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„Ben czúr nak déd ap ja 
és nagy ap ja is evan gé li kus
lel kész volt.”

Benczúrfalván is
megemlékeztek 

Benczúr Gyuláról f 8. oldal

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Min den min den nel össze függ. Az
össze füg gést nem tör té nel mi kons -
tel lá ci ók, nem ügyes em be ri dra -
ma tur gia ad ja, ha nem az, hogy az Úr -
is ten ke zé ben van éle tünk, övé a vi -
lág min den ség. 

Ak kor, ami kor a bib lia ol va só Út mu -
ta tó sze rint a fo lya ma tos ol va sás ban
Jó zsué köny vé nek fe je ze te it vesszük
sor ra, s ben ne a biz ta tó sza va kat ol -
vas suk: „Légy erős és bá tor…”, ak kor,
ami kor zaj lik az egy sé gért va ló öku -
me ni kus ima hét, ak kor, ami kor az
evan gé li kus egy ház tu da tos prog -
ram sort fűz össze, hogy Is ten fél ezer
éves (1517–2017) mun ká já ért há lát
ad va szám ba ve gye a múl tat s a jö ven -
dőt, meg ala kult a Par la ment ben a
Re for má ci ó Em lék bi zott ság… 

Ne félj, légy erős és bá tor! – hang -
zik Is ten sza va a dön tő vál to zá sok
előtt, egy kor Jó zsu é nak és né pé nek,
ké sőbb Is ten né pé nek, de ér vé nye sen
a mai ke resz tény ség nek és ben ne a
pro tes tan tiz mus nak, a ma gyar evan -
gé li ku sok nak is. Légy erős és bá tor,
ve led va gyok. 

Az öku me ni kus ima hé ten az egész
or szág ban az egy ház egy sé gé ért imád -
koz tak, hogy a szét eső, da rab ja i ra
tö re de ző vi lág ban ta lál juk meg az
egy más hoz ve ze tő utat. Min den olyan
össze fo gás, amely a ke resz tény ér té -
kek meg óvá sát, to vább adá sát, meg ele -
ve ní té sét szol gál ja, re mény ked het ab -
ban, hogy ál dás kí sé ri. Min den olyan
együtt mun kál ko dás, amely ér té ket
akar te rem te ni, az éle tet szol gál ja. 

Az ál lam és az egy ház szét vá laszt -
va vég zi kül de té sét, de van kö zös fel -
ada ta bő ven. Ezért fon tos, hogy azo -
kon a te rü le te ken, ame lye ken a ten ni -
va lók egy más ra utal nak, gör dü lé keny,
egész sé ges össz mun ka ala kul jon ki.
Kor mány za ti rész ről a mi nisz ter el nök
így fo gal ma zott: „Ma gyar or szág min -
dig ak kor volt erős, a nem zet is ak kor
volt egy sé ges, és ren del ke zett kel lő ön -
be csü lés sel, ami kor az ál lam nem el -
len sé gé nek, ha nem szö vet sé ge sé nek
te kin tet te az egy há za kat.” Az egy ház
pe dig – Bon hoef fer meg fo gal ma zá sá -
ban – min dig tisz tá ban kell, hogy le -
gyen az zal: ak kor egy ház va ló ban, ha
má so kért, s nem ön ma gá ért él…

Az em lék bi zott ság lét re ho zá sá val
Ma gyar or szág kor má nya a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-
püs pö ké nek és a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház Zsi na ta lel ké szi el -
nö ké nek meg ke re sé sé re vá la szolt. 

A pro tes táns egy há zak, az egész
ma gyar or szá gi ke resz tény ség, a ma -
gyar tár sa da lom kö zös ügye, hogy
mél tó kép pen em lé kez zék meg a re -
for má ció kez de té nek kö zel gő öt szá -
za dik év for du ló já ról. Ar ról a tör té nel -
mi ese mény ről, ar ról a vi lá got át já ró
fél év ez re des fo lya mat ról és ar ról a ma
is lé te ző szel le mi, lel ki kö zös ség ről,
amely meg ke rül he tet len té nye ző je
nemcsak Eu ró pá nak, ha nem a föld -
ke rek ség va ló sá gá nak. Ma gyar or szág
kor má nya, a két na gyobb pro tes táns

egy ház, a ró mai ka to li kus egy ház, az
öku me ni kus ta nács ba tö mö rült ki -
sebb ma gyar pro tes táns egy há zak, a
tu do má nyos élet ve ze tői, to váb bá a
ha tá ron túli ma gyar ság kép vi se lői
ezért kezd tek kö zös mun ká ba. 

A meg em lé ke zés nem je lent het
múlt ba ré ve dést. Az el kez dett mun -
ka jö vő ori en tált. Mit me rít he tünk ma
a múlt kin csé ből, ho gyan vá lik élő vé
az örök ség, mi mó don for mál ja és
ala kít hat ja a re for má ci ó ban el in dult
fo lya mat az egy ház, a tár sa da lom, a
vi lág jö vő jét? Ez az iga zi kér dés. 

Man fred Jos ut tis gött in ge ni pro -
fesszor egy ház ról írt köny vé nek al cí -
mé ben át ve szi és „egy há zi a sít ja” a
tu do má nyos-fan tasz ti kus best sel ler
(Erich von Dä ni ken: A jö vő em lé kei)
alap gon do la tát: „Erin ner un gen an die
Zu kunft der Kirche” – Em lé ke zés az
egy ház jö vő jé re. Meg győ ző dé sem sze -
rint in nen ért he tő a Re for má ci ó Em -
lék bi zott ság kül de té se. Em lé ke zünk,
hogy meg lás suk és mun kál juk az egy -
ház hol nap ját. Ha pe dig az em be ri jö -
vőn mun kál ko dunk, ki tá rul hat előt -
tünk az Is ten ad ta, ki tel je se dő jö vő is. 

Dön tő en fon tos mon dat hang -
zott el a mi nisz ter el nök szá já ból.
Olyan, amely nem pusz tán szí vet me -
len ge tő egy evan gé li kus ke resz tény
em ber szá má ra, ha nem ko moly ki hí -
vást, fel adat meg je lö lést hor doz ma -
gá ban: „Ma egy olyan vál ság sújt
ben nün ket, amely ből ki zá ró lag köz -
gaz da sá gi dön té sek kel, szel le mi és lel -
ki meg úju lás nél kül alig ha tud ki ke -
ve red ni a kon ti nen sünk.” 

Az egy ház – a re for má ció egy há -
za is – olyan élő lel ki is me ret a tár sa -
da lom ban, amely ép pen er ről ta -
nús ko dik: túl az anya gi ja va kon van -
nak fon to sabb szem pon tok. A szel -
le mi ek és a lel ki ek. Csak az az em ber
és csak az az em be ri kö zös ség tud
meg újul ni, amely lel ki meg úju lá son
megy át. Lu ther 95 té te lé nek egyik
alap gon do la tá val fo gal maz va: na -
pon kén ti meg té ré sen. Ar ról a meg -
for du lás ról van szó, amely ben vissza -
for du lunk az atyai ház fe lé, s le he tő -
sé günk nyí lik ar ra, hogy rá cso dál koz -
zunk: a min den ha tó Is ten – mennyei
Atyánk ként – ha za vár min ket. 

Egy, a re for má ci ót ér tő és sze re tő
ben cés pap ba rá tom még di ák ko rom -
ban tet te élet út ra va ló ta risz nyám ba
a kö vet ke ző mon da tot: „Azért in du -
lunk el egy út ra, hogy ben nünk is el -
in dul jon va la mi.” Út já ra in dult a ju -
bi le u mi elő ké szü le tek so ra – most
már ki szé le sed ve, az egyes fe le ke ze -
tek ha tá rát át lép ve – az egy há zak és
a kor mány ál tal kö zö sen élet re hí vott
Re for má ci ó Em lék bi zott ság ban. 

El in dul tunk, és azt re mél jük, ben -
nünk is el in dul va la mi: a meg úju lás
is te ni aján dé ka. Hi szen ezek ben a na -
pok ban sok szor ol vas suk Jó zsué köny -
vé ben: Légy erős és bá tor, mert ve led
van Istened, az Úr!

A szer ző evan gé li kus lel kész, az MEE
Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, az Evan -
gé li kus Élet ro vatvezetője

Légyerősésbátor!

Ima a mélyben f 2. oldal
Újra Krisztus-ünnep! f 3. oldal
Törekvés az egység megélésére f 4. oldal
Luther-ének a szentmisén f 5. oldal
Kultúraünnep a centenáriumi évzárón f 7. oldal
Interjú egy amatőr családfakutatóval f 13. oldal

„Egy há zunk né pé nek má ig fon tos lel ki erő for rá sa az a tu dat, 
hogy olyan em be rek le szár ma zot tai va gyunk, 
akik nek annyi ra fon tos volt Is ten igé je, il let ve a temp lom, 
ahol Is ten igé je meg szó lal ha tott, hogy az anya gi ál do zat ho za tal ban
mér té ket nem is mer ve épí tet ték temp lo ma i kat.”

A „toronyélménytől” a toronykényszerig f 3. oldal

Az ün ne pi is ten tisz te le ten a püs pök
az ün nep ség meg hí vó ján mot tó ként
sze rep lő Mt 11,28 alap ján hir det te Is -
ten igé jét, amely ben Jé zus ezt mond -
ja: „Jöj je tek én hoz zám…!” A pré di ká -
ci ó ban el hang zott, hogy a ha rang nak
hár mas kül de té se van: Vi vos vo co,
mor tu os plan go, ful gu ra fran go – az -
az: az élő ket hí vom, a hol ta kat si ra -
tom, a vil lá mo kat meg tö röm. 

Vi vos vo co – ez a fel irat sze re pel a
deb re ce ni ha rang ol da lán is. Jó dön -
tés volt te hát a gyü le ke zet ré szé ről az
alap ige meg vá lasz tá sa: Jé zus az, aki
a ha rang sza ván ke resz tül hí vo gat a
ve le va ló együtt lét re, a gyü le ke ze ti
kö zös ség be. Jé zus nál azon ban a hí -
vás sal együtt jár a kül dés is, a misszi -

ói pa rancs. Olyan ez, mint a be lég -
zés és a ki lég zés. Ha son ló kép pen,
ami kor az is ten tisz te let vé gén meg -
szó lal a ha rang, ak kor meg bí za tást,
misszi ói fel ada tot ad, hogy a hí vást
to vább ad juk.

Az ige hir de tés után Pa zár Ist ván és
Fáb ri Bá lint zon go ra-fa gott du ó já nak
mu zsi ká já ban gyö nyör köd het tek a
meg je len tek. A ha rang szen te lés al kal -
má ból ál dást mon dott a püs pök mel -
lett Ba lázs Vik tó ria és Réz-Nagy Zol -
tán, a deb re ce ni gyü le ke zet lel ké -
szei, va la mint a társ egy há zak meg je -
lent kép vi se lői, köz tük Bo sák Nán dor
ró mai ka to li kus me gyés püs pök. La -
bos sa Lász ló deb re ce ni szü le té sű
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész
sze mé lyes hang vé tel lel kö szön tött. 

Fel eme lő pil la nat volt, ami kor az
„Áld jad, én lel kem” kez de tű éne ket
va ló ban – a szö ve ge sze rint – ér ces
ha rang zú gás és höm pöly gő or go na -
szó mel lett zeng te vé gig min den
vers sza ká val a gyü le ke zet, há lát ad -
va Is ten nek gond vi se lő jó sá gá ért.

Zúgóharang,énekésorgonahang…

f Folytatás a 3. oldalon

b OrbánViktorminiszterelnökja-
vaslatáraminiszteribiztossegítia
ReformációEmlékbizottságmun-
káját.EzzelafeladattalHafenscher
Károlyt,aMagyarországiEvangé-
likusEgyházZsinatánaklelkészi
elnökétbíztákmeg–jelentettebe
Balog Zoltán emberierőforrás-
miniszteraReformációEmlékbi-
zottságelsőülésénmondottkö-
szöntőjében január 23-án, csü-
törtökönaParlamentben.

A tár ca ve ze tő, akit a kor mány fő a tes -
tü let ope ra tív irá nyí tá sá val bí zott
meg, el mond ta: a bi zott ság mun ká já -
ban a ka to li kus egy ház kép vi se le té ben
részt vesz Pá pai La jos győ ri me gyés
püs pök is, két de le gál tat küld a tes tü -

let be a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia, va la mint a ki sebb pro tes táns
fe le ke ze tek is kép vi sel te tik ma gu kat.
Raj tuk kí vül Né met or szág, Hol lan dia
és Svájc nagy kö ve te is meg oszt ja ta -
pasz ta la ta it a ma gyar tes tü let tel, mi -
vel ez a há rom or szág is je len tős elő -
ké szü le te ket tesz a re for má ció kez de -
te 2017-ben ese dé kes öt szá za dik év -
for du ló já nak meg ün nep lé sé re. 

Ba log Zol tán em lé kez te tett ar ra: a
tör té nel mi kap cso la tok az el múlt ezer
év ben alap ve tő en meg ha tá roz ták Ma -
gyar or szág kul tú rá ját, az igaz hit pe -
dig „min dig kul tú rát hoz lét re”. Hang -
sú lyoz ta: a fe le ke ze ti sok szí nű ség az
or szág erős sé ge kell, hogy le gyen.

Bölcs kei Gusz táv, a re for má tus zsi -
nat lel ké szi el nö ke rá mu ta tott: a re for -
má ció az Is ten ke gyel mé ből, hit ál tal
va ló meg iga zu lást hir det te meg öt száz

éve, és ha tal mas ener gi á kat sza ba dí -
tott fel, mely nek kö vet kez té ben az em -
ber – Is ten irán ti há lá ból – ma is a kö -
zös ség ja vát szol gál ja. 

Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-
püs pök meg kö szön te a kor mány -
nak, hogy az öku me ni kus ima hét kö -
ze pén in dít ják az em lék bi zott ság
mun ká ját. Szólt ar ról, hogy Lu ther
Már ton ko ráb bi Ágos ton-ren di szer -
ze tes ima har cá ból in dult ki a re for -
má ció, amely be jár ta az egész vi lá got,
és egye bek mel lett azt hir de ti, hogy
Is ten köz vet le nül meg szó lít ha tó. Úgy
fo gal ma zott: spi ri tu á lis meg úju lás
nél kül nincs ki út a vál ság ból, a re for -
má ció ha tá sai pe dig „messze túl -
mu tat nak az egy há zak ha tá ra in”.

Az ese mé nyen Kö vér Lász ló ház -
el nök is je len volt.

d For rás: MTI

Miniszteribiztoskéntlutheránuslelkész
segítiazemlékbizottságmunkáját
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b Jelentősmérföldkőhözérkezettadebrecenievangélikusgyülekezetja-
nuár26-ándélelőtt,amikorFabinyTamáspüspökünnepélyesistentisz-
teletkeretébenfelszentelteagyülekezetújharangját.A162kilogrammos,
bronzbólkészültműremekadebrecenievangélikusokmegrendelésére
amunkáirólméltánvilágszertehíresGombosMiklós öntőműhelyében
készült,akineknívósalkotásaiKameruntólaVatikánigegyarántmegcso-
dálhatók,hallhatók.
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„A ja nu ár ha zánk több te le pü lé sén
az össze tar to zás ün ne pé vé 
magasz to sult az öku me ni kus
imahét ke re té ben.”

Gondolatok imanyolcad után
f 4. oldal
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A fel tá madt és meg di cső ült Krisz tus -
ról vall ja Pál a 8. zsol tár sza va i val,
hogy Is ten „az ő lá bai alá ve tett
min dent”. Majd így foly tat ja: „…és őt
tet te min de nek fe lett va ló fő vé az
egy ház ban, amely az ő tes te…”

A mi ko runk ban ér tet len ke dést
vál ta na ki, ha föl ten nénk a kér dést:
a Pál ál tal al kal ma zott kép ben a fej -
nek van-e tes te, vagy a test nek van fe -
je? Hi szen ma gá tól ér tő dő nek tart juk,
hogy a fej nem tud él ni a test nél kül,
és a test is ha lott, ha a fe jet le sza kít -
ják ró la. De ha a fej és a test ké pét az
em be ri tár sa da lom ra ve tít jük, és úgy
tesszük fel a kér dést, hogy a ki rály -
nak van-e or szá ga, vagy az or szág nak
van ki rá lya, ak kor a vá la szok már el -
té rő ek lesz nek. 

Pál mon da ni va ló ját ak kor ért het -
jük meg, ha fél re tesszük a mai kor
gon dol ko dá sá ban gyö ke re ző fel fo gá -
sun kat a fej és a test szer ves egy sé gé -
ről, és meg pró bá lunk an nak a tő lünk
már ide gen vi lág nak a né ző pont já ba
he lyez ked ni, amely ben úgy gon dol -
ták, hogy a fej ren del ke zik test tel, és
ezért a test a fej tu laj do na, meg for -
dít va pe dig nem ál lít ha tó, hogy a fej
a test bir to ka len ne. A láb nem
mond hat ja meg a fej nek, hogy mer -
re akar men ni, vi szont kö vet nie kell
a fej ál tal ki je lölt irányt. Ugyan így a
kéz sem ír hat ja elő a fej nek, hogy mi
a te en dő. A test tag jai nem ke rül het -
nek a fej jel meg ha son lás ba. 

A Pál ál tal al kal ma zott kép sze rint
Krisz tus a fej, az egy ház pe dig az ő

tes te, de az egy ház nem egyen lő
Krisz tus sal. Amit Pál Krisz tus ról
mint fej ről ál lít, azt nem az egy ház -
ról ál lít ja, még ha az egy há zat Krisz -
tus tes té nek ne ve zi is. Kö vet ke zés -
kép pen Pál nem az egy ház ról mond -
ja, hogy Is ten „az ő lá bai alá ve tett
min dent”. Szó sincs er ről. Az egy ház -
nak a 4. szá zad ele jén a Nagy Kons -
tan tin csá szár ne vé hez fű ző dő for -
du lat tal kez de tét ve vő vi lág ural mi tö -
rek vé sei nem iga zol ha tók Pál apos -
tol Krisz tus ról szó ló ta nú ság té te lé -
vel: Is ten „»Az ő lá bai alá ve tett min -
dent«, és őt tet te min de nek fe lett
va ló fő vé az egy ház ban, amely az ő
tes te…”

A 8. zsol tárt – Pál apos tol nyo mán
– Lu ther is Krisz tus szen ve dé sé ről és
meg di cső ü lé sé ről szó ló pró fé ci a -
ként ér tel me zi. Rá mu tat, hogy Krisz -
tus az után kap ta meg az Atyá tól az
egész vi lág fö löt ti ural mat, hogy a ke -
resz ten Is ten től el ha gyat va, az em -
be rek ál tal meg ta gad va, Is ten nek a
vi lág min den bű ne mi at ti ret te ne tes
ha rag ját és íté le tét hor doz va küz dött
meg a sá tán nal, mi köz ben még a ter -
mé szet is el le ne for dult, ami nek je -
le az volt, hogy a nap sö tét be bo rult
fé nyes dél ben, és ha lá la órá ján a
föld is meg ren dült. Az em be ri nem
és a vi lág meg men té sé ért csu pa sze -
re tet ből a leg sú lyo sabb tes ti és lel ki
szen ve dést is en ge del me sen ki ál ló
Krisz tus vi lág fö lött nyert ural ma
ezért sem mi kép pen sem le het zsar -
no ki ura lom. 

De eze ket a szen ve dé se ket nem az
egy ház áll ta ki, ha nem ma ga Krisz -
tus, aki az egy ház ban a fej min de nek
fe lett, és aki nek tu laj don tes te az egy -
ház. Ezért oly visszás, ami kor az
egy ház a tör té ne lem ben Krisz tus
ne vé ben Krisz tus ural mát akar ta

zsar no ki mód sze rek kel és esz kö zök -
kel, mint egy Krisz tus ne vé ben gya -
ko rol ni. 

Krisz tus a vi lág fö löt ti ural mat
nem ad ta át az egy ház nak, no ha az
egy ház jog gal ne ve zi ma gát Krisz tus
tes té nek. Az ura lom azon ban a Főt
il le ti, hi szen a Fő sze rez te meg, ami -
kor Is ten aka ra tá ból ön ma gát ha lál -
ra ad va, egy ma ga szállt szem be a vi -
lá gért és az em ber üd vé ért a sá tán -
nal. Eb ben a küz del mé ben még vá -
lasz tott apos to lai és ta nít vá nyai is
mind cser ben hagy ták. Ezért az ura -
lom nem őket és nem ké sei utó da i -
kat il le ti, nem is ben nün ket, az egy -
ház mai né pét, ha nem egye dül a
Főt, Krisz tust, aki a sá tán fö löt ti győ -
zel met min den em be ri se gít ség nél -
kül, a ma ga ere jé vel vív ta ki.

