3–6. Énekek: 277., 384.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes
Erlb ruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillag-
hegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Vári Krisztina; Óbuda,III.,
DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,Lebstück
M.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9.
(úrv.) Gáncs Péter; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés isten -
tisz te let) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.
fél 10. (angol nyelvű) Aradi György; de. 11. (úrv.) Aradi György és Pelikán And -
rás; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,Karácsony
S.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(ka-
tolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag
Lő rinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,
Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Ár -
pád né; du. 6. (vespera) Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.)
Gáncs Tamás; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Ben -
ce Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Mol nár Lilla;
Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,
Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10.
Ta má sy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. And -
rás; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. Ponicsán Er zsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cin-
kota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,Pro-
dámu.24. de. 9. Vető István; Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(református
templom) du. 3. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Ko vács
Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákos-
csaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,
GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuth
tér3. de. 10. (rádióközvetítés) Deák László; Kispest,XIX.,Templomtér1.
de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt;
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemp-
lom) du. 2. (úrv.). Összeállította: Balla Mária

A nagy ere jű vi téz, Ki ni zsi Pál tör té -
ne tét  min den  gyer mek  is me ri,  és
min den  gyer me ki  lel kü le tű  fel nőtt
ked ve li. A nép aj kán több fé le vál to -
zat ban is meg őr ző dött. Az egyik va -
ri áns sze rint a Ba kony vad ban gaz dag
er de i ben por tyá zó és egy jó ku pa bor -
ra szom ja zó Má tyás ki rály nak ma -
lom kö vön  szol gál ta  fel  itó ká ját  a
mol nár le gény. Ezt lát va az igaz sá gos
ki rály  be vet te  őt  fe ke te  se re gé be,
majd vi téz sé gé ért ne ki ado má nyoz -
ta a nagy vá zso nyi vá rat, a kör nye ző
bir to kok kal egye tem ben.
A va ló ság ban Ki ni zsi Pál ap ja már

Hu nya di Já nos alatt ki tűnt a tö rök el -
le ni har cok ban. De Pál vi téz sé ge sem
men de mon da vagy le gen da, ha nem
va ló ság, mint ahogy az is, hogy szol -
gá la ta i ért kap ta ju tal mul a vár bir to kot.
Pon tos szü le té si he lye és ide je azon -
ban nem is mert. Ka to nai és köz éle ti
pá lyá já nak  főbb  ál lo má sai  azon ban
igen: a ké nyer me zei csa ta hő se, te me -
si bán, má ra ma ro si fő is pán. Ha lá lát is
hős  vi téz ként  lel te  a  dé li  vé ge ken,
Szend rő ost ro má nál esett el 1494-ben.
Nagy vá zsony ne vét el ső bir to kos

fa mí li á já tól, a Vá zsony nem zet ség től
nyer te. A vá rat a Kab-hegy lá bá nál a
14–15. szá zad for du ló ján emel ték. A
csa lád ki hal tá val vissza szállt a hű bé -

res sze re pét be töl tő ural ko dó ra. Má -
tyás ki rály 1472-ben ado má nyoz ta Ki -
ni zsi Pál nak. Eb ben az  idő szak ban
épült ki ma is lát ha tó for má já ban. A
hu szon két éves Ki ni zsi-idő szak ered -
mé nyez te mind a vár, mind a fa lu fel -
len dü lé sét, ezt az időt má ig Nagy vá -
zsony fény ko ra ként em le ge tik.
A  Ki ni zsi-vá rat  meg le pő  ép ség -

ben ránk ma radt ké ső gó ti kus la kó tor -
nya te szi egye di vé, ez az erős ség nek
mint egy a véd je gye, amely ről fel is mer -
he tő. A 21. szá zad ban ki ál lí tá sok nak
(kö zép ko ri hasz ná la ti tár gyak, fegy ve -
rek, várma ket tek, ólom ka to na-gyűj -
te mény) ad ott hont. Egyik ér de kes sé -
ge fenn ma radt kö zép ko ri ár nyék szé -
ke (!), mely nek épí té sze ti ki ala kí tá sa a
to rony kül ső fa lán is kö vet he tő. 
A vár stra té gi ai pont ja kör ala kú

be já ra ti véd mű ve, a bar ba kán, mely
vi zes árok kal véd te a bel ső ka put a be -
to la ko dók kal  szem ben.  Két szin tes
pa lo ta ré sze urá nak  rang bé li  és  va -
gyon bé li  hely ze tét  hang sú lyoz ta,  a
hit élet pe dig az erő dít mény ká pol ná -
já ban zaj lott.
A vár ki ál lí tá si anya gai kö zött a hon -

fog la lás és kö zép ko ri ma gyar ki rály ság
ural ko dó it meg idé ző pa nop ti kum is
vár ja Nagy vá zsony lá to ga tó it.
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b Amagyarközmédiaidénisköz-
vetítevangélikusistentisztelete-
ket,ezúttaltizenháromgyüleke-
zetből.Egyházunkban2004óta
hagyomány,hogyaközvetítés-
benérintett lelkészekszámára
felkészítő megbeszélést tarta-
nak.Azidei,január14-ialkalom
helyszíneazÉszakiEgyházkerü-
letpüspökihivatalavolt.Arészt-
vevőkhözMu csá nyi Já nos nak,
a Médiaszolgáltatás-támogató
ésVagyonkezelőAlap(MTVA)
vallásiműsorokértfelelősveze-
tőszerkesztőjénekelőadásahoz-
taközelebbamédiakommuniká-
ciónémelysajátosságát.