Em be ri leg per sze ért he tő, hogy az
egy ház – ami kor nem ta pasz tal ta az
őt kö rül ve vő vi lág ban Krisz tus ural -
má nak a je le it – jó szán dék kal ugyan,
de még is em be ri böl cses ség re hall gat -
va, em be ri esz kö zök kel, te hát bű nös
és zsar no ki mó don meg pró bált
Krisz tus nak „be se gí te ni” a vi lág fö löt -
ti ural ko dás ba vagy ép pen a po gá -
nyok fö löt ti ura lom meg szer zé sé be.
Mind ez azon ban az egy ház hi te -
vesz tett sé gé nek a je le. Mert a hit –
szem ben min den ta pasz ta lat tal –
min dig és min den kö rül mé nyek kö -
zött meg van győ ződ ve ar ról, hogy a
vi lág és ben ne az em be ri tör té ne lem
Krisz tus ural ma alatt áll. 

Krisz tus azon ban so ha nem em be -
ri mó don, nem zsar no ki an, ha nem is -
te ni mó don gya ko rol ja ha tal mát. A
nem hí vő ezért nem lát hat sem mit ab -
ból, és fel sem fog hat ja, hogy a vi lág
Krisz tus ural ma alatt áll. Krisz tus
ural mát min den idő ben – így ma is –
csak a hit ké pes meg lát ni és fel fog ni. 

Ami kor te hát ele ven a hit az egy -
ház ban, ak kor az egy ház nem akar -
ja Krisz tus ural mát meg va ló sí ta ni
vagy he lyet te gya ko rol ni, mert hit ben
bi zo nyos sá ga van, hogy az ura lom
most is Krisz tu sé mennyen és föl dön,
min de nek fö lött. A meg gyen gült hi -
tű egy ház azon ban Krisz tus ural mát
a mennyek re kor lá toz za, meg fe led -
kez ve a ta nít vá nya i tól bú csú zó Krisz -
tus sza va i ról: „Ne kem ada tott min den
ha ta lom mennyen és föl dön.” (Mt
28,18) Te hát nem csak a menny ben,
ha nem a föl dön is! Ta nít vá nya it,
egy há za kö zös sé gét ezért nem is az -
zal bíz za meg, hogy he lyet te vagy a
ne vé ben ural kod ja nak a föl dön, ha -
nem hogy ke res se nek föl min den né -
pet, és hir des sék ne kik az evan gé li -
u mot: egye dül Krisz tu sé az ura lom
eb ben a vi lág ban épp úgy, mint az el -
jö ven dő ben is. Tér je nek hát meg
hoz zá mint je len va ló és el jö ven dő
ural ko dó juk hoz. 

Mert ma nem csak Krisz tus ural -
ma je len va ló, ha nem je len van ő
ma ga is. Hi szen Krisz tus nem ha zud -
hat. Ak kor sem ha zud ha tott, ami kor
misszi ói pa ran csá hoz hoz zá fűz te:
„…és íme, én ve le tek va gyok min den
na pon a vi lág vé ge ze té ig.” (Mt 28,20)
Igaz, a vi lág vé ge ze té ig szem mel
nem lát ha tó és ér te lem mel nem fog -
ha tó fel sem a je len lé te, sem az ural -
ko dá sa. A hit nek azon ban nincs két -
sé ge: Krisz tus ma is él, je len van a vi -
lág ban, és ural ko dik. Jó hír, va ló di
evan gé li um ez mind azok nak, akik ma
– akár a vi lág ban, akár az egy ház ban
– em be ri zsar nok ság ál do za tai. És fi -
gyel mez te tés mind azok nak, akik –
akár a vi lág ban, akár az egy ház ban –
lát szó lag ha ta lom mal ren del kez nek
má sok fö lött. 

g Vég he lyi An tal

vÍZ ke reSZt Ün ne pe után 4. va Sár nap – ef 1,15–23

„Azőlábaialávetettmindent…”
a va Sárnap ig éje

A mély ség, az mély ség. Csak az is -
mer he ti, aki át él te. „A mély ség ből ki -
ál tok hoz zád, Uram!” kez de tű zsol -
tár ban (130.) em lí tett ál la pot nem át -
me ne ti rossz kedv, hit harc, ké tel ke dés,
gyen ge ség, ha nem a bű nök, fáj dal -
mak, sé rü lé sek kö vet kez té ben át élt
ki lá tás ta lan ság, te he tet len sé gi ál la pot.
Sö tét ve rem, a ha lál nak, a Se ol nak a
bi ro dal ma. Dosz to jevsz kij sze rint a
po kol a sze re tet len ség kín ja. Hoz zá -
te het jük, hogy az Is ten hi á nya. Le het
az em be ri élet már a föl di lét ben is
po ko li. 

Tu dunk-e ilyen hely zet ben imád -
koz ni? Nem min dig. Né ha be áll a ha -
lá los csend a kát rány fe ke te éj sza ká -
ban. Ilyen kor nem hogy „sza lon ké pes”
„ol tá ri” imád sá got nem tu dunk mon -
da ni, de be szél ni és gon dol kod ni
sem va gyunk ké pe sek. A fáj da lom, a
szom jú sá gos hi ány vagy meg kö tö -
zött ség mu mi fi ká ló dott hely ze te ez.
Be há ló zott légy a pók bi ro dal má ban;
nincs em be ri se gít ség, nincs esély és
re mény. 

Ilyen kor job ban vár juk Is tent,
mint az őrök a haj nalt. Egy is me rő -
söm há rom évig volt a Fer tő ta von
ha tár őr. Ké sőbb, ami kor ne ve tett,
kat to gott az áll kap csa a sok va co gás,
resz ke tés ka ján kö vet kez mé nye ként.

A hí vő em ber is el jut hat ilyen ál -
la pot ba? Ha őszin ték va gyunk, ak kor
igen nel vá la szol ha tunk. Sok bib li ai és
egy ház tör té ne ti sze rep lő jut hat
eszünk be. Jób és Krisz tus el ső sor ban.
A hí vő Jób min dent el ve szí tett, ami
ked ves és fon tos volt szá má ra. Mér -
he tet len gyá szá ban, be teg sé gé ben
ki szá radt to rok kal is Is te nért imád -
ko zik Is ten hez. 

És a mi sze re tett Meg vál tónk, aki
min dent vesz ni ha gyott, és akit az Is -
ten is el ha gyott. Nem ma radt sen ki -
je és sem mi je, csak a bűn, az íté let és
az átok. „Mi ért hagy tál el en ge -
met…?!”

Meg kell em lí te ni a sok ne ves és
név te len ke resz tyént, aki át él te és a
cikk ol va sá sa ide jén is át éli az el ha -
gya tott sá got, a szen ve dést, ha lál fé lel -
met, ül döz te tést, a bűn szo rí tá sát,
rab sá gát.

A tör té ne lem fo lya mán so ha ennyi
em ber egy idő ben nem tért meg Is -
ten hez, mint nap ja ink ban: na pon ta
tíz ez rek. És so ha ennyi en nem vál tak
meg kín zott, meg alá zott fog lyok ká
és már tí rok ká hi tük mi att: éven te
száz ez res nagy ság rend ben. Fel fog ha -
tat lan szám ez. Ilyen kor össze tö rik a
na iv, ál ta lá nos, adok-ka pok üz leti
mo ti vált sá gú jó is ten hit…

A ha lá los csend után elő ször ta lán
csak nyü szí tünk, jaj ga tunk, só haj -
tunk: „Ele ve nen a csil la gok alá, / az
éj sza kák sa rá ban el te met ve, / hal lod
a né ma sá go mat? / Mint ha egy ég bolt
ma dár kö ze led ne. // Így hí vo gat lak
szó ta lan: / az örök hall ga tás ból, / ide -
gen ege id alól / va la ha is ki ásol? // El -
jut hoz zád a pa na szom? / Hi á ba ost -
ro mol lak? / Kö rös kö rűl a fé le lem /
zá to nyai ra gyog nak. // Szá mít ha tok
rád Is te nem? / Úgy vá gyom kö ze led -
re, / di de reg ve csak he ve sebb / a sze -
rel mek sze rel me! // Te mess a kar ja -
id kö zé, / ne adj oda a fagy nak, / ha
el fogy is a le ve gőm, / hí vá som so se
lan kad. // Légy resz ke té sem örö me,
/ mint lomb jai a fá nak: / adj ne vet,
gyö nyö rű ne vet, / pár nát a pusz tu lás -
nak.” (Pi linsz ky Já nos: Pa nasz.)

A lec ke ke mény, de van re mény.
Mi ért? Mert „Is ten még is na gyobb a
mi szí vünk nél” (1Ján 3,20). Na gyobb
a bűn nél, hi tet len ség nél, ör dög ha tal -
má nál és a ha lál nál. Egyet len re mé -
nyünk és esé lyünk Is ten ir gal ma. 

El ső szol gá la ti he lye men is mer tem
meg Ka pi Gyu la és Sánt ha Ká roly
éne két, mely ben ezt imád koz hat juk:
„Kik el té ved tek az úton, / Azo kért jöt -
tél, Jé zu som.” (EÉ 415,4) Kez dő, ta -
pasz ta lat lan se géd lel kész ként ta nul -
tam ezt a dalt idős fel ügye lőm től. Ő
is, én is esen dő, bot la do zó gyer me kei
vol tunk Is ten nek. So kat éne kel tük
együtt má sok kal te me té sen, bib lia órá -
kon, há zak nál hal dok lók nál.

Igen, ő azo kért jött, akik „mély sé -
ges mély be” (Lu ther éne ke, EÉ 402)
ke rül tek, akik már imád koz ni sem
tud nak, akik rá jöt tek ar ra, hogy ön -
erő ből nincs esé lyük a „test tel, vi lág -
gal, ör dög gel” szem be ni harc ban;
akik vár ják és na gyon óhajt ják a sza -
ba du lást, meg vál tást. 

Ne héz is ko la ez, de nem ígért az
Úr az övé i nek gond ta lan, ró zsa szí nű
éle tet. Így vi gasz tal min ket az ige:
„…el kül de lek ti te ket, mint bá rá nyo -
kat a far ka sok kö zé.” (Lk 10,3) „A vi -
lá gon nyo mo rú sá go tok van, de bíz za -
tok: én le győz tem a vi lá got.” (Jn 16,33)
„…akik ke gye sen akar nak él ni Krisz -
tus Jé zus ban, szin tén ül döz ni fog ják.”
(2Tim 3,12) „…sok nyo mo rú sá gon át
kell be men nünk az Is ten or szá gá ba.”
(Ap Csel 14,22)

Is ten fel akar min ket emel ni az ő
„szint jé re”, be akar von ni min ket
gon do la ta i ba és mun ká já ba. Eh hez
pe dig olya nok ra van szük ség, akik
edzés ben van nak: 

„…hogy a ti meg pró bált hi te tek,
amely sok kal ér té ke sebb a ve szen dő,
de tűz ben ki pró bált arany nál, Jé zus
Krisz tus meg je le né se kor mél tó nak
bi zo nyul jon a di csé ret re, di cső ség re és
tisz tes ség re.” (1Pt 1,7)

Az ilyen Krisz tus-kö ve tők nem re -
du kál ják ima- és hit éle tü ket egy-egy
órács ká ra, né hány perc re. Tud ják,
hogy éle tük el van rejt ve Krisz tus ban.
Is me rik a sza vak nél kü li ima va ló sá -
gát és ere jét is, is ten tisz te le tük hu -
szon négy órás, mert ta pasz tal ják,
hogy Uruk non stop mun ká ban van,
„nem szunnyad, nem al szik Iz rá el őri -
ző je” (Zsolt 121,4). Re mé nyük és
ere jük az, hogy a mennyei fő pap köz -
ben jár övé i ért, és „ma ga a Lé lek
ese de zik ér tünk ki mond ha tat lan fo -
hász ko dá sok kal” (Róm 8,26). Mert
„az Úr nál van a ke gye lem, és gaz dag
ő, meg tud vál ta ni (Zsolt 130,7). 

A ke gyes élet tit ka itt ta lál ha tó. A
mi dön té sünk nél erő sebb az, hogy ő
dön tött mel let tünk. Imád ko zó éle -
tünk nél sok kal ér té ke sebb és biz ta -
tóbb, hogy ő ma ga köz ben jár és fo -
hász ko dik éret tünk. A mély ség ben,
sö tét ben, el ha gya tott ság ban, bu ká -
sok ban – a lát ha tó és ér zé kel he tő lát -
szat el le né re is – tud hat juk, hogy el -
jön a haj nal, lesz ki ke let, fel tá ma dás,
hogy így, eb ben az ál la pot ban is
ben ne va gyunk Is ten aka ra tá ban,
szí vé ben, sze re te té ben.

g Sze ve ré nyi Já nos

Imaamélyben

Urunk, há lát adunk igé dért, hogy
szól tál és szólsz hoz zánk szün te len.
Kö szön jük, hogy nem vo nod meg tő -
lünk, pe dig gyak ran és gyor san el fe -
lejt jük. Add Szent lel ked aján dé kát,
amely em lé kez tet ben nün ket a te
igaz sá god ra.

Erő síts meg min ket a te szol gá la -
tod ra! Ké rünk, nö veld ben nünk a hi -
tet és a re mény sé get. Szent lel ked ere -
jé vel ele ve níts meg min ket igaz hit -
ből él ni, hogy ne a ma gunk ere jé ben,
ha nem egye dül ben ned bi za kod -
junk. Ve zess min ket úgy, hogy tes -
tünk, lel künk, egész éle tünk té ged
szol gál jon! 

Kö szön jük, hogy Fi ad ál tal meg -
mu tat tad di cső sé ge det. Ben ne rej tet -
ted el böl cses sé ge det és sze re te ted
mély sé gét. Vi lá go sítsd meg szí vün -
ket, hogy fel is mer jük nap mint nap
a te di cső sé ge det, és szol gál junk ál -
ta la az előt tünk ál ló hé ten is.

Ma radj ve lünk, a te egy há zad dal,
ma radj kö zöt tünk, a te gyü le ke ze ted -
ben! Nö veld és ér leld ben nünk va ló
éle te det. Köss össze min ket hű sé ges
mun ká ra tisz ta sze re tet ben. Kö nyör -
günk azo kért, akik a gyü le ke zet szol -
gá la tá ban áll nak. Tedd őket a ben ned
va ló hit pél da ké pe i vé, hogy ál dá sod
to vább árad has son raj tuk ke resz tül
kö zel re és tá vol ra egy aránt. 

Kö nyör günk előt ted or szá gun -
kért. Se gíts, hogy sze res sük ha zán -
kat, be csül jük és őriz zük ér té ke in -
ket, örök sé gün ket, és tisz te let tel
bán juk más né pek örök sé gé vel. Adj
igaz mél tó sá got és meg úju lást né -
pünk nek!

Is te nünk, Atyánk, légy ke gyel -
med del azok kal, akik most szo mo -
rú ak, el ha gyot tak, csa ló dot tak, erőt -
le nek, be te gek és meg fá rad tak. En -
gedd, hogy meg is mer jék kö zel sé ged
sze re te tét, amely min den nél erő -
sebb. Se gítsd őket a mély sé gek ide -
jén, hogy meg lel jék a te vi lá gos sá go -
dat. Ke gyel med be ajánl juk sze ret te -
in ket kö zel ben és tá vol ban, hogy kö -
ve te id le hes sünk eb ben a vi lág ban.
Mind eh hez a te Lel ked re, ál dá sod -
ra, bűn bo csá tó ke gyel med re van
szük sé günk. A mi Urunk Jé zus
Krisz tus ne vé ben ké rünk, hall gass
meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Hogy Is ten min dent sem mi ből te -
rem tett, ne he zebb hin ni, mint azt,
hogy Krisz tus test té lett. Krisz tus te -
hát sa ját test be öl tö zé sé vel ve zet
vissza a Te rem tő meg is me ré sé hez,
mely csak az an gya lok ki vált sá ga. Ez
csak úgy tör tén he tik, hogy Krisz tus
– Is ten kép má sa – a ma ga sze mé lyé -
ben el ve szi bű nün ket, mely a ha lál
bi ro dal ma és di a dal ma. A bűn
ugyan is vak ká tet te az em be ri ter mé -
sze tet, úgy hogy az nem tud ja töb bé
meg is mer ni te rem tő jét, ho lott Is ten
mun kál ko dá sa, ki vált vi lág kor mány -
zá sa, sze me előtt fo lyik. Sőt tu laj don
bű nét sem is me ri az em ber, ha nem
azt hi szi, hogy vak sá ga a leg főbb böl -
cses ség.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Se mper refor m anda

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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A tor nyok sze re pé ről, egy há zunk ban
be töl tött he lyé ről és a hoz zá juk kap -
cso ló dó ra ci o ná lis és ir ra ci o ná lis vi -
szony ról már na gyon sok szor el tű -
nőd tem. Ter mé sze te sen van egy
konk rét ap ro pó ja is, ami ért most
írok ró la. A győ ri In su la Lu the ra na-
fel újí tás elő ké szü le tei kap csán fur csa
mű em lék vé del mi szem pon tok ve -
tőd tek fel. A rész le tek ről ké sőbb.

Ami kor evan gé li kus kör nye zet ben
a „to rony él mény” ki fe je zést hasz nál -
juk, ak kor el ső ként re for má to runk, Lu -
ther lel ki esz mé lő dé sé nek fon tos ál lo -
má sá ra, az er fur ti Ágos ton-ren di ko -
los tor ban át élt, Is ten kö zel sé gét meg -
ta pasz ta ló él mé nyé re gon do lunk. A to -
rony eb ben a tör té net ben Is ten lel ket
for má ló mű he lye ként buk kan fel. Lu -
ther ké sőb bi fel lé pé se és az ál ta la el -
in dí tott meg úju lá si moz ga lom, a re for -
má ció nyo mán ezt a „to rony él ményt”
Is ten egy ház- és vi lág tör té nel met át -
for má ló mun ká ja ként is lát juk.

Ne künk, ma gyar or szá gi evan gé li -
ku sok nak (re for má tus test vé re ink hez
ha son ló an) a temp lom to rony hoz egy
más faj ta ta pasz ta lat, él mény is kap -
cso ló dik. A re for má ció ha zánk te rü -
le tén is lel ki éb re dést, er je dést, pezs -
gést in dí tott el. Az evan gé li um jó hí -
re re mény tel je sen fu tott szét a Kár -
pát-me den cé ben. Az ige jó ta laj ra
hullt. Az ak ko ri ha tal mi elit azon ban
ra di ká lis har cot in dí tott az evan gé -
li u mi hit vissza szo rí tá sá ra. 

A pro tes táns pré di ká to ro kat 1673-
ban Po zsony ba idéz ték, és a vész tör -

vény szék nek ne ve zett sta tá ri á lis el -
já rás ban dur va, élet ve szé lyes fe nye -
ge tés mel lett hi tük meg ta ga dá sá ra és
szol gá la tuk be fe je zé sé re pró bál ták rá -
ven ni. Akik en nek el le né re ki tar tot -
tak, azo kat bör tön be zár ták, majd gá -
lya rab ság ra ítél ték. A gyász év ti zed -
nek ne ve zett bor zal mas idő szak nak
az ve tett vé get, hogy a ra di ká lis és ke -
gyet len val lá si el nyo más kö vet kez mé -
nye ként a tár sa da lom ban óri á si fe -
szült ség jött lét re, amely lá zon gá sok -
hoz és sza bad ság har cok ki rob ba ná -
sá hoz ve ze tett. 

A sop ro ni or szág gyű lés 1681. évi
XX VI. tör vény cik ke a val lás gya kor -
la tuk tól meg fosz tott pro tes tán sok nak
kor lá to zott val lás gya kor la tot biz to -
sí tott az zal, hogy vár me gyén ként
két ki je lölt te le pü lé sen temp lo mot
épít het tek. A tör vény cikk ar ti ku lus -
jegy zé ké ben fel so rolt he lye ken épült
temp lo mo kat hív juk ar ti ku lá ris
temp lo mok nak. Igaz, ezek nek a
temp lo mok nak nem le he tett tor -
nyuk, nem épül het tek ut ca front ra,
stb. Pon to san egy év szá za dig állt
fenn ez a sza bá lyo zás. 

Eny hü lést II. Jó zsef 1781-ben ki -
adott tü rel mi ren de le te ho zott. Ez
ugyan nem min den kor lá tot ol dott
fel, mert pro tes táns temp lo mot to -
vább ra is csak to rony és ha rang nél -
kül le he tett épí te ni, és ezek a temp -
lo mok sem nyíl hat tak köz út ra… Vi -
szont óri á si elő re lé pés volt, hogy
már nem csak az ar ti ku lus fel so ro -
lás ban meg ne ve zett he lye ken épül -

het tek temp lo mok, ha nem el vi leg
min den hol, ahol leg alább száz pro -
tes táns csa lád ezt igé nyel te és sa ját
költ sé gén fel épí tet te. 

Gom ba mód já ra nőt tek ki a föld -
ből száz szám ra a pro tes táns temp lo -
mok. Egy há zunk né pé nek má ig fon -
tos lel ki erő for rá sa az a tu dat, hogy
olyan em be rek le szár ma zot tai va -
gyunk, akik nek annyi ra fon tos volt Is -
ten igé je, il let ve a temp lom, ahol Is -
ten igé je meg szó lal ha tott, hogy az
anya gi ál do zat ho za tal ban mér té ket
nem is mer ve épí tet ték temp lo ma i kat.
Ter mé sze te sen ak kor még to rony
és ha rang nél kül.

Ma már alig van eb ből a kor ból
ilyen temp lo munk. Mert ami kor a
temp lom épí tés ben ezt a kor lá to zást is
el tö röl ték, ak kor a pro tes táns kö zös -
sé gek több sé ge a le he tő leg gyor sab ban
tor nyot épí tett a temp lo má hoz. Szin -
te kény sze res to rony épí tés folyt. Né -
ha a tor nyok mé re tén ke resz tül is ver -
se nyez ve a má sik fe le ke ze tek kel…

Ele ink ek kor egy más faj ta „to rony -
él ményt” él tek meg. A pro tes táns
temp lom tor nyok a val lá si fel sza ba du -
lás szim bó lu mai let tek. Vég re egyen -
lő jo gú em be rek ké, kö zös ség gé vál -
tunk, mert vég re ne künk is le het
temp lo munk, nem csak ora tó ri u -
munk (to rony nél kü li csűr temp lom)…

Mai ésszel azt gon do lom, hogy ele -
ink ad hat tak vol na más vá laszt is.
Mond hat ták vol na pél dá ul azt, hogy
kö szön jük a le he tő sé get, de mi már
nem épí tünk tor nyot, mert tud juk,

hogy nem a to rony tól lesz temp lom
a temp lom. 

Itt mon dom el, mi ért is hoz tam elő
ezt a té mát. 

A győ ri ki emelt nagy be ru há zás sal
kap cso lat ban be szél get tünk a ránk vá -
ró fel ada tok ról, a ki emelt mű em lé ki
kör nye zet mi att ránk ne he ze dő szi -
go rú fel té te lek ről. Az Öreg temp lo mot
kö rül öle lő In su la Lu the ra na épü let -
együt tes ré szét ké pe ző is ko la rossz ab -
la ka i nak ja ví tá sa kap csán folyt elő ze -
tes egyez te tés a mű em lé ke sek kel.
Bár az is ko la épü le te nem ré gi, mű -
em lé ki szem pont ból tel je sen je len ték -
te len, de mi vel ki emelt mű em lé ki
kör nye zet ben, egy fo ko zot tan vé dett
épü let (Öreg temp lom) szom széd sá -
gá ban áll, ve le azo nos hely raj zi szá -
mon, er re az épü let re is a leg szi go -
rúbb mű em lék vé del mi sza bá lyok vo -
nat koz nak. Ezért a rossz ab la ko kat
pél dá ul nem le het egy sze rű en ha son -
ló ra cse rél ni, csak egye di fel mé rést
kö ve tő en egyen ként res ta u rál ni… Ez
a tör té net egyik fe le. A má sik az, hogy
a mű em lé ke sek ar ra vi szont ál lí tó lag
nyi tot tak vol ná nak, hogy az Öreg -
temp lom mel lé tor nyot épít sünk…

Sen ki ne ért se fél re: to rony épí té -
si terv ről nincs szó! Ki zá ró lag a mű -
em lé ki ér ték vé de lem ben is ta pasz tal -
ha tó ir ra ci o na li tást sze ret ném ez zel
je lez ni. Az Öreg temp lom és az In su -
la Lu the ra na épü let együt tes tör té nel -
mi és épí té sze ti ku ri ó zum. Úgy gon -
do lom, hogy ele ink ne héz éle té nek,
hit be li helyt ál lá sá nak meg ér té se mi -

att fon tos eb ben a for má ban to rony
nél kül meg őriz ni ezt a temp lo mot. 

Azért is, hogy sza vak nél kül
mond ja el, hogy nem a to rony te szi
a temp lo mot. Mond ja el azt, ami ne -
künk, evan gé li ku sok nak meg élt ta -
pasz ta la tunk: a to rony nél kü li temp -
lom ban is le he tett a ré gi ek nek, és le -
het ne künk is „to rony él mé nyünk”,
sze mé lyes ta lál ko zá sunk az élő Is ten -
nel. Is ten él te tő igé je tisz tán szól hat,
imád sá ga ink meg hall ga tás ra ta lál -
hat nak, az úr va cso rai asz tal in tim kö -
zös sé gé ben pe dig Meg vál tónk kal,
Jé zus Krisz tus sal ta lál koz ha tunk. 

Is ten ré gen is meg be csül te, je len -
lé té vel meg tisz tel te és meg szen tel te
sze rény haj lé ka in kat, és hisszük,
hogy ez után is így lesz!

A„toronyélménytől”atoronykényszerig é gtájoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A li tur gi kus esz ten dő sok év szá zad so rán ki kris -
tá lyo so dott, le tisz tult lük te té sé ben gyak ran
ész re vét le nül hú zód nak meg kö zel múlt be li
rossz dön té sek kö vet kez té ben fe le dés re ítélt ün -
ne pe ink. Ezek egyi ke a leg ké sőbb a 4. szá zad
óta ün ne pelt feb ru ár 2., a ka rá csonyt kö ve tő
negy ve ne dik nap, az új szü lött Krisz tus temp -
lom ban va ló be mu ta tá sá nak nap ja, amely nek
meg tar tá sát sem Lu ther, sem lu the rá nus ele ink
nem kér dő je lez ték meg a 18. szá za dig, a re for -
má tus be fo lyás erő sö dé sé ig. Mi vel a nyu ga ti ha -
gyo mány ban a gyer tya szen te lés szo ká sa fű ző -
dött e nap hoz, in nen a né pi es el ne ve zés: gyer -
tya szen te lő.

Az ün nep szent írá si hát te re az új szü lött höz
kap cso ló dó ószö vet sé gi tör vény, amely nek
Má ria és Jó zsef is ter mé sze tes mó don ve tet te
alá ma gát (3Móz 12,4–5). Lu kács evan gé li u ma
sze rint ami kor le tel tek Má ria tisz tu lá sá nak „a
Mó zes tör vé nyé ben meg sza bott nap jai, fel vit -
ték Jé zust Je ru zsá lem be, hogy be mu tas sák az Úr -
nak”. Ek kor tel je se dett be a ke gyes, is ten fé lő Si -
me on nak adott ígé ret: ad dig nem hal meg, amíg
meg nem lát ja a Krisz tust. 

Si me on ke zé be fog ta a gyer me ket, és jö ven -
dö lés be kez dett ar ról, hogy a gyer mek „so kak
el esé sé re és fel eme lé sé re ren del te tett Iz rá el -
ben, és je lül, amely nek el le ne mon da nak”. Majd
oda állt mel lé jük az idős, nyolc van négy esz ten -
de je meg öz ve gyült An na pró fé ta asszony, hogy
ő is di cső ít se Is tent (Lk 2,22–38). 

Egy negy ven na pos gyer mek nek a temp -
lom ban va ló be mu ta tá sa szok vá nyos ese mény
volt. Ám hogy ezt az ese tet mi te szi még is kü -
lön le ges sé, ar ról be szél Pál apos tol: mind ez az
idők tel jes sé gé ben tör tént. Is ten Fia a tör vény -
nek alá vet ve szü le tett, hogy meg vált sa és Is ten
gyer me ke i vé te gye a tör vény alatt lé vő ket.
Bár az év szá za dok so rán ez a nap is hang súly -
el to ló dás ál do za ta lett, és Má ria-ün nep pé vált,
ép pen az igé ben ol vas ha tó ki je len tés nyo mán
kell ki mon da nunk: feb ru ár 2. va ló di, fé nyes
Krisz tus-ün nep! 

Is ten Fia em ber ré lesz, kö zös sé get vál lal a
bűn ha tal ma és en nek kö vet kez té ben a tör vény
szi go ra alatt szen ve dők kel, hogy meg tör je a bű -
vös kört, és meg sza ba dít sa a sza ba du lás ban
nem is re mény ke dő ket. Aho gyan az Ószö vet -
ség nek a gol go tai ke reszt alatt idé zett pró fé tá -

ja ének li: „…hagy ta, hogy a bű nö sök kö zé so rol -
ják…” (Ézs 53,12; Mk 15,28) Azt ün ne pel jük ezen
a na pon, hogy Urunk – nem tö rőd ve a mennyei
di cső ség gel – le szál lott az övé i hez, hogy a tör -
vény ál tal nyil ván va ló vá lett, az éle tün ket
meg ke se rí tő bű nün ket ma gá ra ve gye, és így
meg vált son ben nün ket. 

Krisz tus-ün ne pünk ter mé sze tes mó don irá -
nyít ja a fi gyel mün ket ar ra, hogy ahol Is ten Fia
meg je le nik, ott a Lé lek is mun kál ko dik, és kö -
zös sé get te remt ve le, il let ve kö rü löt te a hoz zá
igyek vők ből. Így áll tak meg köz vet le nül szü le -
té se után Jé zus já szo la mel lett az an gyal szó val
moz gó sí tott pász to rok. Így ér ték el cél ju kat a
sze mü ket az ég re füg gesz tő nap ke le ti böl -
csek. Így in dult el az nap a Lé lek in dí tá sá ra a
temp lom ba a ke gyes és is ten fé lő Si me on, hogy
kar ja i ba ve hes se a vi lág meg vál tó ját. Így emel -
het te há lá val telt szív vel te kin te tét az ég re az
em be ri kor vég ső ha tá rán élő An na pró fé ta nő. 

És így ír hat ja fel sza ba dult öröm mel az
apos tol a gala ták nak, akik az evan gé li um
sza bad sá gá nak fé nyé ben is a mó ze si tör vény
jól eső en me rev, min dent ala po san be biz to sí -
tó ke re te i re ka csin gat nak: Is ten Fia, aki meg -
vál tott ben ne te ket, a sa ját ja i vá is tett ti te ket!
Töb bé nem ah hoz kö tőd tök, ami em be ri, e vi -
lá gi, ha nem őhoz zá, aki a menny ből alá -
szállt, hogy el ren dez ze az Is ten nel va ló ren -
de zet len és em be ri szá mí tás sze rint ren dez -
he tet len dol ga i to kat. 

Krisz tus-ün ne pünk ilyen mó don nap vi -
lág ra hoz za az egy ház tit kát: ahol Krisz tus je -
len van, ott a Lé lek ve le va ló kö zös sé get te -
remt. Mert meg for dít va is igaz Urunk bá to -
rí tó sza va: ahol ket ten-hár man össze gyűl nek
az ő ne vé ben, ő je len van – de ahol ő je len van,
ott a Lé lek mun ká já ra ket ten, hár man vagy
még töb ben együtt lesz nek a ve le va ló kö zös -
ség ben (Mt 18,20).

Ez a Krisz tus sal va ló kö zös ség azon ban
nem „klub tag ság”, ha nem át fog ja az em ber tel -

jes éle tét: át for mál, és hi he tet len táv la to kat tár
elénk. Egy sze rű, a ko ra be li em ber szá má ra nyil -
ván va ló mó don ad ja elő ezt az apos tol: Krisz -
tus Lel ke szol gá ból gyer mek ké for mál min ket,
ha pe dig gyer me kek va gyunk, ak kor örö kö sök
is, örö kö sei Krisz tus mennyei or szá gá nak. A
Si me on nak adott, el kép zel he tet le nül ir gal mas
ígé ret ilyen mó don ki szé le se dik, ki tel je se -
dik, és im má ron min den ki re egy aránt vo nat -
ko zik, aki a Krisz tus-hit ben, a Krisz tus-kö zös -
ség ben a Fi ú ba ka pasz ko dik, és be lé ve ti a bi -
zal mát. Si me on ad dig nem halt meg, amíg a
ke zé be nem ve het te a gyer mek Mes si ást. Mi
pe dig, ha meg ha lunk is, élünk örök ké, ha
Krisz tu séi va gyunk. 

Ne té vesszük szem elől, hogy Pál itt hé ber
nyel ven is idé zi az egyik kulcs ki fe je zést, no ha ez -
út tal nem is zsi dók nak ír: Krisz tus fel sza ba dí -
tó Lel ke ál tal Ab bá nak, Atyá nak ne vez zük Is tent. 

A té vely gés zsák ut cá já ba ke ve re dett gala ták
a zsi dó tör vény meg tar tá sa ré vén akar tak kö -
zel ke rül ni, fi ú sá gi vi szony ba jut ni Is ten nel. Ez
le he tet len. Azon ban a Fiú, Jé zus Krisz tus, il let -
ve az egy ház ban ti tok za to san mun kál ko dó, fel -
sza ba dí tó Szent lé lek ál tal va ló ban át él het jük en -
nek a gyer mek ség nek a cso dá ját a ránk vá ró
mennyei örök ség bi zo nyos sá gá val.

Krisz tus-ün ne pünk ilyen mó don te hát nem
egy sze rű en egy ka rá csony ra vissza ka csin tó
em lék a mú ló víz ke resz ti idő ben, ami kor több -
nyi re – saj ná la tos, ért he tet len és el fo gad ha tat -
lan mó don – egy faj ta „li tur gi kus üres já ra tot”
él át az egy ház né pe, ha nem a leg szé le sebb ho -
ri zon tot tár ja elénk: Krisz tus Lel ke ere jé vel ki -
emel ben nün ket a ré gi ből, és meg újít, ma gá -
é vá tesz, örök élet tel aján dé koz meg. Szár nyal -
jon hát fe lé a szí vünk, aho gyan an nak ide jén a
temp lom ud va rá ban Si me o né és An náé!

g Tu bán Jó zsef

Imád koz zunk! Min den ha tó, örök Is ten! Egy szü -
lött Fi a dat a tör vény ren de lé se sze rint be mu -
tat ták temp lo mod ban. Ké rünk, tisz títs meg
ben nün ket, hogy ál ta la mi is gyer me ke id sza -
bad sá gá ban szol gál junk té ged a mi Urunk, Jé -
zus Krisz tus ál tal, aki ve led és a Szent lé lek kel
Is ten, él és ural ko dik mind örök kön-örök ké.
Ámen.

aZ új SZÜ lÖtt kriSZ tuS Be mu ta tá Sa a temp lom Ban – gal 4,4–7

ÚjraKrisztus-ünnep!
aZ Ünnep ig éje Az is ten tisz te let után tar tot ták meg a Ha rang -

szó ért Ala pít vány ün ne pi köz gyű lé sét. Dr. Ne mes
Gé za, az ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke is -
mer tet te azt a több év ti ze des fo lya ma tot és
mun kát, amely nek be te tő ző dé se le he tett ez az
ün nep nap. A test vé ri együtt lét a gyü le ke ze ti
te rem ben ál ló fo ga dás sal vég ző dött. 

A deb re ce ni gyü le ke zet temp lo mát 1889-ben
szen tel ték fel. Ak kor azon ban anya gi okok mi -
att to rony nem épül he tett. Azért, hogy so kak
ál ma va ló ra vál has son, dr. Ne mes né dr. Vass Er -
zsé bet 1991-ben lét re hoz ta a Ha rang szó ért
Ala pít ványt. Az ala pít vány és ada ko zók ál do -
zat vál la lá sa nyo mán 1997-ben épül he tett meg
a temp lom to rony, amely ben egy egye dül ál ló
ma gyar sza ba da lom nyo mán ké szült alu mí ni -
um ha rang szó lalt meg egé szen mos ta ná ig. A
kö vet ke ző nagy cél, a temp lom or go ná já nak fel -
újí tá sa 2007-ben va ló sul ha tott meg. A most fel -
szen telt bronz ha rang va ló ban meg ko ro ná zá -
sa en nek a fo lya mat nak, amely ről ha ma ro san
egy ki ad vány meg je len te té sét is ter ve zik. 

Az ün ne pi köz gyű lés vé gez té vel Aba ffy Zol -
tán fel ügye lő a gyü le ke zet há lá ját fe jez te ki, meg -
kö szön ve töb bek kö zött dr. Nagy né dr. Sti eber
Tün dé nek és dr. Ne mes Gé zá nak az ala pít vány
ku rá to ra i ként vég zett, im már több év ti ze des fá -
rad ha tat lan és ál do za tos mun ká ju kat. 

Az Úr nak va ló há la adás szép és meg hitt ün -
ne pén ve het tek részt az el múlt va sár na pon a
meg je len tek, meg ta pasz tal ván, amit mos tan tól
az új deb re ce ni evan gé li kus bronz ha rang is hir -
det zen gő hang já val: egye dül Is te né a di cső ség.

g Lász ló Vir gil

Zúgóharang…
f Folytatás az 1. oldalról
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– Be val lom, meg le pett, hogy egy
ma gyar fér fi em ber egy né met –
mond juk így – szer ze tes ség tag ja, rá -
adá sul úgy, hogy ő ma ga nem is ró -
mai ka to li kus…

– Igen, re for má tus va gyok. Egyéb -
ként szá mom ra ter mé sze tes, hogy itt
va gyok. A he lye men.

– Mi ként lelt lel ki ott ho ná ra?
– Ti zen nyolc éves vol tam, ami kor

el hagy tam a szü lő föl dem, Új vi dé -
ket (Novi Sad, Szer bia). 1970-ben ér -
kez tem Né met or szág ba, és ke res tem,
hol a he lyem, mi a dol gom ezen a föl -
dön. Úgy gon dol tam, tíz évig ma ra -
dok, az tán ha za me gyek. De az élet
köz be szólt…

Elő ször a Ruhr-vi dé ken dol goz tam.
Tíz évet töl töt tem ott. A di a ko nisz-
szák ál tal fenn tar tott kór ház ban ta -
nul tam ki a be teg ápo lást. Egy könyv -
ben ol vas tam a kö zös ség ről. 1978-ban
jár tam Stutt gart ban el ső íz ben, és
1980-ban be is lép tem a rend be.

– Az az hár mas szer ze te si fo ga -
dal mat tett, sze gény sé get, tisz ta sá got
és en ge del mes sé get fo gad va.

– Pon to san.
– Ez így, ahogy most mond ja, va -

la hogy olyan egy sze rű en hang zik,
mint ha ma gá tól ér tő dő vol na…

– Szá mom ra az is volt, hi szen
meg ta lál tam, amit ke res tem: a he lyet,
ahol meg él he tem, meg él het jük a ke -
resz tény egy sé get. 

– Ne ha ra gud jon, de nem áll ha tom
meg, hogy ne te gyem fel ezt a kér dést:
nem bán ta meg so ha ezt a dön té sét?
Vissza te kint ve nem saj nál ja, hogy
ezt az élet for mát vá lasz tot ta?

– Egy perc re sem bán tam meg, és
nem saj ná lom, a le he tő leg jobb dön -
tést hoz tam. Bol dog va gyok. Há la

Is ten nek, hon vá gyam sem volt so ha.
Ha mar ott hon tu dom érez ni ma gam
ott, ahol va gyok, akik kel va gyok. A
ma gyar nyelv sem hi ány zik, hi szen
min dig van al ka lom ma gya rok kal ta -
lál koz ni, be szél get ni, ha más hol nem,
hát a stutt gar ti pro tes táns is ten tisz te -
le tek utá ni sze re tet ven dég sé ge ken.

– A csa lád ja mit szólt az el ha tá -
ro zá sá hoz?

– Édes anyám elő ször nyelt egy na -
gyot, de az tán el fo gad ta, hogy az egy
szem fia ezt az éle tet vá lasz tot ta. Iga -
zá ból ő ma ga is pél dát adott ne kem
ar ra néz ve, mit is je lent a má so kért
élt élet. Har minc öt évig volt pres bi -
ter, negy ven esz ten de ig ta ka rí tot ta a

temp lo mot. Há rom szerb gyer me ket
is vol ta képp ő ne velt fel, mert a szü -
le ik nek a sok mun ka mel lett er re már
nem ma radt ele gen dő ide jük. Ne ki
te hát nem kel lett so ká ig ma gya ráz -
ni, mit mi ért tet tem, te szek. Nem
sok kal ez előtt be kö vet ke zett ha lá lá -
ig imád ko zott a kö zös sé gün kért.