Az  ér te kez le tet  a  mé di á ért  fe le lős
püs pök, dr. Fa bi ny Ta másMt 10,27
alap ján tar tott áhí ta ta ve zet te be.
Mu csá nyi Já nos a ka to li kus is ten -

tisz te let-köz ve tí té sek mű sor ve ze tő-
szer kesz tő je ként szer zett ta pasz ta la -
ta it meg oszt va adott út mu ta tást a lel -

ké szek nek. Ki tért ar ra, mi lyen ki hí -
vá sok kal kell szem be néz nie az ige hir -
de tő nek és a gyü le ke zet nek kü lö nö -
sen is te le ví zi ós köz ve tí tés al kal má -
val. A lel kész sze mé be vi lá gí tó reflek -
to rok, a temp lom ké pet za va ró mik -
ro fo nok, a szol gá lat vég zőt ki ta ka ró

ope ra tő rök s a lám pa láz mind el vesz -
nek az is ten tisz te let meg hitt sé gé ből. 
Az MT VA mun ka tár sa ki emel te:

az együtt mű kö dés, a jó csa pat mun -
ka a stáb ta gok és a he lyi ek kö zött nél -
kü löz he tet len. Még is, ha jól si ke rül
az is ten tisz te let, az a Szent lé lek mun -
ká ját di csé ri.
Az evan gé li kus te le ví zió-mű so rok,

így az is ten tisz te let-köz ve tí té sek szer -
kesz tő-mű sor ve ze tő je,  a  szin tén  az
MT VA-nál dol go zó Nagy Lász ló ki -
egé szí tet te és meg erő sí tet te Mu csá nyi
Já nos sza va it. Is mer tet te a leg fon to sabb
tech ni kai, szak mai, szer ve zé si tud ni -
va ló kat. A szer kesz tő-lel kész kér te a
lel ki ve ze tő ket, hogy a sok szem pont -
ból fo ko zott ké szü lést igény lő is ten tisz -
te le ti al kal mon a leg fon to sabb ról ne fe -
led kez ze nek meg: az evan gé li u mi üze -
net át adá sá ról.
Fa bi ny Ta más Lu kács evan gé lis tát

idéz ve, misszi ói  lel kü let re  biz tat va
bo csá tot ta  út ra  az  egy be gyűl te ket.
„Aki lám pást gyújt, nem te szi rej tett
hely re, sem vé ka alá, ha nem a lám -
pa tar tó ra, hogy a be lé pők lás sák a vi -
lá gos sá got.”

g B. M.

Médiakommunikációs„gyorstalpaló”
Fel ké szí tő ta nács ko zás 

az is ten tisz te let-köz ve tí té sek há zi gaz da lel ké szei szá má ra

evan gé li kus rá di ós és te le ví zi ós is ten tisz te le tek 2014-ben
A köz ve tí té sek a Ma gyar Te le ví zi ó ban 11.00-kor, a Ma gyar Rá di ó ban 10.04-
kor kez dőd nek.

ma gyar te le ví zió: Rép ce lak, áp ri lis 13., vi rág va sár nap – Ve rasz tó Já nos
• Szél ró zsa ta lál ko zó, jú li us 20., Szent há rom ság ün ne pe után 5. va sár nap
– Mes ter há zy Ba lázs • Kecs ke mét, no vem ber 2., Szent há rom ság ün ne pe
után 20. va sár nap – Kis Já nos • Bu da hegy vi dék, de cem ber 25., ka rá csony
ün ne pe – Kecz kó Szil via, Kecz kó Pál

ma gyar rá dió: Pest szent lő rinc, ja nu ár 26., víz ke reszt ünepe után 3. va sár -
nap – De ák Lász ló • Szent gott hárd,már ci us 2., öt ve nedv asár nap – Kol ler né
Loós Zsu zsan na • Ar nót, áp ri lis 20., hús vét ün ne pe – Bu day Bar na bás • Va -
dos fa, jú ni us 15., Szent há rom ság ün ne pe – Mi há csi La jos • Ba las sa gyar mat,
au gusz tus 10., Szent há rom ság ün ne pe után 8. va sár nap – Bart ha Ist ván •
Me ző be rény,ok tó ber 5., Szent há rom ság ün ne pe  után 16. va sár nap – Lá zár -
né Skor ka Ka ta lin • Ka jár péc,ok tó ber 31., a re for má ció ün ne pe – Smi dé li usz
And rás • Er dő ker tes, no vem ber 30., ad vent 1. va sár nap ja – Tö rök Anett •
Bu da pest-De ák tér, de cem ber 26., ka rá csony 2. nap ja – Smi dé li usz Gá bor
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Dá nia pro tes táns, evan gé li kus or szág. Szá mom -
ra tel je sen egy ér tel mű, hogy a hit is sze re pet ját -
szik a bel ső-kül ső tisz ta ság igény for má lá sá ban,
fenn tar tá sá ban,  gya kor lá sá ban.  Nem  tu dom,
de nem is aka rom gon do la ta i mat el te rel ni ar ról
az igé ről, ame lyet Pál apos tol írt Ti tusz nak. Amit
meg fo gal maz, ma épp úgy ér vé nyes, mint két ezer
év vel ez előtt volt: „Min den tisz ta a tisz tá nak, de
a fer tő zöt tek nek meg a hi tet le nek nek sem mi sem
tisz ta, sőt szennyes mind az el mé jük, mind a lel -
ki is me re tük.” (Tit 1,15) Sok ezer kül föl di, kop pen -
há gai és ha zai pél da bi zo nyít ja: ahol az el me, a
lé lek nem szennye zett, ott a kör nye zet sem az,
mert min den iga zi öko ló gi ai vál to zás, for du lat,
mi nő ség ott benn kez dő dik el, on nan jön ki, a
gon dol ko dás ból, a lé lek ből. 

a vi lág val lá sok is tisz ta sá got, 
ma gas ren dű élettisz te le tet ta ní ta nak
Jut nak eszem be gyö nyö rű ho ni, er dé lyi, fel vi dé -
ki, kár pát al jai, nagy-ma gyar or szá gi temp lo mok,
temp lom ker tek, te me tők,  is ko la ud va rok, ahol
min den a he lyén volt, s a tisz ta ság, az egy sze rű -
ség je len tet te a lé lek leg na gyobb örö mét, ame -
lyet a szép kör nye zet éb resz tett ben ne. A ren de -
zett el me, a ren de zett lé lek ren det te remt és tart
ma ga kö rül is. A szennye zett el me, gon dol ko dás,
a zűr za va ros lé lek meg egye ne sen jól ér zi ma gát
a pisz kos kör nye zet ben. A dol gok ilyen egy sze -
rű ek: hit, tisz ta gon dol ko dás és öko ló gi ai kul tú -
ra szo ro san össze füg ge nek. És ez nem is ke rül
pénz be, csak a lel kü let éb re dé sé be. 
Ha son ló kép pen van ez más val lá sok nál is. Nem

lát tam még ko szos, leg fel jebb le rom bolt, meg cson -
kí tott me cse tet, zsi na gó gát, budd his ta vagy shin -
to temp lo mot. De lát tam gyö nyö rű kert kul tú rát
a temp lo mok kö rül, mert val lá si vi lág je len ség: ahol
mű kö dik va la mi fé le emel ke dett és fel eme lő is ten -
hit, ott mű kö dik a föl di dol gok fel ér té ke lé se, meg -
be csü lé se, Is ten hez mél tón tar tá sa is.
Cso dá la tos, aho gyan a val lá sok ban az ég át -

öle li a föl det, az is te nek az em be re ket a ter mé -
szet gaz dá ivá szen te lik, s a kör nye zet meg tisz -

tul az is ten ség ben meg tisz tu ló lel kek ke ze mun -
ká ja nyo mán! A val lá sos lé lek a budd hiz mus ban
pél dá ul meg hall ja a föld pa na szát vagy a vi rá gok
éne két, s az élet sért he tet len sé gét olyan egy sze -
rű en is mű ve li, hogy min den el ül te tett fát fel szen -
tel nek – mi ez, ha nem a leg ma ga sabb szin tű lel -
ki ök o kul tú ra? 

a vi lág val lá sok ökoszö vet sé gé nek 
ha tal mas kör nye zet vé del mi tar ta lé kai
Mi lyen el ké pesz tő s szá munk ra ta lán meg hök -
ken tő, még is el gon dol kod ta tó, ami kor a hin du
val lás him nu sza i ban ar ról ol va sunk, hogy egy fa
ül te té se fel ér száz fiú nem zé sé vel. Az en ge det -
len fi ak kal szem ben ugyan is a fák vé dik, táp lál -
ják és jó il lat tal töl tik meg a le ve gőt. Vagy mi cso -
da öko tu da tos ság je le, hogy a hin duk a fi cus re -
li gi o sát, a szent vagy val lá si fü gét és le ve le it ak -
ko ra becs ben tart ják, hogy a le ve lek le sza kí tá sát
év ez re dek óta bün te tik. 
És az Ószö vet ség gyö nyö rű öko zsol tá rai nem

ar ról szól nak, hogy az egek hir de tik, a fák, he -
gyek, csil la gok ma gasz tal ják te rem tő Is te nünk al -
ko tó nagy sá gát, fan tá zi á ját, di cső sé gét? Nyu god -
tan fo gal maz ha tunk úgy, hogy a vi lág val lá sok ban
ere de tük óta ben ne rej lik egy ha tal mas ök opo -

ten ci ál, kör nye zet kí mé lő, ol tal ma zó lel ki ség. S ha
ez így van, egy vi lág mé re tű ökoszö vet ség ha tal -
mas le he tő sé ge is ben nük van! 

gyö nyö rű er dé lyi pél da
Mi lyen fej lett, ma gas ren dű öko tu da tos sá got mu -
tat pél dá ul az, hogy az er dé lyi Ma gyarv al kón a te -
me tő nem csak a fa lu si ak és a lel ké szek nyug he -
lye, ha nem egy ben va ló sá gos bo ta ni kai la bo ra tó -
ri um. Itt ho nos az a szép szo kás, hogy a lel ké szek
min den kon fir má ló gyer mek nek egy gyü mölcs -
fát ül tet tek. A leg töb bet a lel ké szek ne me sí tet ték,
sok ér té kes gyü mölcs fa fa kadt, eresz tett gyö ke -
ret hi tük ül te tő, ne me sí tő ked ve nyo mán a fa lu -
ban. Egye sek sze rint va ló sá gos gén bank a fa lu. 
De ökoszi ge tek ként mű köd tek szá za dok so rán

át a ko los to rok, mo nos to rok is, me lyek nek a bo -
ta ni kus kert jei szá mos gyógy nö vény ter mesz té -
sét, fel dol go zá sát tet ték le he tő vé, s még ma is rá -
cso dál koz ha tunk ilye nek re szer te Ma gyar hon ban.
Nem le het két sé ges: ha tal mas össze fo gás ra és mil -
li ó nyi kis szi get re le bon tott kör nye zet men tés re,
kör nye zet csi no sí tás ra van esély a vi lág val lá sok,
a ma gyar ke resz tyén ség sok ága za tú hí vő né pé -
ben. Így a val lá si, a hit ből táp lál ko zó ök o kul tú ra
vi lág mé re tek ben hoz zá já rul hat a föld ar cá nak de -
rű seb bé té te lé hez, az ök o ka taszt ró fa fé ke zé sé hez,
az él he tőbb vi lág fenn tar tá sá hoz. 
Eb ben le het szö vet sé ges tár sunk pél dá ul az