– Mit kell tud ni a kö zös sé gük ről?
– Ere de te a 14. szá zad ra nyú lik

vissza. A Brü der von ge me in sa men
Le ben (Kö zös Élet Test vé rei; CRVC)
ren det ek kor ala pí tot ták Hol lan di á -
ban. Az ál ta luk kép vi selt élet for ma
éledt új já a 20. szá zad ban, a Bru -
derschaft von ge me in sa men Le ben
(Kö zös Élet Test vé ri sé ge) ke re té ben,
ame lyet 1905-ben Svájc ban, Zü rich -
ben hoz tak lét re az zal a cél lal, hogy
a szer ze te si élet for ma meg élé sét le -
he tő vé te gyék a re for má ció egy há za -
i nak la i kus tag jai szá má ra is. Az ala -
pí tók Gott hilf Ha ug (1875–1951), Ja -
kob Schel ker-Kel len ber ger (1868–
1954) és Li na Schel ker (1861–1936)
vol tak. A rend nek van női ága is. És

van nak olyan há zas pá rok, csa lá dok,
ame lyek ugyan csak a kö zös ség ér ték -
rend je sze rint akar nak él ni.

A ró mai ka to li kus egy ház ber ke -
in be lül pe dig 1975 óta lé te zik is mét
egy ha son ló ne vű rend.

– Ön  egyébként korábban mi vel
fog lal ko zott? 

– We i lim dorf dia kó ni ai osz tá lyá nak
vol tam a ve ze tő je, hal dok lók közt
vé gez tem lel ki gon do zói szol gá la tot.

– Ne héz pá lya…
– De egy ben szép is. Va la kit kí sér -

ni ak kor, ami kor ha za ké szül. Ez a faj -
ta te vé keny ség csak meg erő sí tet te
ben nem azt a meg győ ző dést, hogy a
ha lál lal nem ér vé get min den. Ta lán
ezért mun kál ko dom még ma is olyan
szí ve sen ezen a te rü le ten. Ha vi egy al -
ka lom mal gyász cso por tot ve ze tek, és
van még egy össze jö ve tel – ugyan -
csak ha von ta egy szer –, amit be te ge -
ket ápo ló hoz zá tar to zó knak tar tok. 

– És mind emel lett – amint most
meg tud tam – ezt a nagy há zat is Ön
ve ze ti…

– Há rom éve, ami kor is az elő döm
ko rá ra és egész sé gi ál la po tá ra va ló te -
kin tet tel le mon dott. Ve lem együtt tí -
zen va gyunk, igyek szem kéz ben tar -
ta ni a fő zést, a mo sást, a ta ka rí tás ba
he ti egy szer egy hölgy se gít be. Az ad -
mi niszt rá ci ót va la ki más vég zi. Ne -
kem a kert rend ben tar tá sá ról kell
még gon dos kod nom. 

– Nem irigy lem. Hogy bír ja?
– Kö szö nöm, jól. Gyer mek ko rom

óta hoz zá va gyok szok va a két ke zi
mun ká hoz. 

– Ál ta lá ban hogyan te lik egy nap ja?
– Reg gel és es te tar tunk áhí ta tot a

há zi ká pol ná ban. Csü tör tö kön es tén -
ként úr va cso rás is ten tisz te let van. Va -
sár na pon ként ki-ki a ma ga fe le ke ze -
te temp lo má ba megy is ten tisz te let -
re, mi sé re. A nap egyéb ként mun ká -
val te lik. Sze re tek itt és így él ni, kö -
zös sé gi lét ben, a min den na pok ban is
meg él ve és át él ve Jé zus ál tal a fő pa -
pi imá ban em lí tett egy sé get. 

Ám higgye el, nem sza ka dok el a
„kin ti élet től” sem, már csak az em -
lí tett cso por tok ve ze té se mi att, de
egyéb ként sem. Na gyon is tisz tá ban
va gyok az zal, mi lyen kér dé sek és
prob lé mák fog lal koz tat ják a mai kor
em be rét. Nem di csek vés képp mon -
dom, de húsz ke reszt gyer me kem is
van, az ő sor suk ré vén is tisz tá ban va -
gyok a vi lág dol ga i val, meg egyéb ként
is, min dig is két láb bal áll tam a föl dön.

– Csak köz ben min dig fel fe lé néz…
– Igen, „Sze me i met a he gyek re eme -

lem, on nan jön az én se gít sé gem” –
ahogy a zsol tá ros ír ta. Min den hely zet -
ben – hal dok lók mel lett, be te gek közt
– az Is ten be ve tett hit tar tott meg. 

Ha né ha ne héz nek érez tem is a rám
ne he ze dő ter he ket, min dig kér tem az
Urat, hogy ad ja meg az erőt ah hoz,
hogy hor doz ni is tud jam őket, és el
tud jam vé gez ni azt a szol gá la tot,
ame lyet rám bí zott, és ő meg is ad ta
az erőt és a bé két mind eh hez. 

g Gaz dag Zsu zsan na

Törekvésazegységmegélésére
Be szél ge tés Bak sa Mi hály test vér rel

b Mihály testvérként mutatták be nekem első stuttgarti találkozá-
sunkkorBaksaMihályt. Ésmivelezafajtamegszólításevangélikus
körökbenmeglehetősenszokatlan,kíváncsilettemrá,vajonmiértte-
szik…Meglepett,amikormegtudtam,hogyMihálytestvéregyöku-
menikusférfirendtagjakéntélBaden-Württembergben.Elishatároz-
tam:amintcsaklehet,meglátogatom,hogytöbbettudjakmegrólaés
közösségéről.

Több hely szín re is el lá to ga tott Sze -
me rei Já nos püs pök az idei öku me ni -
kus ima nyol cad so rán. A nyi tó na pon,
ja nu ár 19-én a szé kes fe hér vá ri ba zi li -
ká ban hir det te Is ten igé jét, majd 21-én,
ked den a veszp ré mi Szent Mi hály-
ba zi li ká ban. Szer dán, 22-én az esz ter -
go mi re for má tus temp lom ban szol gált
Stein bach Jó zsef du nán tú li re for má tus
püs pök kel, Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus
me gyés püs pök kel és Pas kai Lász ló
nyu gal ma zott ró mai ka to li kus ér sek kel

együtt. A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke ja nu ár 
23-án, csü tör tö kön a pan non hal mi
ben cé sek ven dé ge ként be szélt a di á kok
előtt az öku me ni kus ve spe rá son. Győr -
ben, az új vá ro si ró mai ka to li kus temp -
lom ban 25-én, szom ba ton pré di kált.
Vé gül 26-án, va sár nap részt vett a rép -
ce la ki evan gé li kus temp lom ban tar tott
al kal mon is, ame lyen D. dr. Har mati
Bé la nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök
(ké pün kön) volt a ven dég ige hir de tő.

Imaheti„püspökökumené”Dunántúlon
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g D. Sze bik Im re

Ta lá ló az idén ja nu ár 19. és 26. kö zött
le zaj lott öku me ni kus ima hét 1Kor
1,1–17-ből vá lasz tott mottója: „Hát ré -
szek re sza kít ha tó-e Krisz tus?” A vá -
lasz nem két sé ges. Bi zony nem. 

Az ima nyol cad idei te ma ti ká ját ki -
dol go zó kö zös ség ha zá ja – Ka na da –
a má so dik leg na gyobb te rü le tű or -
szág a vi lá gon. La kos ság szá ma eh hez
ké pest ala csony. Az em be rek szét -
szór tan él nek, ki vé ve a nagy vá ro so -
kat. Sok nem ze ti sé gű, sok fe le ke ze tű,
sok szí nű kul tú rá val meg ál dott or -
szág. Min dig von zó volt szá mom ra.
Ta lán nagy bá tyám ott ma ra dá sa mi -
att; nem tu dott ha za jön ni ösz tön dí -
jas éve után, 1932-ben, mert nem volt
pén ze úti költ ség re, mi ként szü le i nek
sem, mert ak kor dúlt a szá zad leg na -
gyobb gaz da sá gi vál sá ga… Így az után
az ál ta lam sze mé lye sen nem is mert
nagy bá tyám (én csak le ve le it ol vas -
tam) Mont re al el ső ma gyar evan gé -
li kus egy há zá nak ala pí tó lel ké sze
lett. 1952-ben hunyt el, au tó bal eset -
ből adó dó be teg ség ben.

Ennyit szub jek tív elő ze tes ként Ka -
na dá ról, amely nek ke resz tény egy há -
zai ál lí tot ták össze az ez évi ima ren -
det kel lő ala pos ság gal és sok ér de kes
aján lat tal. Gon dol junk az egyes fe le -
ke ze tek szim bo li kus aján dé ka i ra a kö -
zös asz ta lon vagy az imád ság köz ben
a négy ég táj fe lé for du lás sa já tos ka -
na dai ha gyo má nyá ra.

A gö rög öku me né szó nak gaz dag je -
len tés tar tal ma van. Je len ti a la kott föl -
det (Lk 21,26), a föld ke rek sé get (Lk
4,5), de né hány bib li ai igé ben (pél dá -
ul Lk 2,1) a Ró mai Bi ro da lom né pe it,
sőt a vi lág egye te met (Jel 12,9) és az el -
jö ven dő vi lá got (Zsid 2,5) is. Ezek az
egy be ve té sek ön ma guk ban mu tat -
ják, hogy mennyei Urunk glo bá lis
gon dol ko zás ra és föld ré sze ket át íve -
lő imád ko zó élet re ta nít gat ben nün -
ket. Ez el sőd le ge sen a fe le ke ze tek
kö zöt ti kö zös ség meg élé sét je len ti. 

Úgy vé lem – s ez a ta pasz ta la ta
sok-sok test vé rünk nek is –, hogy a ja -
nu ár ha zánk több te le pü lé sén az
össze tar to zás ün ne pé vé ma gasz to sult
az öku me ni kus ima hét ke re té ben.

Egy re több vá ros ban nem csak a
lel ké szek, de a hí vek is meg hí vást
nyer tek a kö zö sen tar tott is ten tisz te -
let után egy po hár me leg te á ra. Mel -
lé szend vics vagy zsí ros ke nyér pá ro -
sult és test vé ri be szél ge tés, hogy ne
csu pán arc ról is mer jék egy mást az
egy la kó he lyen élők, ha nem sze mé -
lye sen is. A kö zös sé gi há ló-épí tés az
egy má sért hor do zott fe le lős ség és
imád ság alap ja is le het.

A sok szí nű li tur gia sej te ti az adott
egy ház tör té ne te so rán ki ala kult ke -
gyes sé gi ha gyo mányt. Ka to li kus test -
vé re ink nél a szent sé gi ka rak ter erő -
sebb, a pro tes tán sok nál az ige hir de -
tés kap na gyobb hang súlyt, ki sebb fe -
le ke ze tek nél a kö zös ség meg élé se
do mi nál a Bib lia rend sze res ol va sá -
sa mel lett. Or to dox tra dí ció a „szent
li tur gia” fon tos sá gá nak tu da ta és
mély át élé se. A fő hang súly azon ban
min dig a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás -
ra esik igé ben, imád ság ban, li tur gi -
á ban és a szent sé gek ben. S ezt va la -
mennyi egy ház gya ko rol ja li tur gi kus
sok fé le ség ben. 

Egy más tól azon ban so kat ta nul ha -
tunk, s meg is mer ve egy más ha gyo má -
nyát, könnyeb ben el fo gad hat juk a má -
si kat. A köl csö nös ha tás már most is
tet ten ér he tő egy há za ink szol gá la tá ban.

Túr me zei Er zsé bet Egy me der ben
cí mű ver sé ben ar ról ír, hogy a mel -
lék fo lyók vi ze egy nagy fo lyam ba
tor kol lik. Rá ba és Vág, Ipoly és Nyit -
ra egy fe lé si et nek. Majd így foly tat -
ja: „S most egy cél fe lé, egy me der ben
/ vi szi min det a Du na ár ja, / s min -
det egy ten ger öle vár ja. / (…) Az
örök, szent med ret di csé rik: / Jé zus
Krisz tus egye sít min ket, / út ja in kat
és szí ve in ket.”

Ez év ben is az Avi lai Nagy Szent
Te réz-plé bá nia kel le me sen fű tött
temp lo ma adott ott hont Bu da pes ten
az ima nyol cad zá róal kal má nak, ame -
lyet – az elő ző évek hez ha son ló an –
zsi dó test vé re ink kel kö zö sen ren dez -
tek. Ezen az es tén így szólt a kö zös
fel hí vás: Ke resz tény nem le het an ti -
sze mi ta!

Er dő Pé ter ró mai ka to li kus bí bo -
ros a ket tős nagy pa ran cso lat alap ján
szólt a fe le lős ke resz tény élet Is ten és
em ber irán ti el kö te le zett sé gé ről. A
ket tőt nem le het egy más el len ki ját -
sza ni. A sze re tet min den em ber
irán ti ma ga tar tá sun kat alap ja i ban
ha tá roz za meg. Do mán Ist ván fő rab -
bi, pro fes sor eme ri tus – tel jes össz -
hang ban a bí bo ros sza va i val – az Is -
ten és az em ber társ fe lé irá nyu ló sze -
re tet mel lett a jö ve vény irán ti sze re -
te tet is kü lön hang sú lyoz ta, mert a
zsi dók is jö ve vé nyek vol tak Egyip tom
föld jén. Fáj da lom mal em lé ke zett a
het ven év vel ez előt ti zsi dó pog ro -
mok ra, kér ve, hogy ez so ha töb bé ne
for dul has son elő. Mind nyá junk fe le -
lős sé gé re apel lált.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá hoz (ME ÖT) tar to -
zó fe le ke ze tek ve ze tő i nek egy-egy
zsol tár vagy evan gé li u mi sza kasz
alap ján mon dott imád sá gai kö zött a
gyü le ke zet zsol tár an ti fó ná kat, il let -
ve ta izéi éne ke ket éne kelt. Meg hitt
áhí ta tot kel tett a szí vek ben az is ten -
tisz te let nek ez a ré sze, s együtt vit tük
Is ten elé a vi lág fe szült sé ge it épp úgy,
mint csa lád ja ink na pi gond ja it, tár -
sa dal munk meg osz tott sá gát és sze -
mé lyes ké ré se in ket.

Gáncs Pé ter, egy há zunk el nök-
püs pö ke fo há szá ban utalt a mennyei
asz tal kö zös sé gé re, ahol „ke resz tény
és zsi dó egy más mel lett ül”. Fischl Vil -
mos evan gé li kus lel kész, ME ÖT-fő -
tit kár imád sá gá ban hang sú lyoz ta Is -
ten ural má nak va ló sá gát és aka ra tá -
nak jó sá gát.

Négy es te tud tam részt ven ni az
öku me ni kus al kal mak egyi kén. Több
he lyen a per selyt af ri kai csa lá dok tá -
mo ga tá sá ra vagy a lep ra misszió cél -
ja i ra aján lot ták fel a gyü le ke ze tek.
Úgy tű nik, ez év ben in kább nőtt a
részt ve vők szá ma, s ezt a vi dé ki szol -
ga tár sak tól te le fo non ka pott in for má -
ci ók is meg erő sí tet ték.

Vé gül hadd szá mol jak be egy ame -
ri kai meg le pe tés ről. Bos ton ban az
ima hét nyi tó is ten tisz te le tén, mi dőn
a li tur gi á ban a ke reszt sé gük re em lé -
kez tek a részt ve vők, An na Ro bert son
me to dis ta lel kész nő vá rat la nul a he -
lyi ró mai ka to li kus bí bo ros hoz, Se án
Pat rick O’Mal leyhez lé pett, és ke -
resz tet raj zolt hom lo ká ra a kö vet ke -
ző sza vak kí sé re té ben: „Em lé kezz ke -
reszt sé ged re, és légy há lás!” So kan elő -
ször meg döb ben tek, az tán új ra fel fe -
dez ték: ke reszt sé günk va ló ban test vé -
rek ké tesz mind nyá jun kat, és mind -
nyá jun kat Is ten ke gyel me hor doz.

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök, a ME ÖT ko ráb bi el nö ke
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Temp lom nél kü li vá ros ban, Sztá lin vá -
ros ban, a ké sőb bi Du na új vá ros ban
nőt tem fel, pe da gó gus szülők gyer me -
ke ként. Bár tud tam ró la, hogy meg va -
gyok ke resz tel ve, ti zen két éve sen – lel -
kes út tö rő ként – hal la ni sem akar tam
ar ról, hogy szü lő vá ro som ban, Nagy ka -
ni zsán kon fir mál jak. A mai na pig há -
lás va gyok szü le im nek és Fó nyad Pali
bá csi nak, csa lá dunk lel kész ba rát já nak,
hogy nem eről tet ték a dol got… 

Az Úr is tü rel mes volt ve lem. Kü -
lö nös uta kon ve ze tett mind ad dig,
míg fél re is mer he tet le nül meg hall -
hat tam hí vó sza vát: „Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak,
enyém vagy!” (Ézs 43,1)

Sok-sok év el múl tá val döb be nek rá
lép ten-nyo mon ar ra, há nyan hor doz -
tak imád ság ban éle tem so rán, és
hor doz nak ma is. Egy ilyen él mé nye -
met sze ret ném most meg osz ta ni bi -
zony ság té tel ként ar ról, mi lyen cso dá -
la tos esz kö zei van nak Is ten nek, hogy
ma gá hoz vonz zon, szol gá la tá ba ál lít -
son em be re ket, ha ez az aka ra ta.

* * *

Far kas atyá val har mad éves gim na zis -
ta ként ta lál koz tam a sop ro ni or szá gos
di ák na pok al kal má val, ami kor ének -
ka runk kal né hány na pot a vá ros ban
töl töt tem. Sza bad időnk ben há rom
ba rát nőm mel jár tuk a vá rost, és min -
den temp lom ba be néz tünk, hogy
eset leg ki pró bál has sak egy or go nát.
Ko ra gyer mek ko rom óta élt ugyan is
ben nem a meg ma gya ráz ha tat lan vágy
az or go ná lás iránt. 

Sop ron ban sok temp lom van, de
csak az evan gé li kus kán tor és egy fi -
a tal ka to li kus pap en ge dett az annyi -
ra vá gyott hang szer kö ze lé be. 

Far kas atyá val egész jól össze ba rát -
koz tunk. Em lék szem, mi lyen örö möt
je len tett szá munk ra, hogy – meg hí -
vá sunk nak ele get té ve – el jött a fel -
lé pé sünk re.

Kö rül be lül egy év ti zed del ké sőbb,
im már fi a tal lel kész há zas pár ként
fér jem mel Sop ron ban nya ral tunk.
Sé tál ga tás köz ben be tér tünk a Szé -
che nyi té ri szép, két tor nyú ba rokk
temp lom ba, hát ha vi szont lát ha tom
egy ko ri ked ves is me rő sö met. Egy
vi rá go kat ren dez ge tő idős né ni től
meg tud tuk, hogy az atyát egy kö zeli
fa lu ba he lyez ték plé bá nos nak. 

A tér ké pen ki ke res tük a he lyet. A le -
írás ból meg tud tuk, hogy Hi deg ség
hí res mű em lé ke a fa lu fe let ti dom bon
ál ló Szent And rás-temp lom, amely nek
13. szá za di kör ká pol ná já ban ko ra be li
fres kók is ta lál ha tók. Még az nap oda -
utaz tunk, és be csen get tünk a plé bá ni -
á ra. Az atya ép pen mé hész ke dés ből
jött elő a ha tal mas kert vé gé ből. Tü rel -
met kért, amíg hoz za a temp lom kul -
csot, hogy ne künk, aki ket ér dek lő dő
tu ris ták nak né zett, meg mu tas sa a
mű em lé ket. Gyor san tisz táz tuk, hogy
mi el ső sor ban Far kas atya mi att jöt -
tünk, ve le sze ret nénk be szél ni. 

Be ve ze tett az iro dá já ba, le ül te tett, és
be szél get ni kezd tünk. Nem gon dol tam,
hogy ő is em lék szik ar ra az idő re,
amely ben nem nyo mo kat ha gyott.
Né hány mon da tom után azon ban fel -
csil lant a sze me, ba rát sá go san rám

né zett, és le vet te pol cá ról a Bib li á ját.
Egy könyv jel ző volt ben ne, amely re ez
volt ír va: „4 di ák lány Du na új vá ros ból”.
„Az el ső or vos nak, a má so dik gyógy -
sze rész nek, a har ma dik új ság író nak, a
ne gye dik ta nár nak ké szült” – mond ta.

Ér dek lőd ni kez dett, me lyik va gyok én
a négy lány kö zül, akik nek még a ne -
vét sem tud ta, és hogy ala kult egy kori
tár sa im éle te. Ki de rült, hogy ta lál ko zá -
sunk óta rend sze res ima tár gyai vol tunk! 