öko gyü le ke ze ti moz ga lom itt hon és kül föl dön,
de leg alább ennyi re a nem val lá si ala pon mű kö -
dő szer ve ze tek is, mint pél dá ul az Or szá gos Hul -
la dék gaz dál ko dá si Ügy nök ség (OHÜ), amely nek
a mun ká ját ér de mes pres bi te ri kon fe ren ci á kon
gyü le ke ze te ink fe le lős elöl já ró i val meg is mer tet -
ni. Itt is van nak ökoszö vet sé ge si tar ta lé kok! 
Úgy lá tom, ha tal mas esély van a ha zai egy há -

zak hí vő né pé ben az öko tu da tos, a kör nye zet ba -
rát élet for ma ala kí tá sá ra. Sok szép múlt be li és je -
len le gi pél da bi zo nyít ja, hogy Kár pát-me den ce-
szer te meg van az esély a 21. szá zad hoz al kal maz -
ko dó ma gyar ke resz tyén ökoszö vet ség meg kö -
té sé re, ame lyet az ugyan csak élet vé dő, ter mé szet -
tisz te lő, kör nye zet vé dő ha zai vi lág val lá sok kép -
vi se lői is nyi tot tan fo gad ná nak.
Gon dol kod junk el ezen az ökoszö vet sé gen, s

te gyük a ma gunk dol gát az ek lé zsia, a temp lom -
kert, a te me tő kert, az is ko la ud var csi no sí tá sá ért.
Ez is le het az is ten tisz te let nek egyik gya kor la ti for -
má ja! S a dá nok tól is el ta nul hat nánk va la mit a
„hat ke ve seb ből”!

g Dr. Bé kE fy La jos
For rás: Pres bi ter, 2014/1. szám

„Mindentisztaatisztának”
Hit- és ök o kul tú ra Kop pen há ga pél dá ján

b Minapolvastamanagyszerűésmotiválóerejűhírtarról,hogy2013-banadánfőváros,
KoppenháganyerteelazEurópalegtisztábbökofővárosacímet.Azzal,hogyöt-tízper-
cessétautánaderékdánpolgárokegykisebb-nagyobbparkbantaláljákmagukat.Aszén-
dioxid-kibocsátástavárosvezetéseelektromosmeghajtásúközlekedésieszközökkelcsök-
kentette.Alakosságjórészekerékpáronközlekedik.Ésbetartjáka„hatkevesebb”szlo-
genjét:kevesebbszemetet,kevesebbzajt,kevesebbvasutat,kevesebbenergiapazarlást,
kevesebbértelmetlenbevásárlást,kevesebbforgalomtorlódást„termelnek”.Sokminden
jutotteszembeahírkapcsán.Elsőrendenaz,hogyavárosok,falvaktisztaságatükrö-
zilakóikigényességét,lelkületét.Aholalakások,otthonokistiszták,ottakörnyezet-
telszembenisjelentkezikezazigény,igényesség.Aztán:van-e,lehet-ekapcsolatahit
tisztaságteremtőereje,hatásasazökokultúraközött?Igen,van!
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Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu
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eti kát lan (?) gon do la tok 
egy „(ki)rob ba nó ügy” mar gó já ra
A pak si atom erő mű orosz szál lí tás ra ala po zott
bő ví té sé ről alá írt, mi nisz ter el nö ki szin tű meg -
ál la po dás  tük ré ben ér de mes né mi fi gyel met
szen tel ni egy ad ven ti idő szak ban meg je lent új -
ság cikk ben ír tak nak. A Lu therá nus Vi lág szö -
vet ség  el nö ké nek  örö mé vel  in dít ja  el fo gult,
atom ener gia-el le nes  cik két  Ka lit Esz ter az
Evan gé li kus Élet de cem ber  15-i  szá má ban
([Ki]rob ba nó ügy, 15. ol dal). Az el nök úr fu kus -
imai bal eset utá ni örö mét a cikk író ja sze rint
„a né met atom ipar le ál lí tá sá ra vo nat ko zó dön -
tés” vál tot ta ki. 
Nem  ér zem ma gam  olyan  fel ké szült sé gű,

ener gia po li ti ká ban  jár tas  sze mély nek,  hogy
az or szá gos ter jesz té sű, több ezer em ber ál tal
ol va sott evan gé li kus he ti lap ban mor fon dí roz -
zak el rész le te sen az atom ener ge ti ka hasz ná -
ról-ká rá ról, de Ka lit Esz ter gon do la ta i nak né -
me lyi ke bil len tyű re ve zet te uj ja i mat.
Több  mint  har minc  évet  töl töt tem  el  az

„atom ener ge ti ka igé ze té ben” (és ezért még, hor -
ri bi le dic tu, pénzt is kap tam!), emi att a Ka lit
Esz ter írá sá ban is meg lé vő egy ol da lú, csak a
rosszat  fel so ro ló,  úgy ne ve zett  „eti ka i lag  is
kép zett  szak em be rek re”  va ló  hi vat ko zás sal
meg spé kelt új ság cik kek ol va sá sá ban ru ti nom
van. (Ugyan ki te kint he tő eti ka i lag kép zett szak -
em ber nek az ener ge ti ká ban?)
Meg szok tam a té ma kör ben hasz nált túl zó,

ten den ci ó zus ki fe je zé se ket is, ezért nem le pőd -
tem meg azon sem, hogy a 2003-ban Pak son
be kö vet ke zett, két ség kí vül sú lyos üzem za var
„ha lál fé lel met (sic!) ho zott Ma gyar or szág ra” a
cikk szer ző je sze rint. 
Ked ves Esz ter! Higgye el: nem ho zott! Én is

Ma gyar or szá gon élek, sok he lyen meg for dul -
tam ak kor tájt, és bár ta pasz tal ha tó volt bi zo -
nyos fe szült ség, de az Ön ál tal hasz nált ki fe je -
zés ben  meg tes te sü lő  fé le lem tí pus sal  se hol
sem ta lál koz tam.
Ön a te rem tett ség és a fe le ba rát irán ti fe le lős -

ség re hi vat koz va sze ge zett lán dzsát az atom erő -
mű vi  ener gia ter me lés  el len,  lé nye gé ben  eti -
kát lan nak tart va azo kat, akik nem fel tét le nül tart -
ják „fa us ti al ku nak, idő zí tett ha lá los íté let nek”
ezt a ko runk ban al kal ma zott, el lent mon dá so san
el fo ga dott ener gia ter me lő tech ni kát. 
Bár csak ilyen egy sze rű len ne ez! Bár csak be -

lát ha tó időn be lül át tér het nénk a gaz da sá gos és
min den szem pont ból el fo gad ha tó ener gia ter me -
lő tech ni kák ra! Meg le he tő sen mar káns nak tűn -
nek azon ban azok a vé le ke dé sek, ame lyek sze -
rint még igen-igen hosszú lesz az az idő szak, ami -
kor az úgy ne ve zett ener gia mix ben igen is he lyük
van az atom erő mű vek nek a ha gyo má nyos (olaj,
szén, gáz stb.) és az Ön ál tal cso da fegy ver nek te -
kin tett meg úju ló ener gia for rá sok mel lett. 
Ha e kér dés kör kap csán eti kát lan sá got em le -

get, ne hagy ja ki azt a vi lág gaz da sá gi rend szert
sem, ame lyik nek az ener gia igé nyes gaz da sá gi nö -
ve ke dés az al fá ja és óme gá ja! Ha eti kai okok ból
utál juk az atom erő mű ve ket, mit mond ez az eti -
ka azok nak a ke le ten élő em ber mil li ár dok nak,
akik  ugyan úgy  sze ret né nek  él ni  (en ni,  in ni,
utaz ni  vi lág szer te,  lak ni,  bir to kol ni), mint  az
„ener gi a it tas nagy ha tal mak” pol gá rai? 
Azt mond juk: nyu gi, em be rek, bár ti is a te -

rem tett vi lág ré sze és a fe le ba rá ta ink vagy tok, de
vár ja tok még több év ti ze det, és ak kor ta lán meg -
kap já tok azt az eti kus és gaz da sá gos ener gia ter -
me lő tech no ló gi át, amellyel gaz da sá go san tud -
já tok ma ga to kat fel tor nász ni er re a szint re? Nos,
úgy tű nik, a kí na i ak vagy az in di a i ak ezt az eti -
kai meg kö ze lí tést nem fo gad ják el, ezért épí te -
nek igen eti kát lan (?) mó don atom erő mű ve ket. 
Csak egyet le het ér te ni az új ság cikk zá ró gon -

do la tá val: az ener gia ta ka ré kos élet mó dot el kell
sa já tí ta ni és be kell gya ko rol ni. Még va la mit el kell
azon ban sa já tí ta ni: a ne künk nem tet sző, de egy -
elő re szük sé ges dol gok in du la tok és elő íté le tek nél -
kü li ke ze lé sét. Nem baj, ha ezt is be gya ko rol juk.
Pál mai Ist ván pak si gyülekezeti fel ügye lő

b Jelesévfordulókbanbővelkednek2014-ben
a lepramisszióban tevékenykedők: száz-
negyvenévesaviláglegnagyobbilyenszer-
vezete,negyvenévesamagyarLepramisszió,
éshatvanadikalkalommalrendezikmega
leprásokvilágnapját.Ebbőlazalkalomból
tekintjükátavilágszervezettörténetét.

A tör té net Ír or szág ban kez dő dött. Wel les ley C.
Bai ley 1846-ban  szü le tett  jó mó dú  csa lád ban.
Ami kor  húsz éves  ko rá ban  Új-Zél and ra  ment
sze ren csét pró bál ni, ko ráb bi ját szó tár sa, Ali cea lel -
ké re kö töt te: „Bár hol jársz, menj el temp lom ba!”
Bai ley meg ígér te, és meg is tar tot ta ígé re tét. Is ten
pe dig meg szó lí tot ta egy ige hir de té sen ke resz tül. 
1868-ban Bai ley In di á ba ment. Ek kor lá tott

elő ször lep rás be te ge ket. „Elő ször meg ré mül tem.
Az tán rá cso dál koz tam. Majd meg ér tet tem Is -
ten sza vát. Ha volt va la ha is krisz tu si kül de tés,
ak kor ez az! Oda men ni Jé zus sze re te té vel, és az
evan gé li um re mény sé gét hir det ni a szá muk ra!” 
Ha za tért Ír or szág ba. 1871 ok tó be ré ben el vet -

te Ali ce-t, majd együtt tér tek vissza In di á ba. 
1873: Ger hard Ar ma u er Han sen fel fe dez te a

lep ra kór oko zó ját. Da mi en atya Mo lo kai szi -
ge té re ment lep rá sok kö zé. A Bai ley há zas pár

is ke res te: mit te het né nek még a lep rá so kért.
A dub li ni Pim nő vé rek el ha tá roz ták: rend sze -
res  ba rá ti  össze jö ve te le ken  ada ko zás sal  tá -
mo gat ják  Bai ley-ék  in di ai  misszi ó ját.  Har -
minc arany font gyűlt össze.
1874-ben ez zel az in du ló tő ké vel hoz ta lét -

re Bai ley az In di ai Lep rá sok Misszi ó ját. Skó ci -
á ban is el kezd ték a lep ra misszi ót. 
1892: Bur má ban, Kí ná ban, Ko re á ban, Ja pán -

ban, Thai föl dön és Af ri ká ban is meg in dult a
lep rá sok kö zött a missziói mun ka.
1909: Bai ley lá to ga tá sa meg ala poz ta a sváj ci