Mé lyen meg ren dí tett an nak a fel -
is me ré se, hogy va la ki éve ken ke -
resz tül Is ten elé vitt min ket, temp lom
nél kü li vá ros ban élő fi a ta lo kat anél -
kül, hogy er ről tud tunk vol na.

* * *

Né hány év vel ez előtt Hi deg sé gen át -
uta zó ban is mét kész te tést érez tünk,
hogy be csen ges sünk a plé bá ni á ra.
Ka to na Far kas atyát már nem ta lál tuk
ott, de meg ad ták a cí mét. Zir cen, a
cisz ter ci rend ház öreg ott ho ná ban ke -
res tük fel. Ez út tal is sze re tet tel fo ga -
dott, kör be ve ze tett a temp lo muk ban,
és jót be szél get tünk a tár sal gó juk -
ban. Jó volt im már meg osz ta ni egy -
más sal gon do la ta in kat az el hí vás ról,
Krisz tus-kö ve tés ről, szol gá la ta ink ról.

* * *

Ma a va sár nap okon az or go na mel lett
ülök kán tor ként a kő bá nyai temp lom -
ban. Gyak ran gon do lok mu zsi ká lás
köz ben is imád ság ban mind azok ra,
akik éle tem fo lya mán hű sé ge sen hor -
doz tak és hor doz nak: édes anyám ra,
né hai ke resz te lő lel ké szem re, a cisz -
ter ci szer ze tes pap ra, moszk vai pra -
vo szláv pro fesszo rom ra, deb re ce ni
re for má tus or go na mű vész ta ná rom -
ra, svéd me to dis ta lel kész ba rát nőm -
re, ma gyar és né met pap né, va la -
mint di a ko nissza test vé re im re és még
so kak ra, aki ket fel so rol ni sem tu dok. 

Igen jó ér zés szá mom ra Jé zus
nagy csa lád já hoz tar toz ni. 

„Lásd: mit te het Jó sá gos Lel ke ve -
led!” – hang zik is mert éne künk ben.
Ez a fel is me rés kell, hogy erő sít sen és
in dít son a na pon kén ti szol gá lat ra, a
rám bí zot ta kért foly ta tott imád ság ra.

A szerző a Fébé Evangélikus Diako -
nisszaegyesület főnökasszonya
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„Áldjad,énlelkem,adicsőségörökKirályát!”

b Smimarad,havégeazegyházak
egységéértévrőlévrőlmegrende-
zettimahétnek?KérjükazÚris-
tent az általa áhított közösség
megvalósulásáért,denemtehe-
tünkúgy,mintharajtunksemmi
semmúlna.Nemegyszeramin-
dennapokcsendeseseményeise-
gítenekhozzá,hogyfelfedezzük,
milyen–olykoregészenegyedi–
lehetőségei vannak az ökume-
nizmuséletreváltásának.Azaláb-
biakbanSzobplébánosameséliel,
hogyegyházközségükbenhogyan
lett egy nyugdíjas evangélikus
lelkészből„tiszteletbelikáplán”.

A szo bi plé bá ni á hoz tar to zó kis fa lu -
ban, Ipoly da más don be mu ta tott egyik
el ső mi sém után oda jött hoz zám egy
ősz ha jú, de rűs em ber, és meg kér dez -
te, nem za var-e, ha nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész ként részt vesz a va -
sár na pi szent mi sé in ken, nem lé vén
evan gé li kus temp lom a fa lu ban. El ső
meg le pe té sem ből fel ocsúd va öröm mel
hív tam meg ar ra, hogy – csak úgy, mint
az elő ző évek ben tet te – va sár nap ról
va sár nap ra ve lünk ün ne pel jen. Ké sőbb
ki de rült szá mom ra, hogy a hí vek
mind nyá junk Gyu la bá csi ját – az az
De dinsz ky Gyu lát – már „tisz te let beli
ka to li kus ként” tart ják szá mon, és jó
volt hal la ni, mi lyen sze re tet tel és tisz -
te let tel be szél nek ró la. 

Az el kö vet ke ző évek ben né hány -
szor meg kér tem Gyu la bá csit, hogy
egy-egy olyan ün ne pen, ami kor úgy

ala kult, hogy már nem volt le he tő sé -
gem Da más don is mi séz ni, tart son a
kö zös ség nek is ten tisz te le tet. Nagy -
pén te ken ként pe dig már évek óta ige -
hir de tés sel és ka to li kus nép éne kek -
kel egy be kö tött áhí ta tot ve zet a hí -
vek nek. Lel kész tár sam igé nyes sé gét
és ta pin ta tát tük rö zi, hogy min dig el -
kér te az adott nap li tur gi á já nak me -
ne tét, de né hány éve már ne ki is
rend sze re sen jár az Ador emus. Más
je les al kal mak kor fel kér tem ar ra,
hogy ket ten hir des sük Is ten igé jét az
ün ne pi szent mi sé ken, sőt va la me lyik
év ben a ka rá cso nyi mi sén együtt
éne kel tük el Lu ther egyik éne két.

Né hány éve Gyu la bá csi Szob ra
köl tö zött, és rö vi de sen en ge délyt kért
ar ra, hogy részt ve hes sen fel nőtt ka te -
ké zi sün kön. A cso port tag jai öröm mel
fo gad ták ér ke zé sét, és úgy vet tem ész -
re, hogy hoz zá szó lá sai és meg lá tá sai
iga zi gaz da go dást je len tet tek mind nyá -
junk szá má ra. Né hány szor úgy adó dott,
hogy fő is ko lai te en dő im mi att tá vol kel -
lett ma rad nom, és ilyen kor meg kér tem,
ve zes se le eze ket az al kal ma kat. Volt
gya kor la ta eb ben, hi szen ha son ló hely -
ze tek ben nagy bör zsö nyi lel kész ként
rend sze re sen he lyet te sí tet ték egy mást
ak ko ri plé bá nos kol lé gá já val, Szap pa -
nyos Bé la atyá val, aki vel a kez de tek től
test vé ri kap cso la tot ápolt. 

An nak ide jén Bé la atya részt vett
Gyu la bá csi lel ké szi be ik ta tá sán, ahol
így fo gal maz ta meg az öku me niz mus
mel let ti el kö te le zett sé gét: „Úgy sze ret -
ném, ha a he gyen ál ló ka to li kus és a pa -
tak mel lett ál ló evan gé li kus temp lom
ha rang jai so se fe le sel né nek, ha nem
min dig együtt di csér nék az Is tent!”

Ami kor a ta va lyi tan év től rész idő ben
a bu da pes ti Pat ro na Hun ga riae- gim -
ná zi um ba ke rül tem is ko la lel kész nek, 
az új idő be osz tá som mi att el gon dol -
kod tam azon, hogy eset leg csü tör tök
es tén ként foly tas suk-e a fel nőtt ka te -
ké zist. Ott volt ugyan ak kor az is,
hogy a cso port tag jai min dig hosszan
lel ken dez tek azon al kal mak ról, ame -
lye ket a lel kész úr tar tott. 

Ész re vet tem, hogy a nyug dí jas kor -
osz tály hoz Gyu la bá csi nak sok kal
jobb ér zé ke van, mint ne kem. Mind a
lel ki ség sa já tos sá gai, mind a meg kö ze -
lí té sek, mind a té ma fel ve té sek job ban
il lesz ked nek a cso port ta gok igé nye i -
hez, s a ta ní tás és in for má ció át adás
mel lett ná la na gyobb hang súly ke rül
a sze mé lyes vo nat ko zá sok és ta pasz -
ta la tok meg be szé lé sé re. A má sik do -
log, ami re fel fi gyel tem, hogy az a több
év ti ze des hit ta pasz ta lat, me lyet egy
élet tel be telt idős em ber ma gá é nak
mond hat, olyan adott ság és ado mány,
amely re mind annyi unk nak szük sé -

günk van, és nem csak ne kem tett jót,
de a hit ta no sok lel ki fej lő dé sé nek is.
Ezért hát úgy dön töt tem, te szünk egy
pró bát, és meg ké rem Gyu la bá csit a
fel nőtt ka te ké zis ve ze té sé re.

A dön tés sze ren csés nek bi zo nyult,
mi vel a kis cso port szé pen gya ra po -
dott. Mos tan ra ti zen hat-ti zen nyolc
kö rül van a rend sze res részt ve vők
szá ma. 2010-ben az imád ság volt a té -
ma, me lyet a Tíz pa ran cso lat, a Mi -
atyánk és a hit val lás szö ve ge i nek
se gít sé gé vel dol goz tak fel, míg a kö -
vet ke ző év ben Jé zus pél dá za ta it vet -
ték sor ra. Ezt kö vet te 2012-ben A
Bib lia nép raj za cí mű so ro zat, idén
pe dig Mácz Ist ván Kí sér tés a jó ra cí -
mű köny vé nek alak ja i val fog lal koz va
er köl csi kér dé sek áll nak a hit tan órák
kö zép pont já ban.

Gyu la bá csi val, aki idő köz ben szin -
te már tisz te let be li szo bi káp lán ná
vált, egy-két he ten te össze ülünk, és egy
ká vé mel lett meg be szél jük az el múlt al -
kal mak tör té né se it, il let ve egyez tet jük
a kö vet ke ző idő szak te ma ti ká ját. Ilyen -
kor ki té rünk a fel me rült kér dé sek re,
eset leg ne héz sé gek re, és per sze az
ak tu á lis örö mök re is. Gyu la bá csi
min dig ak ku rá tu san ügyel ar ra, hogy
a ha gyo má nyos teo ló gi ai szem ben ál -
lá so kat oko zó té má kat a ma ga ré szé -
ről diszk ré ten ke zel je és tisz te let ben

tart sa. Eze ket in kább a plé bá nos ha -
tás kö ré be utal ja, hogy ve lem be szél jék
meg a hí vek. Meg tör tént azon ban
már az is, hogy ami kor Lu ther Má ria-
tisz te le te va la hogy szó ba ke rült kö zöt -
tünk, ki cse rél tünk egy más kö zött egy-
két ta nul mányt a kér dés ről, és vé gül
ezek is me re té ben még is be szél get tek
a té má ról az egyik ka rá csonyt meg elő -
ző ka te ké zi sen.

A hit tan cso port tag jai hét ről hét re
elő re meg kap ják az adott órán fel dol -
go zan dó imád sá go kat, szö ve ge ket.
Idén már jó elő re min den ki hoz zá ju -
tott az em lí tett „tan köny vünk höz”,
hogy fel ké szül hes se nek a kö vet ke ző
hét té má já ra. Egy ide je rend sze res sé
vált, hogy meg ün nep lik a név na po kat
és szü le tés na po kat, és meg em lé kez nek
a li tur gi kus idő sza kok sa já tos sá ga i ról.
S mi vel a be szél ge té sek so rán nem egy -
szer egy-két jó könyv cí me is fel me rül,
a plé bá ni ai könyv tá runk kö te tei egy -
re in kább kéz ről kéz re jár nak, újabb té -
má kat szol gál tat va a cso port ta gok nak
a kö zös fel dol go zás ra.

Ami az el múlt évek so rán a plé bá -
ni án kon ki ala kult, az ta lán nem más,
mint egy kis öku me niz mus a plé bá ni -
ai gya kor lat szint jén. Olyas mi, ami ről
Fe renc pá pa is be szél idő ről idő re.
Krisz tus-ke re ső em be rek kö zös sé tett
ke re sé se, még pe dig nem csu pán egy-
egy ap ró gesz tus vagy ün ne pi is ten tisz -
te let ere jé ig, ha nem a hét köz na pok so -
rán élet re vált va. Na gyon jó ér zés
ilyes mi ben részt ven ni.

g Ká posz tás sy Bé la plé bá nos
For rás: Új Em ber, 2014. ja nu ár 26.

Luther-énekaszentmisén
Tör té net a (nem) min den na pi öku me né ről

A cikk szerzője és Katona Farkas

Katona Farkas néhai „főnökével”, II. János Pál pápával
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A ham bur gi élet után a jó mó dú és
nagy múlt tal ren del ke ző, köz tisz te let -
ben ál ló zsi dó ban kár csa lád Ber lin be
köl tö zött. Fe lix el ső ze ne lec ké it édes -
any já tól kap ta, és nagy ma má ja ré -
vén, aki a Bach-ta nít vány Kirn ber ger -
nél ta nult, Bach szel le mi ük uno ká já -
nak is te kint he tő. A Bart holdy ve ze ték -
ne vet csa lád ja a ke reszt ség ben kap ta,
ami kor 1816-ban Ber lin evan gé li kus lel -
ké sze meg ke resz tel te a négy test vért. 

1818-ban, ki lenc éve sen egy trió zon -
go ris tá ja ként lé pett elő ször a nyil vá nos -
ság elé. Tíz éve sen alt éne kes ként csat -
la ko zott a Ber li ni Ének aka dé mi á hoz,
a vi lág leg ré gibb ve gyes ka ri szö vet sé -
gé hez – ahol ké sőbb a Má té-pas si ót di -
ri gál ta. Itt az igaz ga tó Zel ter től a ze ne -
szer zés mel lett egy ház ze nét is ta nult.
Ti zen két éves ko rá ban ta ná rá val együtt
lá to gat tak el We im ar ban Goet hé hez, s
egy más ra ta lá lá suk em lé ké re – egyes
fel té te le zé sek sze rint – a mes ter a Fa -
ust He lé nától szü le tett, Eup ho ri on
ne vű cso da gye re két rész ben a kis
Felix ről min táz ta (By ron mel lett).

Az Ágos tai hit val lás meg je le né sé nek
há rom szá za dik év for du ló já ra 1830-

ban meg ír ta a Re for má ció szim fó ni át
(op. 107). Az 1. té tel be ve ze tő jé ben a gre -
go ri án Mag ni fi ca tot és a 19. szá zad -
ban so kak ál tal fel dol go zott
úgy ne ve zett drez dai áment
idé zi fel, a 4. té tel ben a lu -
theri Ein’ fes te Burg ist
un ser Gott ko rál va ri á ci -
ói csen dül nek fel szo ná -
ta for má ban.

1833-ban Düs sel -
dorf ban olyan nagy si -
ker rel ve zé nyel te sa ját
Olasz szim fó ni á ját (op.
90), hogy meg vá lasz tot -
ták a vá ros fő ze ne igaz ga tó já -
nak, ami ma gá ban fog lal ta a
vá ros főbb temp lo ma i nak, szín há zá -
nak és két ze ne szö vet sé gé nek ze nei irá -
nyí tá sát. Itt szü le tett meg a Pa u lus ora -
tó ri um (op. 36) Pál apos tol éle té ről. A
ze ne szer ző alig ha nem ma radt vol na a
vá ros ban, de 1835-ben fel ké rést ka pott
a lip csei Ge wand ha us ze ne ka rá nak ve -
ze té sé re, a ko ra be li né met ze nei élet
egyik leg ma ga sabb ál lá sá ra. 

Be mu tat ko zá sa kor már rög tön kar -
mes te ri pál cá val ve zé nyelt, ez zel meg -

te rem tet te a mo dern ve zény lést, s
tisz te let be li fi lo zó fi ai dok to ri cí met ka -
pott. Lip csei évei alatt meg nő sült, s fe -
le sé gé vel öt gyer mek nek ad tak éle tet.
Itt kom po nál ta má sik nagy sza bá sú
ora tó ri u mát, az Eli ast, Il lés pró fé ta éle -
té ről (op. 70), va la mint leg gyak rab ban
fel csen dü lő mű vét, a nép sze rű e-moll
he ge dű ver senyt (op. 64). 

Men dels sohn mély val lá sos sá gát
és ze nei kon zer va ti viz mu sát tá maszt -
ja alá a könyv nyom ta tás fel ta lá lá sá nak
négy szá za dik év for du ló já ra ké szült
Di cső í tő ének (Lob ge sang, op. 52) kan -
tá ta szim fó nia is, amely nek szö ve ge a
Bach ko ra be li ora tó ri um tra dí ci ót foly -
tat va bib li ai idé ze tek ből és a Nun
dan ket al le Gott ko rál ból áll. Szin tén
a ba chi örök sé get ápol ja szám ta lan
kan tá tá ja, mo tet tá ja, va la mint or go na -
mű vei, me lyek nek nagy ré sze pre lú di -

um vagy fú ga.
1841-ben IV. Fri gyes Vil -
mos po rosz ki rály Ber lint

né met ze nei kul túr köz -
pont tá kí ván ta fej lesz te -
ni, s Men dels sohnt tet -
te meg ze ne igaz ga tó -
nak. Ter vei azon ban
ku darc ba ful lad tak, így
a ze ne szer ző 1845-ben

vissza tért Lip csé be a
Ge wand ha us hoz. Köz -

ben 1843-ban meg ala pí -
tot ta a Lip csei Kon zer va tó -

ri u mot, az el ső né met ze nei fő -
is ko lát, ahol rend sze re sen ta ní tott is.

Bár Men dels sohn egész sé ge ko rán
ha nyat lás nak in dult, még is a leg -
főbb meg pró bál ta tás sze re tett nő vé -
ré nek, Fanny nak az el vesz té se volt
1847-ben. Gyá szá val a vi lág tól vissza -
vo nult, s rö vi de sen több ször is agy -
vér zést ka pott. Lip csé ben halt meg
1847. no vem ber 4-én. Ber lin ben a vá -
ros dísz pol gá ra ként te met ték el.
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

205éveszületett
FelixMendelssohnBartholdy

b AcsodagyerekFelixMendelssohnBartholdy 1809.február3-ánláttameg
anapvilágotHamburgban.Gyermekkorábanvasárnapdélelőttönkénthá-
romtestvérévelésakirályiudvarikápolnaelismertzenészeivelmuzsikált
együtt,vezetteazenekart,ésmártizenegyéveskorátóltucatjávalontot-
tamagábólazújműveket(éventemintegyhatvankompozíciótalegvál-
tozatosabbműfajokban).Zeneszerzőkéntnemvoltforradalmár,detün-
dérihangvételűzenéjével,letisztultdallamaivalmaiselkápráztatjaavi-
lágot–gondoljunkcsakatizenhétévesenírtSzentivánéjiálomra (op.61).
Legnagyobbérdemetalánakoncertéletmegújítása,ugyaniskarmester-
ként–akorabeligyakorlattalellentétben–nemkortársdarabokatismű-
sorratűzött.Nohaazótatudjuk,hogyBachMáté-passióját először1727.
április11-énadtákelőalipcseiTamás-templomban,Mendelssohnidejé-
benmégaz1729-esévredatáltákabemutatót.Ígyaszázadikévfordulón,
1829-benakomponista158főskórussalmutattabeBachremekét–abas-
socontinuomellőldirigálva.Ugyanszükségbőláthangszerelteésmeghúz-
taaművet,deígyiselindítottaazazótaistartóBach-reneszánszot.

b Areneszánszkor,a16.századivo-
kálpolifónia kiemelkedő zene-
szerzőjére,GiovanniPierluigida
Palestrinára (1525k.–1594)em-
lékezhetünkhalálának420.évfor-
dulójaalkalmábólfebruár2-án.
Tevékenységeésazenetörténe-
ténektovábbialakulásáragyako-
rolthatásaolyanjelentős,hogy
méltatásánakhelyetkellkapnia
azEvangélikusÉletben.

Stí lu sát, ze nei nyel vét a mai na pig
min ta ként ta nít ják a leg több fel ső ok ta -
tá si in téz mény ben – így a bu da pesti Ze -
ne aka dé mi án is – a ze ne szer ző sza kos
hall ga tók nak (leg in kább Knud Jep pe sen
El len pont cí mű köny ve alap ján). Nem
azért, hogy bár ki is ugyan olyan mó don
al kos son: el ső sor ban ar ra va ló a Palest -
ri na-stí lus meg is me ré se, hogy a nö -
ven dék lás son pél dát a szi go rú, sok -
fé le tör vényt tisz te let ben tar tó és
még is fan tá zia dús szer kesz tés re.

Palest ri na élet mű ve – töb bek kö -
zött száz négy mi se és több mint há -
rom száz mo tet ta – egy ha tal mas tra -
dí ci ó nak az utol só lánc sze me, több év -
szá za dos egy ház ze nei örök ség nek az
össze fog la lá sa. Az ő mu zsi ká ja még
szer ves ré szét al kot ja a ke resz tény li -
tur gi á nak, iga zán csak ab ban tud lé -
tez ni, és ha ab ból ki sza kít juk, élet fel -
té te le it szün tet jük meg. Palest ri na
mun kás sá ga egy olyan kor szak zá rá -

sát je len ti, amely ben a ze ne még
meg őriz te el sőd le ges funk ci ó ját, és
nem vált ön ál ló esz té ti kum má.