Lep ra misszió meg szü le té sét.
1917: Bai ley het ven egy éve sen nyu ga lom ba

vo nult. Éle té nek gyü möl cse a Lep ra misszió. „Ez
a misszió imád ság ban szü le tett,  imád ság ban
rin gott a böl cső je, imád ság ál tal nö ve ke dett, és
az imád ság ban erő sö dött meg. Az imád ság volt
az el ső pil la nat tól kezd ve a meg tar tó ere je.”
1949:  Ni gé ri á ban  négy fős  ku ta tó cso port

dol go zott  a  lep ra gyógy szer  elő ál lí tá sán.  Ez
lett a Da pson. Dr. Pa ul Brand ki dol goz ta a kéz-
és láb hely re ál lí tó mű tét tech ni ká ját.
1950–60:  Dél-Af ri ká ban,  Hong kong ban,

Ne pál ban, Ke let-Af ri ká ban, Pá pua Új-Gui ne -
á ban is el in dult a lep ra mun ka. Ek kor tól a be -
te gek nek csak egé szen rö vid ide ig kel lett kór -
ház ban tar tóz kod ni uk. Egy re több és több vi -

dé ki  ren de lőt épí tett és  in dí tott be a Lep ra -
misszió.
1982: az ed dig lé te ző leg ha tá so sabb gyógy -

szer-kom bi ná ci ót ál lí tot ták elő.
Az el múlt év ti zed ben több tíz mil lió em ber ről

ál la pí tot ták meg, hogy lep ra be teg. Nyolc van szá -
za lé kuk fél év nél rö vi debb ide ig tar tó gyógy sze -
re zés sel meg gyó gyult. Azon ban igen ma gas a ma -
ra dan dóan rok kant ak szá ma. Ér de kük ben na gyon
fon tos a mé dia nyil vá nos ság ki hasz ná lá sa.
Éven te ma is hét száz öt ven ezer új meg be te ge -

dést re giszt rál nak. A lep ra be te gek gyó gyí tá sa és
se gí té se ugyan olyan hang sú lyos fel adat, mint ko -
ráb ban. Har cunk nak saj nos még nincs vé ge! 

g Risk óné Fa zE kas Már ta
re for má tus lel kész, 

a Ma gyar or szá gi Lep ra misszió igaz ga tó ja

Krisztusiszeretettelszolgálva
Száz negy ven éves a Nem zet kö zi Lep ra misszió

A  lep rá sok  vi lág nap ján,  ja nu ár  26-án, 
va sár nap  16  óra kor  az  új pes ti  bap tis ta
ima ház ban (Bu da pest IV. ker., Kas sai u. 26.,
a met ró vég ál lo más tól a CBA-üz let mö götti
Mun kás ott hon ut cán pár lé pés re) ün ne pi
mű sor ke re té ben film ve tí tés sel mu tat juk be
a  száz negy ven  éves  misszió  tör té ne tét.
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket!
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VASÁRNAP

8.00/CivilRádió–FM98
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.00/MezzoTv
Bach-kantáták
10.04/Kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Pestszentlőrincről
Igét hirdet: Deák László lelkész
11.10/M1
Baptista ifjúsági műsor
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó 
az ikladi evangélikus
templomból
20.20/M1
A király beszéde
(angol filmdráma, 2010) (114’)
22.20/M1
Ütközések
(amerikai–német játékfilm,
2004) (108’)

HÉTFŐ

5.20/M1
Hajnali gondolatok
11.33/Kossuthrádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
13.42/Bartókrádió
A Miskolci szimfonikus
zenekar játszik
Orgonál: Fassang László
18.20/DunaWorld
Duna-anziksz
A mesék birodalmában –
Pozsony
19.55/DunaWorld
Címzett ismeretlen
(magyar játékfilm, 1935) (80’)
22.00/DunaTv
Nicky családja
(cseh–szlovák
dokumentumfilm) (98’)

KEDD

14.00/M1
Életművész
Pál István ,,Szalonna’’
16.00/DunaTv
Múzeumtúra – francia módra
(francia ismeretterjesztő 
sorozat)
19.35/Bartókrádió
Erkel Ferenc: 
Hunyadi László
(háromfelvonásos opera)
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: 
Deák László evangélikus lelkész
21.45/DunaTv
Cserbenhagyás
(amerikai játékfilm, 2007) (98’)

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Ton Koopman orgonál
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház 
félórája
14.30/DunaWorld
Borvacsora
Pannonhalma
16.00/DunaWorld
Metodista magazin
20.20/M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
21.05/M1
On the Spot
(dokumentumműsor)
Diktátorok gyermekei 1.
21.50/DunaTv
A fehér sejk
(olasz játékfilm, 1952) (84’)

CSÜTÖRTÖK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Haydn: 
C-dúr orgonaverseny
16.00/DunaWorld
Élő egyház (vallási híradó)
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk 
a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenytermet
A Nemzeti filharmonikus
zenekar hangversenye
20.11/Kossuthrádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.35/DunaTv
A kenguru
(magyar játékfilm, 1975) (95’)
23.10/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
23.30/DunaTv
Varnus Xaver-koncert 
a berlini dómból

PÉNTEK

8.35/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
9.35/DunaTv
Szerelmes földrajz
Szigeteim...
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Schubert: Mirjam diadaléneke
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó 
a nagytarcsai 
evangélikus templomból
21.30/DunaTv
A papa szolgálati útra ment
(jugoszláv játékfilm, 1985)
(130’)
24.00/DunaTv
A tűz háborúja
(francia–kanadai–amerikai
játékfilm, 1981) (95’)
24.00/M3
Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
Sopron, botanikus kert