A 16. szá za di vo kál po li fó -
nia olyan ze nei stí lus,
amely nek tör vény sze rű -
sé ge it az em be ri hang
ter mé sze te ha tá roz za
meg. Palest ri na mu zsi -
ká já nak stí lus tör vé nyei
– ez zel egy be hang zó an
– az éne kel he tő ség sze -
rint ala kul tak ki. Ez az elv
irány adó a dal lam ve ze tés -
ben, a disszo nan cia ke ze lés -
ben és a har mó nia hasz ná lat ban
is. Palest ri na dal lam al ko tá sa ke rü li a
ne he zen in to nál ha tó hang kö zö ket,
előny ben ré sze sí ti a lé pés sze rű me ló dia -
moz gást, s ha ug rást tesz, azt nyom ban
utá na ki töl ti lé pés sze rű moz gás sal.
Ide ál ja az ív sze rű dal lam vo nal, amely
erő sebb tö rés vagy bel ső ta go lás nél kül
haj lik vissza a ki in du lá si hang ra.

Palest ri ná nak szin te az egész éle te
Ró ma kü lön bö ző temp lo ma i hoz kö -
tő dött; a leg hosszabb ide ig a Szent Pé -
ter-ba zi li ká hoz tar to zó Cap pel la Gi -
u li á ban te vé keny ke dett.

El ső, nyom ta tás ban meg je lent mű -
vét, az I. mi se köny vet III. Gyu la pá -
pá nak aján lot ta, aki fel is mer te zse ni -
a li tá sát, és el ren del te Palest ri na pá -
pai kó rus ba – Cap pel la Sis tina – va -
ló fel vé te lét an nak el le né re, hogy
nem volt pap, és nős volt. Mű vé szi
szem lé le té nek, stí lu sá nak fej lő dé sé -

re a leg na gyobb ha tás sal ta lán ez a
nyolc hó nap volt 1555-ben.

Ko ráb bi idő sza ká ban tel jes -
ség gel a né met al föl di stí lus

be fo lyá sa alatt állt, an nak
esz kö ze it sa já tí tot ta el.
Eb ben az idő ben meg -
ér le lő dött ben ne egy
új faj ta ze ne i ség igé nye,
mely nek lé nye ge a szó
meg nö ve ke dett sú lya a
ze ne mű ben. II. Mar cell

pá pa (aki mind össze há -
rom hé tig ural ko dott) a

nagy pén te ki szer tar tás után
elé ge det len volt a ze né sze i vel, és

ar ra in tet te őket, úgy játssza nak, hogy
min den szót hal la ni és ér te ni le hes sen.

Az új faj ta szö veg igé nyes ség alap ve -
tő ze nei-sti lá ris át ala ku lást kí vánt,
mely évek múl tán a II. mi se könyv ben
hoz ta meg gyü möl csét. És hogy en nek
az új stí lus nak a lét re jöt té ben sze re pet
játsz ha tott Mar cell pá pa kri ti ká ja, ar -
ra vi lá go san utal a ki ad vány utol só
kom po zí ci ó ja, a Mis sa Pa pae Mar cel -
li. A mű tisz ta hang zá sá nak nyug ta tó
ha tá sá ra mind annyi unk nak szük sé ge
van (youtu.be/5wVaD2_RmO8!).

Ami kor a tri den ti zsi nat 1562-ben
a mi se ze né jé vel fog lal ko zott, és fel -
me rült a fi gu rá lis ze ne ki zá rá sá nak
szük sé ges sé ge, Palest ri na mű ve i nek
mél tó ság tel jes, a szö veg sza va it kö ve -
tő stí lu sa is sze re pet ját szott a kér dés
ked ve ző meg íté lé sé ben.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Ellenpontésfantázia
Palest ri na élet mű ve

kÖZ le mén y

Haj lék ta la nok egy ház ban
A haj lék ta lan em be rek ről nem csak Fe renc pá pa gesz tu sai vagy a kö zel -
múlt ban ho zott fő vá ro si ren de let kap csán esik több szó mos ta ná ban, ha -
nem a na pok ban ér ke ző fa gyok és ha va zás mi att is. Kö zel ezer haj lék -
ta lan em ber él Jó zsef vá ros ban, s bár a ke rü let ben több in téz mény is se -
gí ti őket, a hi deg re va ló te kin tet tel az öku me ni kus ima he tet kö ve tő en a
ró mai ka to li kus, a re for má tus, az evan gé li kus, a bap tis ta és az ad ven tis -
ta fe le ke zet össze fo gá sá val ide ig le nes krí zis szál lás nyí lik a VI II. ke rü let,
Il lés ut ca 36. szám alatt. Az in téz mény be be köl tö ző húsz em ber nem -
csak el lá tást, az az szál lást és ét ke zést kap, ha nem az ön kén tes se gí tők kü -
lön fé le kö zös sé gi prog ra mo kat is szer vez nek szá muk ra. Lel ki se gít sé get,
ta lán re ményt is kap nak a be fo ga dott em be rek. 

A se gít ség nyúj tás bár ki szá má ra el ér he tő le he tő sé ge i ről a Men hely Ala -
pít vány krí zis szá mán ad nak tá jé koz ta tást: 1/338-4186. Az el lá tó pon tok
szí ve sen fo gad nak tár gyi ado má nyo kat is, fő ként me leg ru ha ne műt, ta -
ka rót, tisz tál ko dó- és tisz tí tó sze re ket. A szer ve zők azt re mé lik, hogy a
jó zsef vá ro si össze fo gás min tá já ra más he lyi kö zös sé gek is ke re sik an nak
mód ját, hogy eb ben az idő szak ban mi kép pen könnyít sék meg a haj lék -
ta lan em be rek hely ze tét.

2012 áp ri li sá ban kez dő dött az az
ese mény sor, me lyet Csa lá di kö zös sé -
gi kez de mé nye zé sek és prog ra mok
meg va ló sí tá sa Nyír egy há za és Nagy -
cser kesz te rü le tén cím mel kell il let ni,
ha hi va ta lo sak aka runk len ni. Az
Eu ró pai Unió a tár sa dal mi meg úju -
lást elő se gí tő ke re té ből több mint 45
mil lió fo rint tal tá mo gat ta a Nyír egy -
há za-Kert vá ro si Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Egy ház köz sé get en nek az
el kép ze lés nek a meg va ló sí tá sá ban. 

Az egy szer re össze tett és szer te ága -
zó prog ram sor in dí tá sa azt a kér dést
ve tet te fel, hogy va jon mi ért vál lal ko -
zik ilyes mi re egy gyü le ke zet. Csa lá di
hét vé gék, csa lá di és ta nya na pok, nap -
kö zis tá bo rok, ro ma nők klub ja, ge ne -
rá ci ós cso port, if jú sá gi ta nács adás, daj -
ka kép zés, mun ka hely ke re ső tré ning,
ba ba-ma ma klub szer ve zé se, me di á -
ció-konflik tus ke ze lés, pre ven ci ós fog -
lal ko zá sok, ön is me re ti tré ning, fo gya -
té kos fi a ta lok fej lesz tő fog lal ko zá sa,
szü le ik nek se gí tő klub – mind ez mi -
ért az egy ház dol ga? 

– Nos, nem len ne fel tét le nül, ha lát -
nánk, hogy a csa lá dok, kis kö zös sé gek,
sa já tos prob lé mák kal küz dő, hát rá nyos
hely ze tű em be rek prob lé má i ra má sok
igye kez né nek meg ol dást ke res ni. A hi -
ány, a szük ség azon ban mind fe szí tőbb,
a sok-sok si ke res prog ram vé gez té vel
pe dig meg ál la pít ha tó: az el vég zett
mun ka elő se gí tet te, hogy a gyü le ke zet
be ágya zot tabb le gyen, be fo ga dó, má -
sok ra fi gye lő és tö rő dő at ti tűd del for -

dul jon má sok fe lé. Ez pe dig na gyon is
lé nye ges a misszi ó ja szem pont já ból –
hang sú lyoz ta a kert vá ro si gyü le ke zet
lel ké sze, La borczi Gé za. – Ha az a kép
ala kul ki ró lunk a kör nye ze tünk ben,
hogy nyi tott, be fo ga dó kö zös ség a
gyü le ke ze tünk, ak kor ké pes nő ni, fej -
lőd ni, és ké pes a misszi ó já ra.

Hogy ren ge teg fi a talt tud tak be -
von ni, aki ket éle tük leg ne he zebb
dön té se i ben, ér ték vá lasz tá sa i ban
tud tak tá mo gat ni, az ön ma gá ban is
nagy si ker – ezt a pro jekt szak mai ve -
ze tő je, Fe hér Krisz ti na tet te hoz zá, aki
azt is fon tos nak tart ja, hogy sok
gyer mek, il let ve csa lád olyan él mé -
nye ket ka pott, ami lye nek ben ed dig
éle té ben még nem volt ré sze.

Hogy Kert vá ros mel lett mi ért Nagy -
cser ke szen va ló sí tot ták meg a prog ra -
mot, an nak egyéb ként igen pró zai
oka van: Nyír egy há za ön kor mány -
za ta nem vál lal ta a part ner sé get an nak
el le né re, hogy sem mi lyen anya gi kö -
vet kez ménnyel nem járt vol na – csak
el kel lett vol na fo gad nia, amit a pro -
jekt meg va ló sí tói nyúj ta ni sze ret tek
vol na az egész me gye szék hely nek.

Ör ven de tes azon ban, hogy a pro -
jekt le zá rá sát kö ve tő en két kö zös sé -
gi for ma is to vább lé tez het: rend sze -
re sek lesz nek ez után is a ba ba-ma ma
klub össze jö ve te lei, és a ge ne rá ci ós
cso port – ahol gyer me kek és idő sek
te vé keny ked nek együtt – to vább mű -
köd het a kert vá ro si idő sek klub já ban.

g – veszp ré mi –

Befogadóközösség
Nyír egy há zi pro jekt zá ró

b Peregtekaképek,aprojektkülönbözőrendezvényeinkészültfotók,
mindeneseményrőlperszecsakalegsikerültebbek,éppcsakmuta-
tóba,mégishosszúpercekigtartottavetítésanyíregyháza-kertváro-
siközösségiházban,amúltvasárnapiistentiszteletetkövetőprojekt-
zárón.Éppenelégvoltazelvégzettmunkaérzékeltetésére,arenge-
tegközösélmény,megéltérzésésmegszületettgondolatfelelevení-
téséreazelmúltközelkétévből.

Bá bos kép zés 
a gyer mek- és if jú sá gi osz tály szer ve zé sé ben

Öröm mel tu dat juk, hogy a no vem be ri hez ha son ló an idén is tar tunk bá bos -
kép zést. Vár juk mind azok je lent ke zé sét, akik ér dek lőd nek e té ma iránt, sze -
ret né nek el sa já tí ta ni bá bo zás sal kap cso la tos öt le te ket, ott vol tak leg utóbb
is, vagy még nem vol tak, de szí ve sen részt ven né nek egy ilyen al kal mon.

Az elő adók – Csá szár Ág nes (báb szí nész, báb ké szí tő), Ko vács Hed vig (báb -
pe da gó gus) és Kris ta Ani ta (báb szí nész) – a gya kor lat ra fek te tik a hang súlyt,
az az lesz báb ké szí tés, bá bo zás, szö veg könyv ké szí tés, -ér tel me zés. 

Hely szín: Evan gé li kus Kol lé gi um, Bu da pest VII. ker., Ró zsák te re 1. Idő -
pont: feb ru ár 8–9. Kez dés: szom ba ton 10-kor, va sár nap fél 9-kor. Rész vé teli
díj: a) 1500 Ft, b) 2000 Ft (ét ke zés sel), c) 3000 Ft (ét ke zés sel és szál lás sal). 

Je lent kez ni az mee.gyio@gmail.com e-mail cí men le het feb ru ár 4-éig.
Kér jük, hogy aki a rész vé te li dí ját nem ma ga fi ze ti, je lez ze ne künk, hogy

idő ben ki ál lít has suk a szám lá ját! Mi vel hely ben nem lesz le he tő sé günk in -
téz ni a kép zés gaz da sá gi ré szét, kér jük, a fi ze tést át uta lás sal in téz zék. Az egy -
ház szám la szá mát e-mail ben küld jük an nak, aki jel zi rész vé te li szán dé kát.

H i r d e t é s
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b Amagyarkultúranapjáraidőzí-
tett ünnepi est egyszersmind
nagy költőnk,Weöres Sándor
halálának évfordulója is volt.
Huszonötévvelezelőtt,vadtél-
ben távozott az élők sorából,
magautánhagyvaroppantélet-
művét:versek,gyermekversek,
fordítások,esszék,színdarabok
múlhatatlangyűjteményét.

A bu da pes ti Mű vé sze tek Pa lo tá ja fény -
lő te re i ben, zsú folt ter me i ben ezen a
na pon min den Weö res Sán dor ról
szólt. Ba rá tok, is me rő sök, a vers sze -
rel me sei jöt tek, hogy hall gas sák a
meg idé zett tö ré keny fér fit. A já té kos,
ko moly (evan gé li kus) köl tőt, aki te rem -
tő kép ze le te szün te len lo bo gá sá val a vi -
lág iro da lom leg jobb jai kö zé emel ke dett.

Dél előtt a Kul túr part Cso port lel -
kes elő adó i nak ze nés-tán cos mű so ra
fo gad ta a fi a ta lo kat Rockandroll cím -
mel. A No vák Pé ter fő sze rep lé sé vel be -

mu ta tott vá lo ga tás a rí mek va rázs ló -
ját hoz ta kö zel a ki lenc-tíz éves gyer -
me kek hez. Szin te min den ki zeng te a
meg hök ken tő so ro kat: „a ta xi / a
pra xi / a gye rünk za bál ni / a füs töl gő
tü zes Co top axi / a jö het akár mi”.

És jött dél után a Weö res ta lán leg -
kü lö nö sebb mű vé ből ké szült film: a
Psy ché re épü lő al ko tás di gi ta li zált, vá -
gat lan, tel jes kó pi á ja. A négy és fél
órás film eposz pró bá ra tet te a né zőt,
de meg ér te a hosszú fi gye lem a gyö -
nyö rű ké pe kért. So kat se gí tett Réz
And rás be ve ze tő je és be szél ge té se a
film még élő al ko tó i val, sze rep lő i vel.

Az es ti mű sor Az ég-sap ká jú em ber
cí met kap ta, utal va a köl tő ver sé re:
„Aki nek azt mond ják: »rossz kor szü -
let tél, / kot ródj az anyád mé hé be
vissza«: / e vér áz tat ta ka pun nem
dön get, / az csak egy szer nyílt, zár va ta -

lál ja; / el in dul a hosszú ket tős fa sor ban,
/ vé gén ki lép az üres vi lág ba, / s a fe -
jén jel ként (hogy a rab lók ne bánt sák,
/ úgy sincs sem mi je): ke rek kék sap ka.” 

Elő ször a meg ze né sí tett Weö res-
ver sek ből kap tunk bő vá lo ga tást. A

Ka lá ka és a Sebő együt tes föl vált va
ját szot ta a ked ves, is mert so ro kat.
Előb bi nél a fu ru lya, a má sik nál a te -
ke rő lant vit te a fő szó la mot. 

Lack fi Já nos, Tóth Krisz ti na, Sza -
bó T. An na, Kiss Ju dit a kor társ köl -
tők kö szön té sét tol má csol ták.

A be fe je ző rész ben Weö res 1945-ös,
A tel jes ség fe lé cí mű fi lo zó fi ai mű vé -
nek fel dol go zá sát hall hat tuk. A nyolc -
va nas évek ele jén Gryl lus Dá ni el
kom po nált rá ze nét, ké sőbb elő ad ták
szín pa don is. Gryl lus Sa mu mai, mo -
dern hang sze re lé se mo nu men tá lis sá
tet te a me ta fi zi kai so ro kat. Az át dol -
go zott vál to za tot a ma gyar ze nei élet
ne ves mű vé szei szó lal tat ták meg:
Gryl lus Dá ni el (ének, ci te ra), Sza ló ki
Ági (ének), Bog nár Szil vi (ének), Pál -
he gyi Má té (fu vo la), Bor bély Mi hály
(kla ri nét), Fran kie Lá tó (he ge dű), Ba -

lázs Ger gely (brá csa, mrid an gam),
Ko vács Zol tán (nagy bő gő), Ba logh
Kál mán (cim ba lom), Biz ják Gá bor
(kürt), Tö mös kö zi Lász ló (ütő hang sze -
rek), Se bes tyén Már ta, Sebő Fe renc
(ének), Se ress Zol tán (pró za). Köz re -
mű köd tek a Szín ház- és Film mű vé sze -
ti Egye tem hall ga tói.

Így lett ez a té li es te – az egész moz -
gal mas év – iro da lom, kép ző mű vé szet,
ze ne, film se reg szem lé je. Szép és kö zös
tisz tel gés a ma gyar köl té szet egyik
leg na gyobb al ko tó ja előtt. Aki ta lán
azért ju tott a leg ma ga sabb csú csok kö -
ze lé be, azért le he tett if jak és idő sek hű -
sé ges tár sa, mert men tes volt min den
póz tól, vá te szi meg nyil vá nu lás tól. Ma -
radt egy sze rű, tisz ta em ber, fa lu si köl -
tő egész éle té ben. A ját szi rit mus, az
anya nyelv ze né je ott buj kál min den ver -
sé ben. A zsar nok ha ta lom szo rí tá sá ból
ki csú szott, az idő hur ka in át lé pett.
Lett min den kié, s lesz új és új szá za do -
kon át a ma gya rul tu dók me ne dé ke.

g Feny ve si Fé lix La jos

Kultúraünnepacentenáriumiévzárón

b Tizenkettedszer adott otthont
idénazorosháziSzékácsJózsef
Evangélikus Óvoda, Általános
IskolaésGimnáziumamagyar
kultúranapjaalkalmábólmeg-
szervezettországosKölcseyvers-
mondó és népdaléneklési ver-
senynek.Ajanuár24-irendezvé-
nyen–amelyhezrajz-ésfotópá-
lyázat is társult–félszáznál is
többfiatalvettrésztazországti-
zenhat(többségébenevangéli-
kus)iskolájából.

A ven dég lá tó in téz mény öröm mel fo -
gad ta a nagy ha gyo má nyú ren dez vé -
nyé re ér ke zet te ket. Fe hér Bor bá la
igaz ga tó meg nyi tó be szédé ben hang -
sú lyoz ta: „Kis nép va gyunk. Fenn ma -
ra dá sunk függ at tól, hogy ki mi lyen
sze re pet vál lal a ma gyar kul tú rá -
ban”, majd Vö rös mar ty Mi hály gon -
do la tát idéz te, ki emel ve ak tu a li tá sát:
„Előt tünk egy nem zet nek sor sa áll.”

A 7–8. osz tá lyos sza va lók zsű ri jé -
ben Ve té si né Pet rá nyi Er zsé bet, a
Kos suth La jos Köz ok ta tá si In téz -
mény nyu gal ma zott ma gyar ta ná ra
(el nök), Nagy Sán dor né, is ko lánk
nyu gal ma zott igaz ga tó he lyet te se, ma -
gyar ta nár és Csá nyi né Ká dár Tün de,
a Justh Zsig mond Vá ro si Könyv tár
mun ka tár sa fog lalt he lyet. A 9–12.-es
pro duk ci ó kat Var ga Zol tán, a Ma gyar

Rá dió mun ka tár sa (el nök), il let ve
Sü lé né Ba ra nyai Ilo na, a vá ro si ön -
kor mány zat kul tu rá lis cso port já nak
ve ze tő je és Ba ra nya i né Im re Ju li an -
na, az Oros há zi Mé dia Kft. mun ka -
tár sa ér té kel te. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos
Iro dá já nak Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz -
tá lyát Ré vész Ri ta re fe rens kép vi sel -
te. A nép dal ének lé si ver seny zsű ri jét
Kő sze gi Né meth Jó zsef, az oros há zi

Liszt Fe renc Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény igaz ga tó ja (el nök),
Les tyán Mi hály né, az in téz mény nyu -
gal ma zott ta ná ra és Hoff mann Ág nes
he ge dű mű vész, az Oros há zi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség kán to ra, a Liszt
Fe renc Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si
In téz mény ta ná ra al kot ta. 

A Nem ze tünk büsz ke sé gei cím mel
ki írt kép ző mű vé sze ti pá lyá zat ra be kül -
dött al ko tá so kat a zsű ri már elő ző leg

el bí rál ta Me zei-Fe hér Ju dit zsű ri el nök,
a Pe tő fi Kul tu rá lis Köz hasz nú Non -
pro fit Kft. kul tu rá lis szer ve ző je ve ze -
té sé vel. A fo tók ról és raj zok ról ja nu -
ár 24-én Ce lus ká né Csep re gi Alí cia
mű vész ta nár adott ér té ke lést.

Az oros há zi ok ta tá si in téz mény -
ben egész dél előtt há rom hely szí nen
zaj lott a ver seny. A dísz te rem ben a
kö te le ző és a sza ba don vá lasz tott
nép da lok csen dül tek fel. Az ének lő

lá nyok és fi úk szép nép vi se let ben,
egy től egyig fel ké szül ten fa kad tak
dal ra a szín pa don. 

A vers mon dók kö te le ző köl te mé -
nye ez út tal a Szó zat volt, sza ba don
pe dig egy nyu ga tos köl tő ver sét vá -
laszt hat ták.

Az ered mény hir de tést Var ga Zol -
tán így zár ta: „Hi szek a vers és a vers -
mon dás ere jé ben.” Gon do la tai azt
erő sí tet ték meg a hall ga tó ság ban,
hogy a ver sek ben is erős fo gó dzót le -
het ta lál ni. A zsű ri el nök pél da ként is -
me rő sét em lí tet te, aki a ha zá tól tá vol
élő or vos ként mű té tek előtt a ver sek -
ből (is) töl te ke zik. 

Fe hér Bor bá la igaz ga tó az Evan gé -
li kus Élet kér dé sé re vá la szol va el -
mond ta: szá má ra a nap örö me az
volt, hogy a ro má ni ai Nagy ká roly ból
is el jö het tek ta nu lók a ver seny re, és –
nem mel les leg – dí jak kal tér het tek ha -
za. Összes sé gé ben az is nagy öröm re
adott okot – ál la pí tot ta meg –, hogy
ti zen két év után is lát szik: szük ség van
e kul tú rán kat meg őr ző és fel mu tat ni
tu dó is ko lai ver seny re. Jó öt let volt an -
nak ide jén, hogy a ma gyar kul tú ra nap -
ján a Him nusz vagy a Szó zat le gyen a
kö te le ző vers. Az igaz ga tó vé gül hoz -
zá fűz te: „A ver seny zők szá má ra egy
ilyen al ka lom le he tő ség a ki bon ta ko -
zás ra. Örü lök, hogy is ko lánk nak szin -
te már véd je gye ez a ver seny.” 

g Ba log Esz ter is ko la lel kész

Versreésdalrafakadva
Ver sennyel ün ne pel ték a kul tú ra nap ját az oros há zi evan gé li kus is ko lá ban

Haj da ni köl tő nő. Ci gány lány, fé lig.
Ne ve lő in té zet ből sza ba dult. Ár va
lett, majd nő vé re bir to ká ra ke rült,
Tállyá ra, ahol az tán elő tört a ter mé -
sze te. Ha ja fe ke te, mint az ében.
Sze me ki hí vón vil lan, és nem átall
még Pi linsz ky Já nos sal sem ka cér -
kod ni a vász non.

Sza ba dos egy fe hér nép Psy ché,
Weö res Sán dor nak – a fik ció sze rint
– 1810-ben Ló nyay Er zsé bet né ven
szü le tett köl tő nő je és mú zsá ja, aki
Bódy Gá bor film ren de ző Psy ché és
Nár cisz cí mű al ko tá sá nak is mú zsá -
ja volt. A film ren de zői vál to za tát ja -
nu ár 22-én, a Weö res cen te ná ri u mi
évet le zá ró ma gyar kul tú ra nap ján a
Mű vé sze tek Pa lo tá já ban – négy és fél
órán ke resz tül – le is ve tí tet ték.
Hogy a kö zön ség a lát vány ka val -
kád tól, az el ső re ké pi bar ba riz mus -
nak tű nő, Bódy vi lá gá ban gya ko ri
film koc kák tól ne ri ad jon meg, olyan
ne ves film esz té ták ma gya ráz ták az al -
ko tást, mint pél dá ul Réz And rás.

egy ka riz ma ti kus nő
Ma ga a szó, psy ché, pszi ché a meg sze -
mé lye sí tett, hal ha tat lan lel ket je len -
ti. A gö rög hit vi lág ban Pszük hé – ha -
lan dó ki rály lány, majd is ten nő – az
em be ri lé lek meg tes te sí tő je volt.

Fur csa szer zet ez a le ány. Te le
van is ten től va ló ele ven ség gel és ör -

dög től va ló kí sér té sek kel. Ke cses-
ka cér va ló ja mel lett van ben ne va la -
mi vég te le nül masz ku lin is. Ham vas
Bé la sze rint – aki Weö res te rel ge tő -
je volt a köl tő hang já nak ko rai ar ti -
ku lá ló dá sa kor – „a psy ché a leg ma -
ga sabb hím lény tü zé vel át vi lá gí tott
nő i ség, amely ben a hím és a nő el vá -
laszt ha tat la nok egy más tól…” 

Weö res psy ché je
Weö res A tel jes ség fe lé cí mű böl cse -
le ti mű vé ben rá buk kan ha tunk ma -
gya rá za tok ra ar ra néz ve, va jon
miért kel lett női bőr be búj nia, rá -
adá sul épp egy ilyen „bes ti á é ba”:
„[…] ha a férfi oly kor át lát egy
nő lel ké be, vagy a sa ját fér fi lé -
nye alatt rej tet ten lé te ző nőt fi -
gye li: lát ja, hogy vö rö ses fél ho -
mály ban az egy más ba mo só dó,
alak ta lan dol gok csí ra ként, for -
ró lük te tés ben él nek…” 

Er re a mély be ni egy be for rasz -
tó lük te tés re rí mel nek az egy ko -
ri mes ter sza vai. Ham vas sze rint
ugyan is „az em ber ma gá ban, a
psy ché ben hord ja ön ma gá ról va ló
ős ké pét, és kül ső vi lá gá ban csak ott
nyug szik meg és nyu god hat meg,
ahol a psy ché meg nyi lat ko zik”.

Sa ját ol dal bor dá já ból ki ha sí tott po -
é ta-Évá ját Weö res te hát nem ok és jel -
ké pes ség nél kül ne vez te ép pen Psy ché -
nek. Az ön ma gá ból lét re hí vott alak a
lap pan gó má sik-én ki fe je zé sé nek esz -
kö ze lett, le he tő sé get nyúj tott a köl tői
sze mé lyi ség ki tel je sí té sé re. Ez a ki tá -

gí tás és ki -

ve tí tés más tem pe ra men tum és más
stí lus hasz ná la tá ra, a szó kincs és mon -
dat for má lás új min tá za ta i nak ki pró bá -
lá sá ra, vagy is nyel vi és szel le mi meg -
úju lás ra adott le he tő sé get Weö res nek.
Ez zel a köl tő női szí vet ül te tett a Psy -
ché-ver sek be, amely ke vés sé ka la pál -
hat egy fér fi ben se jé ben, an nál in kább
át té te le sen egy köl tő ver se i ben. 

Bűn te len bű nös?
Ló nyay Er zsé bet, az új ra te rem tett nő
vég te le nül sok fé le és vég te le nül szer -

te len. Vá gya i nak to tá lis ki szol gál -
ta tott ja és ki szol gá ló ja. Sze szé lye it
kö ve ti, vi ha ro san sze ret, gyű löl,
só vá rog és un do ro dik, be le van
bo lon dul va eb be a vi lág ba. A
pro fán, tör té nel mi idő ben él, még -

is, min den ízé ben igyek szik a föld -
től el sza kad ni, re pül ni, tán col ni,
ön kí vü let be ke rül ni. Va la mi mé -
lyebb el vá gyó dást fe jez nek ki

bot rá nyos ka land jai. 
A sok fé lig-csó kolt csók a vér ba -

jos Ung vár né me ti Tóth Lász ló val
(aki hús-vér köl tő volt egy kor, és aki -
nek szám ta lan ere de ti so rát őr zi
Weö res Psy ché je) csak nőt tön-nö ve li
azt az ör vényt, mely en nek a „bo szor -
kány nak” vagy – mert hogy e két fo -

ga lom nincs tá vol egy más tól – szent
asszony nak a ma gá val ra ga dó ere je.

Mi az, ami von zó le het egy ilyen
pol gár puk kasz tó nő ben? Az a vég te -
len ele ven ség, mely le dönt min den
föl di sza bályt, át lép min den ha tárt,
s mely szű köl ve kö ve te li a tel jes sé get. 

apol lói, di o nü szo szi 
és a bol dog kö zép szer
„Bontsd szét egyé ni sé ge det, és sza -
bad dá vál nak lel ked vég te len ára mai,
me lyek nem ben ned van nak és nem
kí vü led, át hat nak min de nen. Akin
egyé ni sé ge ural ko dik: ha elő re jut,
pöf fesz ke dő vé, ha le ma rad, ronggyá
vá lik. S aki egyé ni sé gén ural ko dik: va -
ló já ban nem érin ti a sze ren cse és a
bal sors.” (A tel jes ség fe lé)

A köl tő, WS nem érez már ha tárt
a sa ját és má sok lel ke kö zött. A szent
idő sze rint él. Ez meg szen te li al ko tá -
sát is, és a fő sze rep lő nőt is, ki lát szó -
lag a pro fán rab ja, ám őrü le te még is
va la mi képp szent. Ősi. Meg tisz tí tó.
„Egész éle té ben pi szok ban hen ter gett,
kü lö nös mó don még sem tu dott be -
pisz ko lód ni. Fény lett, mint a csil lag.” 

Ez az a fény lés, amely mel lett el -
men ni nem le het, s mely azt a be lá -
tást is ma gá ban fog lal ja: „Is te nem, de
jó, hogy nem Ló nyay Er zsé bet nek
szü let tem!”

g Ki nyik Ani ta

Psyché–versbenésvásznon
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nyug dí jas lel kész csa lá dok bib lia órá ja
A nyug dí jas lel kész csa lá dok bib lia órá ja a De ák té ren feb ru ár 7-én, pén -
te ken fél tíz kor lesz, me lyen az áhí ta tot Pe li kán And rás lel kész tart ja. Meg -
be szé lé sünk cí me: Ma gunk ról ma gunk nak. Sze re tet tel vá runk.

a je le né sek köny ve mai ak tu a li tá sá ról Bu da vár ban
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Bu da vá ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ál tal kö zö sen ren de zett elő adás-so ro zat té má ja A
Je le né sek köny ve mai ak tu a li tá sa. Elő adó dr. Dér Ka ta lin egye te mi do -
cens, klasszi ka-fi lo ló gus, teo ló gus, az iro da lom tu do má nyok dok to ra (EL -
TE). A kö vet ke ző, a zá ró al ka lom feb ru ár 13-án, csü tör tö kön 17 óra kor
kez dő dik az egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu da pest I. ker., Tán -
csics Mihály u. 28.) Krisz tus és övéi ezer éves ural ma (20,1–10) cím mel.
Áhí ta tot tart Ben ce Im re bu da vá ri lel kész.

men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő szak irá nyú
tovább kép zé si szak

A Sem mel weis Egye tem Egész ség ügyi Köz szol gá la ti Kar Men tál hi gi é -
né In té ze te 2014 szep tem be ré től akk re di tált men tál hi gi é nés és szer ve -
zet fej lesz tő szak irá nyú to vább kép zést hir det hu mán se gí tő fog lal ko zá -
sú szak em be rek (pe da gó gu sok, szo ci á lis te rü le ten dol go zók, lel ké szek,
or vo sok, ápo lók stb.) ré szé re. A kép zés idő tar ta ma: 4 fél év (387 óra), ha -
von ta két nap (pén tek, szom bat). 

Fel vé te li kri té ri um: fő is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, sze mé lyes al -
kal mas ság. Je lent kez ni a www.men tal.usn.hu hon la punk ról le tölt he tő je -
lent ke zé si la pon le het. To váb bi in for má ci ók a fen ti hon la pon ol vas ha -
tók vagy az 1/266-0878 te le fon szá mon kér he tők.

H i r d e t é s e K

Ko ra dél után gyülekeztek az em lé ke -
zők a hó föd te ben czúr fal vai te me tő ben
ál ló, ek lek ti kus stí lu sú Ben czúr-mau -
zó le um nál, me lyet 1925-ben Jánsz ky Bé -
la al ko tott, s mely nek dom bor mű vét
Stróbl Ala jos ké szí tet te. Min den ki
azért ér ke zett, hogy le ró ja ke gye le tét a
hí res evan gé li kus fes tő, a te le pü lé sen el -
hunyt Ben czúr Gyu la em lé ke előtt.
Csat lós No é mi (képünkön) fel idéz te a
mű vész és csa lád já nak do lá nyi kö tő dé -
sét s a köz ség név vál toz ta tá sá nak hi te -
les tör té ne tét (Do lány ból 1927-ben
lett Ben czúr fal va), majd a Szé csé nyi
Evan gé li kus Egy ház köz ség, Szé csény
Vá ros Ön kor mány za ta és a Ben czúr -
fal vá ért Kul tu rá lis Ha gyo mány őr ző és

Fa lu szé pí tő Egye sü let kép vi se lői he lyez -
tek el ko szo rút a sír em lék ta lap za tá nál.

Ben czúr fal vá ról a vá ros köz pont ba
ve ze tett a emlékezők útja, ahol ün ne -
pi is ten tisz te let ke re té ben foly ta tó -
dott a meg em lé ke zés.

Az öku me ni kus ima hét zá ró al kal -
mán zsú fo lá sig meg telt evan gé li kus
temp lom pad so ra i ban ka to li kus, re for -
má tus és evan gé li kus hí vek kí sér ték fi -
gye lem mel fr. Kar dos Cson gor fe ren ces
plé bá nos el mé lyült és fel eme lő ige hir -
de té sét, Mol nár né Tóth Er zsé bet re for -
má tus lel ki pász tor és Bart ha Ist ván
evan gé li kus lel kész szol gá la tát, va la mint
dr. Fe ke té né Ben kó Ka ta or go na já té kát.

Csat lós No é mi könyv tár ve ze tő ün -

ne pi be széd ben em lé ke zett meg Ben -
czúr Gyu lá ról. El mond ta, hogy a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban
2014 a re for má ció és kul tú ra éve,
mely nek egyik je len tős ese mé nye az
evan gé li kus mű vész szü le té sé nek 170.
év for du ló ja előt ti tisz tel gés (lásd az
EvÉ let idei el ső lap szá mát – a szerk.).
Fel ele ve ní tet te a fes tő élet út ját, pá lyá -
já nak főbb jel lem ző it, nóg rá di kö tő dé -
sét, majd rész le te ket ol va sott fel a
mű vész fia ál tal 1945-ben le jegy zett
kéz irat ból. Eb ből is tud hat juk, hogy
Ben czúr nak déd ap ja és nagy ap ja is
evan gé li kus lel kész volt, s hogy utób -
bi a Nóg rád me gyei Va ny ar con mű kö -
dött, és ott is van el te met ve. 

Az idé zett do ku men tum ban dr.
Ben czúr Gyu la or vos pro fesszor ek -
képp ír ap ja hit val lá sá ról: „Mint nagy
mű velt sé gű és nagy kul tú rá jú em ber,
sen ki nek val lá si né ze te it nem za var ta.
Az egy ház ad ta val lást akár hány szor
»mű vé szi alak ba ön tött fi lo zó fi á nak«
mon dot ta. Hi va ta lo san evan gé li kus lé -
te da cá ra a ka to li kus egy ház nak há lás
volt azért a sok mű vé szi al ko tá sért,
mely hez év szá za dok alatt az em be -
ri sé get jut tat ta és most is jut tat ja. Sa -
ját val lá sá ról nem be szélt, de tu -
dom, hogy mély fi lo zó fi án és böl cses -
sé gen ala pu ló, a »Gond vi se lés«-be
ve tett hi ten ala pult.”

Má sutt a mű vészt így ír ja le: „Ha

Apá mat em be ri tu laj don sá gai sze rint
jel le mez ni akar nám, úgy el ső sor ban
nagy jó sá gát, hu ma ni tá sát és szo ci á lis
ér zé két, sze líd sé gét és sze re tet re mél -
tó sá gát, nagy sze rény sé gét, szor gal mát,
mun ka ked vét és kö te les ség tu dá sát,
to váb bá élet vi dám sá gát, élet igen lé sét,
a szép nek sze re te tét, nagy mű velt sé gét
és ál ta lá nos kul tu rált sá gát emel ném ki.”

– Em lé kez zünk hát e nagy sze rű
mű vész re, s ta nul junk pél dá já ból! –
zár ta gon do la ta it Csat lós No é mi.

Az ün ne pi is ten tisz te let vé gén
Bart ha Ist ván evan gé li kus lel kész
em lék lap pal kö szön te meg min den -
ki nek a je len lé tét.

g –s –i

BenczúrfalvánismegemlékeztekBenczúrGyuláról

A Nyí ri Hon véd Egye sü let el nö ke,
Tóth Sán dor nyug ál lo má nyú ez re des
a ka to na tör té net he lyi vo nat ko zá sa -
i nak ala pos fel tá ró ja ként szer zett is -
mert sé get és el is mert sé get a nyír sé -
gi me gye szék he lyen, a mun ka nagy -
ját el vé gez ve azon ban ér dek lő dé se
Nyír egy há za tör té ne té re irá nyult. 

A leg több fe hér fol tot épp a kul túr -
tör té net ben ta lál ta, a kép ző mű vé sze -
tet pe dig egye ne sen fel tá rat lan nak
ítél te – há rom éve gyűj ti és rend sze -
re zi a vá ros kép ző mű vé sze i ről fel lel -
he tő in for má ci ó kat. Már ennyi elég
volt ah hoz, hogy Tar Já nos nét, a
Kos suth-gim ná zi um igaz ga tó ját im -
po záns név sor ral lep je meg, a mos -
ta ni al ka lo mig ugyan is az in téz -
mény ben sem tar tot ták szá mon azo -
kat a je les „öreg di á ko kat”, akik re a
hely tör té nész rá irá nyí tot ta a fi gyel -
met. Az is ko la dísz ter mé ben tar tott
elő adá sok ból most a hall ga tó ság
meg is mer het te gaz dag élet pá lyá ju kat. 

Bar zó End re fes tő mű vész ne ve
so kak nak még is me rő sen csen gett
(ne vét vi se li a köz mű ve lő dés ben ki -
emel ke dő mun kát vég zők he lyi ki tün -
te té se), ám fan tasz ti kus sor sok, ki vá -
ló tel je sít mé nyek sor jáz tak so sem
hal lott ne vek hez kap csol va is. 

Fi ed ler Fe renc pél dá ul cso da gye rek
volt. A kos sut hos kis di á kot va ló ság -
gal sztár ol ta a har min cas évek he lyi

saj tó ja, és sen ki vel össze nem té -
veszt he tő abszt rakt mű ve i vel Pá rizs -
ban – Fran ço is Fi ed ler ként – va ló ban
vi lág hí rű mű vész lett. Az evan gé li kus
ta ní tó gye re ke egyéb ként di ák tár sa
volt an nak a Ger gely Mi hály nak, aki
Mic ha el B. Ger gely né ven Ka na dá ban
fes tet te meg – sok más je len tős ké pe
mel lett – azt az 1956-os for ra dal mat

áb rá zo ló mű vét, ame lyet a Ma gyar
Sza bad ság har co sok Nem zet kö zi Szö -
vet sé ge utóbb jel kép ként hasz nált. 

Ugyan eb ben az idő szak ban ta -
nult a Kos suth ban Vin c ze La jos is,
aki 1957-ig gra fi kus-fes tő ként a hon -

véd ség kö te lé ké ben szol gált, majd
ren ge teg könyv il luszt rá to ra ként al -
ko tott. 

A Kos suth ban ta nult egy kor Tar
Lász ló is, aki New York ban Lasz lo
Tar ként lett hí res poszt imp resszi o nis -
ta fes tő. 

Ha jós Er zsé bet – El isa beth M.
Ha jos – mű vé szet tör té nész ként szer -
zett ne vet, a most meg is mert Kas taly
Ist ván pe dig Eger ben al ko tott ma ra -
dan dót, úgy is, mint a he lyi kép ző mű -
vé szet szer ve ző je.