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.15/DunaTv
Isten kezében
Szárnyaló oltárok
13.03/Petőfirádió
Harmincak társasága –
Petőfi TOP 30
13.22/Bartókrádió
A Weiner–Szász
kamaraszimfonikusok
hangversenye
Mozart: Exultate, jubilate –
motetta K. 165
20.20/M1
A Dal 2014
(eurovíziós dalválasztó 
show-műsor)
20.45/DunaTv
Fölszállott a páva –
válogatófilm
22.25/M1
A hatalom árnyékában
(amerikai film, 2011) (97’)

VASÁRNAP

6.45/DunaTv
Világ-Nézet
9.30/MezzoTv
Sztravinszkij Toulouse-ban
Zsoltárszimfónia
10.55/M1
Református magazin
11.20/M1
Baptista ifjúsági műsor
12.00/Bartókrádió
Bach-maraton
Sinfonia a 29. kantátából
20.20/M1
Vaslady
(angol–francia film, 2011) (101’)
21.00/Bartókrádió
Bach-maraton
Magnificat
21.03/Petőfirádió
Akusztik
0.40/DunaWorld
Szentföldi szent helyek üzenete
(ismeretterjesztő sorozat)
Édenkert és sivatag

VAsárnApTÓLVAsárnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 26-ától február 2-áig

va sár nap (ja nu ár 26.)
Így szólt az Úr: Ti lát tá tok…, ho gyan hor doz ta lak ben ne te ket sas szár nya kon,
és ho gyan hoz ta lak ide ben ne te ket. 2Móz 19,4 (Fil 1,6; Mt 8,5–13; Róm 1,/14–
15/16–17; Zsolt 41) Az Úr eb ben az igé ben Mó zes ál tal em lé kez te ti Iz rá el né -
pét, hogy az em be ri szem mel néz ve ki lá tás ta lan fog ság ból, a né pet meg ti -
ze de lő ne héz sé gek ből mi lyen cso dá la tos mó don si ke rült meg me ne kül ni ük.
Az egyip to mi rab ság és a „sas szár nyon hor do zás” nem csak Iz rá el fi a i nak ju -
tott osz tály ré szül. Va la hol min den bi zony ság té tel alap ja az a fel is me rés, hogy
éle tünk mély sé ge i ből Is ten ke gyel me ho zott ki, az ő fé nye su gár zott be a sö -
tét ség be, és a ha lál fe nye ge tő ré mét az örök élet ígé re te vál tot ta fel Jé zus Krisz -
tus ál do za ta árán. Eb ből a táv lat ból néz zük új ra, mi fáj most annyi ra!

Hét fő (ja nu ár 27.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Néz zé tek meg az égi ma da ra kat: nem vet nek, nem is arat -
nak, csűr be sem ta kar nak, és mennyei Atyá tok el tart ja őket. Nem vagy tok-e 
ti sok kal ér té ke seb bek ná luk?”Mt 6,26 (Zsolt 145,9; Ézs 19,19–25; Józs 9,1–27)
„– Égi ma dár va gyok… Re pül ni aka rok. Is ten fia va gyok: nyis sá tok meg az aj -
tót! – Té pi a ru hát, mar can gol ja ma gát. Vé re ko pog tat a meg pat ta nó szem hár -
tyá in. – Hal ha tat lan lel kem van. Enyém a nagy vi lág… De rám ro hant, le te -
pert az élet… Eresszé tek ki az égi ma da rat. – Ki tár ja kar ja it, ki szá radt csil lag -
té pő ke ze it a Hal ha tat lan ság fe lé.” Mó ricz Zsig mond Égi ma dár cí mű, 1935-ös
no vel lá já ban a fő hős, Illyés fo gal maz za meg, hogy a leg na gyobb kincs a sza -
bad ság. Is ten nél szá munk ra min den szük sé ges ott van – nem va gyunk ma -
gunk ra hagy va. És az iga zi sza bad ság is csak ná la van el ké szít ve.

kedd (ja nu ár 28.)
Bol dog az az em ber, aki nek te vagy ere je, aki a te uta id ra gon dol. Zsolt 84,6
(Lk 7,6b–7; 1Kir 17,8–16; Józs 10,1–15) Utak fo tó it né ze get tem a múlt kor egy
áhí tat ra ké szül ve. Volt kö zöt tük ka nyar gós, volt vég te len nek tű nő, egye nes, volt
nap fény ben-ár nyék ban ka nyar gó, volt, ame lyik nek az ele je éle sen ki ve he tő, de
a vé ge köd be vész. Mi lyen jó len ne – áb rán do zunk né ha –, ha éle tünk út ja szép,
fé nyes, be lát ha tó, könnyen jár ha tó len ne. De a Szent írás egé sze és itt a zsol -
tá ros sem er re ta nít, hi szen a ne héz ség, a küz de lem is az élet fon tos ré sze. A
zsol tá ros sze rint bol dog az, aki nek, bár mi lyen úton kell jár nia, Is ten ben van
az ere je, és az ő út ján, ve le jár. „Ve lem ván do rol uta mon Jé zus…”

Szer da (ja nu ár 29.)
A szmir nai gyü le ke zet an gya lá nak írd meg: ezt mond ja az el ső és az utol só,
aki ha lott volt, és élet re kelt: Tu dok nyo mo rú sá god ról és sze gény sé ged ről, pe -
dig gaz dag vagy. Jel 2,8–9a (Mik 5,1; Ruth 1,1–8/9–15/16–19a/19b–21/; Józs
11,1–15) Az át vitt ér te lem egé szen konk ré tan is ér tel mez he tő: bi zony, sok -
szor „ke vés bé ki fi ze tő dő” a vi lág ban ke resz tény nek len ni, mint „nagy vo na -
lú an” el néz ni a tör vény pa ran cso la tai fe lett. Szmir ná ban sem volt könnyű ke -
resz tény nek len ni, és ma sem az. Ám nincs komp ro misszum. Ke resz tény hi -
tünk nek min den hez kö ze van, nincs olyan te rü let, ahol nem ér vé nyes. De
ép pen eb ből a min de nütt je len lé vő, éle tün ket át já ró hit ből nyer jük azt a gaz -
dag sá got, amely min den anya gi nál, arany nál, ezüst nél ér té ke sebb kincs!

csü tör tök (ja nu ár 30.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Így ti is, ami kor lát já tok, hogy mind ezek be kö vet kez -
nek, tud já tok meg: kö zel van az Is ten or szá ga.” Lk 21,31 (Dán 2,21a; Ap Csel
13,42–52; Józs 11,16–23) So kan vár ják a vég ső idők el jö ve te lét, mert nem ér -
zik jól ma gu kat „eb ben a rom lott vi lág ban”. For tyog nak, dü hön ge nek, le szól -
nak min dent és min den kit. Má sok Jé zus vissza té ré sé re fó kusz ál va szá mol -
gat ják az éve ket, elem zik a jós la to kat, és vég ső so ron pon to san azo kat az ér -
té kes idő ket pa za rol ják el az éle tük ből, ame lyek so rán ren dez het nék lel kü -
ket, hi tük ről bá tor ki ál lás sal bi zony sá got te het né nek, úgy, mint akik tud ják,
nyu god tak és re ménnyel te li ek le het nek: bár mi kor tér is vissza az Úr, mun -
ká ban fog ja ta lál ni őket. Ezt a bel ső bé két ke res sük mi, te vé keny, de rűs na -
po kat él ve meg. A töb bi nem a mi dol gunk.

pén tek (ja nu ár 31.)
Van, aki nek a fe cse gé se olyan, mint a tőr dö fés, a böl csek nyel ve pe dig gyó gyít.
Péld 12,18 (Ef 4,29; Lk 4,22–30; Józs 20,1–9) Az előb bi em ber tár sa sá gát nem
ke res sük, mert le het, hogy szó ra koz ta tó(nak tű nik), de a ful lánk ját be le dö fi
előbb-utóbb min den ki be. A böl csek tár sa sá gá ban azon ban jó len ni. Igen ám,
de ki le het bölcs? „Ha pe dig va la ki nek nin csen böl cses sé ge, kér jen böl cses sé -
get Is ten től, aki kész sé ge sen és szem re há nyás nél kül ad min den ki nek, és meg
is kap ja.” (Jak 1,5)

Szom bat (feb ru ár 1.)
Jöjj, Is te nünk, légy bí rá ja a föld nek, mert min den nép a te örök sé ged! Zsolt
82,8 (Jel 7,9–10; Jel 15,1–4; Józs 21,1–3.41–45) Is ten ki nyi lat koz tat ta aka ra -
tát, adott tör vényt, és meg is mer tet te az evan gé li u mot. Test té lett Jé zus ban,
meg té rést és bűn bo csá na tot hir de tett. Nap ja ink ban is ez a ké ré se a ke resz -
tény em ber nek: jöjj, Is te nünk, légy te a bí rá ja a föld nek. Bű nös éle tünk, rossz
uta ink kö vet kez mé nye i től mi ma gunk is és az egész te rem tett ség szen ved.
Ne te gyük tönk re ma gunk, em ber tár sa ink, te rem tett kör nye ze tünk je le nét,
jö vő jét, ha nem ide jé ben – és most még ide jé ben van – tér jünk meg. Is te nünk,
légy bí ránk, és te se gíts, hogy az íté let nap ján Jé zus Krisz tus ér de mé ért meg -
áll has sunk előt ted!

g Kő há ti Do rottya

újnap– újkegyelem
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.

APRÓHIRDETÉS

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

HIRDETÉSEK

ke resz tény
értelmisé gi fó rum
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó -
rum  kö vet ke ző  al kal mán,  a
bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
temp lom ban (Bu da pest XII.
ker., Kék Go lyó u. 17.) ja nu ár
27-én, 18.30-kor Utá na men -
ni a ki lenc ven ki lenc el ve szett -
nek cím mel  pó di um be szél -
ge tést tar tunk Sze me rei Já nos
evan gé li kus püs pök kel.

„Ezért a gyer me kért imád koz tam,
és az Úr tel je sí tet te ké ré se met,
amit kér tem tő le.” (1Sám 1,27)
Öröm mel ad juk hí rül, hogy Bu -

day Zsoltbé nye–ká vai lel kész nek
és fe le sé gé nek má so dik fiú gyer me -
ke szü le tett ja nu ár 18-án, szom ba -
ton. Bu day Kris tóf Már ton 3220 g,
52 cm test hossz-, 33 cm fej mé ret -
ada tok kal ér ke zett kö zénk. ver seny fel hí vás 

gim ná zi u mi kó ru sok
szá má ra

Egy ház unk or szá gos iro dá já nak
ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lya és az
or szá gos  tan tárgy gon do zó  az
evan gé li kus gim ná zi u mok 6. or -
szá gos kó rus ta lál ko zó já hoz kap -
cso ló dó an gyors ta nu lá si ver senyt
hir det a részt ve vő kó ru sok szá -
má ra. A ver seny már ci us 1-jén
lesz  Sop ron ban,  a  lí ce um ban.
Ér dek lő dés  és  je lent ke zés  No -
vá ky And rea tan tárgy gon do zó nál
(no va ky.and rea@fa so ri.hu).

meg hí vó 
ha rang szen te lés re

Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy ja -
nu ár 26-án, dél előtt 10 órai kez det tel
ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök fel szen te li gyü -
le ke ze tünk új ha rang ját. Az ün ne pi is -
ten tisz te let re és az azt kö ve tő fo ga dás -
ra sze re tet tel hív ja és vár ja:
A deb re ce ni evan gé li kus gyü le ke zet

és a Pro So ni tu Cam pa nae 
Ha rang szó ért Ala pít vány
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