Az élet pá lyák be mu ta tá sá val Tóth
Sán dor ta gad ha tat la nul meg le pe tést
szer zett hall ga tó sá gá nak, az azon ban
ki tűnt elő adá sá ból, hogy az em lék táb -
lán meg örö kí tett kép ző mű vé szek te -
het sé gét an nak ide jén ész re vet ték és
fel ka rol ták az al ma ma ter ben. Ki vá -

ló ta ná rok gon dos kod tak ké pes sé ge -
ik fej lesz té sé ről, így a ma i ak ok kal és
jog gal le het nek büsz kék ar ra, hogy ők
he ten is a Kos suth ból in dul va gaz da -
gí tot ták a ma gyar kul tú rát.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Hetenasokközül
b Idénaképzőművészetkerültamagyarkultúranapjánakközéppontjá-
baaNyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimnáziumban,sebben
akkorsincssemmimeglepő,haéppitt,KölcseyFerenc szűkebbpátriá-
jábansokanelőszörazirodalomraszeretnekgondolniazévnekezena
megkülönböztetettnapján.Ameghívóazintézménybőlindult,híres-
séváltképzőművészekemlékétmegörökítő,rendhagyóemléktáblaava-
tásárainvitált.Atörténetonnantólizgalmas,amikormegtudjuk,hogy
aNyíriHonvédEgyesülettelközösenszerveztékaprogramot…

Benczúr Gyula szülőháza Nyíregyházán 1900-ban
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Két száz tíz éve, 1804. feb ru ár 5-én
szü le tett Jo han Lud vig Ru ne berg, a
fin nek nem ze ti köl tő je. Bár svéd
nyel ven írt, a fin nek olyan büsz ke ség -
gel be szél nek ró la, mint a ma gya rok
Pe tő fi ről. Ő a finn or szá gi svéd nyel -
vű köl té szet 19. szá za di klasszi ku sa. 

Ru ne ber get ko ra nagy eu ró pai ro -
man ti ku sa i val ál lít ják egy sor ba. A
tör té net írók meg em lé kez nek ar ról,
hogy édes ap ja, aki ha jós ka pi tány
volt, rend kí vül sze ret te a köny ve ket,
édes any ja nem ke vés bé. In -
nen ere dez te tik iro da lom -
sze re te tét, amely te het ség gel
pá ro sult. 

El ső ver se 1826-ban je lent
meg egy finn fo lyó irat ban.
Leg je len tő sebb mű ve a Ståhl
zász lós re géi cí mű eposz, va -
la mint az Our Land – fin nül
Ma amme –, amely a fin nek
nem zeti him nu sza. A la tin
iro da lom pro fesszo ra, az óko ri
tör té ne lem és klasszi kus nyel -
vek tu dó sa volt, sőt teo ló gi ai
ta nul má nyo kat is foly ta tott. 

A finn evan gé li ku sok éne -
kes köny ve mint egy hat van
Ru ne berg-vers re írt éne ket
tar tal maz. Ru ne berg mű vei a
leg több ször meg ze né sí tett
iro dal mi al ko tá sok a finn köl tők mű -
vei kö zött. Több mint há rom száz ze -
ne szer ző kom po nált ver se i re éne ket,
ze nét Finn or szág ban, Svéd or szág ban,
de Eu ró pa más ré sze in is, sőt ő ma ga
is szer zett ze nét ver se i hez. 

Szü le tés nap ja ün nep Finn or szág -
ban. Feb ru ár 5-én tart ják a Ru ne berg-
na pot, ami kor a ró la el ne ve zett sü te -
mé nye ket fo gyaszt ják az em be rek. A
köz ked velt finn sü te mény sa já tos íz -
vi lá gát a tész tá já ban ta lál ha tó man -
du la és Ama ret to li kőr ad ja. A le gen -
da sze rint Ru ne berg annyi ra ra jon -
gott a kis tor tács ká kért, hogy min den
reg gel azo kat fo gyasz tot ta. 

Az alább kö zölt, Van örök kin csünk
cí mű vers, ame lyet Túr me zei Er zsé -

bet for dí tott ma gyar ra, Is ten igé jé nek
ma gasz ta lá sa. Az Evan gé li kus éne kes -
könyv ben (286. ének) Ru ne berg ver -
se egy 16. szá zad be li szer ző, B. Wal -
dis dal la má val kap cso ló dik össze.

g Ma ro si Nagy La jos

JohanLudvigRuneberg
emlékezete

(1804–1877)

Jo han Lud vig Ru ne berg

Vanörökkincsünk
Van örök kin csünk, be cse sebb nincs ná la föl dön, égen.
Az arany, ezüst, drá ga kő csak por, ha hoz zá mé rem.
Nem múl ta fe lül sem mi még, és nincs, ami fel ér je.
Ez örök égi aján dék az Is ten szent igé je.

Itt rozs da, moly, fu tó idő el pusz tít min den ré git,
És előbb-utóbb rom ba dől, mit em ber ke ze épít.
Mú lik ég, föld, mint ró zsa szál, el her vad hul ló szir ma,
De az ige mint szik la áll, úgy, amint meg van ír va.

Vált ez red évet ez red év, de so ha el nem évül, 
Nem él het az új nem ze dék e ré gi ige nél kül.
Hit, erő, bé ke, üd vös ség – mert nem lesz so ha más ban,
Meg ren dül bár a föld és ég, mint Is ten szent sza vá ban.

Szent ige, te sem mi be vett, meg ve tett és le né zett:
Hol az a föl di is me ret, mely te ve led föl ér het?
És van-e még más me ne dék, hogy lel künk óv ja, véd je?
Egy van csak, de ez egy elég: a ke gye lem igé je.

Ha min den tá masz rom ba dűl, s meg ra ga dod ez egyet,
És vég re hoz zá me ne kül a zú gó vész ben lel ked:
Ó, mi lyen ál dott hely re lel! Ott ta lál bé kes sé get
És biz tos, vé dett ki kö tőt, hol vi har el nem ér het.

És mint a hattyú el me rül a tisz ta tó vi zé ben,
Majd úszik to vább, tol la it le mos va hó fe hé ren:
A leg sö té tebb szí vet is úgy mos sa hó fe hér re
Ez élő, kris tály tisz ta víz, a ke gye lem igé je.

Ó, zeng jen né ked szün te len, nagy Is te nünk, a há la,
Hogy igéd ál tal el ve zetsz az üd vös ség út já ra!
Ki rá ta lált e kincs re már, nem is mer sze gény sé get,
S nincs, aki el ne nyer het né e kin cset: szent igé det.

(Túr me zei Er zsé bet for dí tá sa)

Újévijókívánságok.Megint le per -
gett egy nap tár lap. Is ten be írt az
Élet köny vé be, és nem tö röl te le a ne -
ve met. Ki sza kad ni aka ró szí ve met is
meg nyug tat ta, a kór ház tól is meg sza -
ba dí tott: új ra lát hat tam sze ret te i -
met. Az esz ten dő nek vé ge, és itt
van nak kö röt tem a ba rá tok; az egyet -
len áru ló is mos sa ke ze it le ve lé ben.
Min dent össze vet ve nincs okom pa -
nasz ra; ha kí ván ha tok va la mit: az el -
kö vet ke ző évek re adas sék bé kes ség
és egész ség! Né hány szép ter ve met
meg tud jam va ló sí ta ni. 

„Nincs író és nincs iro da lom, ha
nincs mö göt te nem zet. Kí ván csi ol -
va só” – ír ta nap ló já ban Má rai. Így
igaz, ez kel lett vol na új kö te tem nek
is. Weö res Sán dor azo kat nem ér de -
kel te, akik nek küld tem, akik től re mél -
tem, hogy egy pél dány ba be le la poz -
nak. Ez fá jó ér zés, de erő sebb az a fé -
le lem, ame lyet a mai hely zet okoz. Az
em be rek ben több a gyű lö let, az ön -
zés, mint va la ha. A kó ros, a torz, a
ha ta lom min de nen át gá zo ló vá gya.
Alig hal lok a ha zá ról, sza po ro dó
sze gé nye i ről, jö vő jé ről.

* * *

Szilveszteriéjszaka. Egy re han go -
sabb lett a vá ros, for gott, ka var gott
a szí nes, mas ka rás tö meg. Pe tár da
rob bant a vil la mos meg ál ló ban, ker -
tes ház ból tű zi já ték röp pent az ég re. 

Mi, öre gek egy ked ves, ré gi csa lád -
nál bú csúz tat tuk az óévet. Nép mű vé -
szet min de nütt, hang sze rek, il la tos
sül tek és ízes há zi sü te mé nyek, jó vö -
rös bo rok. Rég lá tott ba rá tok ér kez tek,
be szél get tünk, vi gad va és bú sul va
ját szott a ze ne kar. El fu tot tak az órák,
az utol só perc ben vet tük ész re: mind -
járt éj fél. Pezs gős po ha rak csen dül tek
össze, el éne kel tük a Him nuszt, egy más
ke zét fog va mond tuk a Mi atyán kot…

Kis idő után fáj dal mat érez tem: sok
min dent sze ret tem vol na az élet -
ben, de ez már nem kö vet ke zik el,
mert ké ső. Meg öre ged tem és el fá rad -
tam. Sé tál tam a szo bá ban, s egy pa -
pír la pot pil lan tot tam meg az ágyon,
egy té li ka bát hegy te te jén: „Ne ülj
rám! Itt egy gye rek al szik!”

* * * 

Tavaszatélben. Eny he ja nu ár, szür -
ke ég, reg ge li köd. Ame ri ká ban ha tal -
mas hó vi har tom bol. Öreg ba rá tom az
ut ca vé gén mond ja: „Bo lond vi lág
ez!” És egy re rosszabb lesz, lak ha tat -
lan nagy vá ro sok kal, pusz tu ló föld del.
Negy ven-öt ven év, és az em be rek
föl fal ják egy mást. Könnyű ne ki, fi a tal
fér fi ként meg szen ved te a há bo rút,
az öt ve nes évek zsar nok sá gát. Tud ja,
mind annyi an Is ten ke zé ben va gyunk.
A go nosz ság, az al vi lá gi alat to mos
erők nem huny tak ki, az ut ca sar kon
ké ses ala kok les ben áll nak.

* * *

Könyvfalak.Ezt gyűj töt tem hosszú év -
ti ze dek alatt, nem arany tal lé ro kat. Ta -
lán kis ház is ki telt vol na az árukból, ap -
ró kert tel a vé gén. Nö ve ked tek, sza po -
rod tak a ki ad vá nyok, las san ki szo rí tot -
tak a szo bám ból; kes keny ös vény ma -
radt, hogy el jus sak asz ta lom hoz és
szá mí tó gé pem hez. Sok-sok ver ses kö -
tet, re gé nyek, esszék, val lás tör té ne ti írá -
sok, le xi ko nok, me sék a nagy vi lág ból.
Ha ke re sek va la mit, s ke zem be ke rül
egy fél tett könyv, meg lep ve ol va som a
be jegy zé se ket, alá hú zott mon da to kat. 

A leg több fe les le ges sé és ér ték te -
len né vált. Csak Is ten köny ve, örök
üze ne tei ma rad tak meg az idő ben.
Akár hol nyí lik ki, min dig su gá roz zák
a jó hírt a la pok – a re mény sza va it.

* * * 

Jézusüzenete. „Én va gyok az út, az
igaz ság és az élet” – mond ta Jé zus. De
há nyan va gyunk, akik ezen az úton
já runk, ezt az éle tet él jük? A lé te zés
tit ka it meg akar juk is mer ni? Töp ren -
günk a vi lág egye tem cso dá in? Egy re
ke ve seb ben. Az én nap ja im is szün -
te len ke re sés ben tel nek, és le té rek a
kes keny ös vény ről. 

„Az írás tu dók iga zi áru lá sa – ír ta
Szent mi há lyi Sza bó Pé ter –, mely ben
ma gam is részt ve szek, ép pen ez: a
sem mi há mo zá sa, a lát szat mű vé sze -
te. Úgy ten ni, mint ha én tud nám, mi
az igaz ság, mint ha egyet len ér vé nyes
igét is hoz zá tud nék ten ni Jé zus iga -
zá hoz.” Nem tu dok. Még is min den -
ki nek meg ada tik a pil la nat, hogy
tisz tán lás son. Tud ja a csa pást, ahol
el in dul hat, az utat, ahol vé gül meg -
ér ke zik, és ki pi hen he ti egy élet fá ra -
dal mát.

* * * 

Fertőzés.Az al jas ság, a tisz tes ség te -
len ség úgy ter jed a vi lág ban, mint ré -
gen a pes tis. A kis há bo rúk, a pusz -
tí tá sok sza po rod nak, mint eső után
a gom bák. Mint ha me ne kü lő föld ré -
szek ből áll na a vi lág. Pusz ta sá gok ból
és ár víz súj tot ta vá ro sok ból. És az
em ber is mi vé lett! Ön ző és ki csi nyes,
ha zug és szá mí tó. Te het sé ges szí nész.
Most lát tam egy sport adó össze fog -
la ló ját: fo cis ták „hal do kol tak” a pá -
lyán, ké zi lab dá sok a csar nok ban, és
ku tya ba juk nem volt. Hoz zá juk se ér -
tek, ha zug sá ga ik kal is mét be csap ták
a vi lá got.

* * * 

Emlékezés.Né hány so ros hír: a fi a -
ta lon meg halt er dé lyi pap ra, Or bán
Lász ló ra (1969–2008) em lé kez tek. A
ko lozs vá ri egye tem lel ké sze ör vény -
be ke rült di ák ját men tet te a Du na-
del tá ban, ak kor vesz tet te éle tét. Fá -
jó, hét köz na pi tör té net: a fiú meg me -
ne kült, ta ná ra, tel je sen ki me rül ve, be -
le ful ladt a fo lyó ba a Fe ke te-ten ger kö -
ze lé ben. 

A töb bit édes any já tól hal lot tam, el-
el csuk ló han gon me sél te: a ko lozs vá -
ri te me tő ben, a tölgy fa alatti sí ron
min dig van friss vi rág. Még té len is,
ha sza kad a hó, és ap ró mé cse sek lo -
bog nak ké ső éj sza ká ig. Sze re tik, nem
fe lej tet ték el.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2014)

Bálint-napi koncert

Koncerttel egybekötött 

amelyen lehetőség nyílik arra, 
hogy a résztvevők áldást

kérjenek életükre.

 házaspárok megáldása

ima a párkapcsolatokért

A házasság hete központi programjainak fővédnöke
 a köztársasági elnök felesége.

Boyzless Voice High5
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Ki csit most már saj ná lom, hogy ab -
ba hagy tam a ver seny spor tot anél kül,
hogy egy min den ki szá má ra el ér he -
tő, til tó lis tán egy ál ta lán nem sze rep -
lő dop pin got hasz nál tam vol na. Kö -
rül ír ha tó ez va la mi faj ta lel ki ál la pot -
ként, ne ve zik so kan sok fé le kép pen,
de hit re ju tott em ber ként azt mon -
dom, hogy ez ke gyel mi ál la pot: egy
min dent át ha tó, fel he ví tő, át for ró sí -
tó lel kü let, Krisz tus élő Szent lel ké nek
a je len lé te. 

Kép zel jünk el az él spor to ló tá -
mo ga tá sá ra egy hit bé li szol gá la tot,
amely nek cél ja, hogy ezt a „tel je sít -
mény fo ko zó erőt” ser kent se, fel kelt -
se ma gá ban a spor to ló szí vé ben és
lel ké ben.

Még a lon do ni olim pia ide jén a Ma -
gyar Olim pi ai Bi zott ság át adott a
köz tár sa sá gi el nök nek egy sport fej lesz -
té si kon cep ci ót. A sport fej lesz tés irá -
nyai és te rü le tei cí mű ter ve zet nyolc -
éves idő tar tam ra szól. Eh hez kap -
cso ló dó an sze re pel het ne a sport káp -
lá ni/sport pász to ri szol gá lat, amely nek
se gít sé gé vel – mi ni má lis anya gi ráf or -
dás sal, nagy be ru há zá sok nél kül – vi -
szony lag ha mar ered mé nyek ér he tők
el. Mond hat nánk, hogy ver seny előny -
re te he tünk szert eb ben olyan nem ze -
tek kel szem ben, ame lyek nek a lá tó kö -
ré be sem ke rül ez a te rü let a sport fej -
lesz tés ben. Mi ért ne lép het nénk eb ben
is a ke resz tyé ni ol dal ra? 

Nem a pszi cho ló gi ai, co a ch ing
mód sze re ket meg kér dő je lez ve de fi -
ni ál nám ezt a szol gá la tot, ha nem
egy olyan te rü let ként, amely in teg rál -
ni ké pes az em ber nek test, szel lem,
lé lek hár mas sá gát.

is tenhit 
és sze mé lyi ség fej lesz tés
Aki a csúcs ra tör, an nak tisz tá ban kell
len nie az zal, hogy az élet ben – men -
tá li san – a leg több do log le fe lé húz.
Ren del kez nie kell olyan esz köz tár ral,
amely se gít fel jebb jut ni és a mo ti vá -
ci ót fenn tar ta ni. 

Min den ne ves, sze mé lyi ség fej -
lesz tés sel fog lal ko zó szer ző el is me -
ri, hogy kap cso la tunk van egy ha tal -
mas erő vel, el mé vel, amely em be ri

ésszel fel nem fog ha tó. Jo sé Sil va
min den ha tó in tel li gen ci á nak ne ve zi
ezt az erőt, Bri an Tracy – Carl Jung -
ra hi vat koz va – tu dat fe let ti nek, Na -
po le on Hill vég te len in tel li gen ci á nak.
Én en nek az írás nak a szel le mé ben
Szent lé lek nek ne ve zem, aki ál tal Is -
ten min den hol je len van. Sze rin tem
a kü lönb sé gek leg ja va ol va sa ti el té rés,
at tól függ, ho gyan és ki nek sze ret -
nénk in terp re tál ni.

Mond hat nánk hit bé li ol dal ról,
hogy a sze mé lyi ség fej lesz tő el mé -
le tek ta lán túl ego cent ri ku sak,
az én kul tusz ki ala ku lá sá -
hoz ve zet het nek. Vi szont
a kö rü löt tünk je len lé vő
Is tent is min den ki nek
ma gá ban kell meg ta -
lál nia. Te hát az ala po -
kat te kint ve eb ben
sincs olyan nagy kü -
lönb ség a pszi cho ló -
gi ai és a hit be li ál lí tá -
sok kö zött. Mi ért ré -
sze sí te nénk te hát va la -
me lyi ket ki tün te tett fi -
gye lem ben a má sik ro vá -
sá ra? A sport hoz ér zé -
keny ség is kell, nem csak ké -
pes ség. Ér zé keny ség, hogy a
ma gad szá má ra tör vé nye ket fe -
dezz fel ben ne. Ta lán ér zé keny ség a
ha tal mas el mé től jö vő su gal la tok ra? 

Vissza tér ve egy ré gi pe da gó gi ai
alap ve tés hez: a sport cél ja az if jú ság
er köl csi és fi zi kai ne ve lé se. Vagy is a
lé lek nek és a szel lem nek is meg kell
kap nia a ma ga táp lá lé kát – meg kell
elé gít tet nie. A hit Is ten ben fo lya ma -
to san ne vel és pal lé roz, ho gyan is le -
het ne csak ma gán ügy? Az igaz hit
ugyan úgy le mon dás sal és ál do zat tal
jár, aho gyan az él spor to ló élet vi te le is. 

A lel ki ne ve lés a lé lek és a szel lem
tor ná ja, edzé se. Cél ja nem is a min -
den áron va ló nyer ni aka rás ra fel ké -
szí tés, ha nem hogy – más, a spor tot
se gí tő tu do má nyok kal együtt – se gít -
se lel ki-szel le mi egyen súly ba hoz ni és
tar ta ni a spor to lót ma gá val és a kör -
nye ze té vel. Ha tel jes egésszé kí ván -
juk ten ni azt a kört, amely a lel ki-
pszi cho ló gi ai hát te ret ké pe zi, a lel ki-

hit be li tá mo ga tás nem ma rad hat el.
Hi szen a fel ké szí tők nek, tá mo ga -
tók nak (edző, sport ve ze tő, pszi cho -
ló gus) a mun ká ju kat úgy kell vé -
gez ni ük, hogy a spor to ló sze mé lyi sé -
gé nek egé sze fej lőd jön!

Ta lán az 1950-es éve kig – de ké -
sőbb is – tet ten ér he tő spor to ló ink -
nál egy faj ta er köl csi tar tás, ki ál lás,
amely ak kor még egy erős csa lá di ér -
ték ren den ala pul ha tott. Alá zat a
sport és tisz te let a ver seny tár sak
iránt. Erős hit az igaz ság ban és a jó
ere jé ben. 

Az ez red for du ló utá ni vi lág ato mi -
zá ló dott tár sa dal má ban, ami kor már
a csa lá dok is csak ne he zen tud ják be -
töl te ni funk ci ó i kat, egy ilyen lel ki, hit -
bé li tá mo ga tó szol gá lat nak hi ány pót -
ló fel ada ta is van. Meg kell em lí te ni,
hogy leg na gyobb örö münk re – Is ten
ke gyel mé ből – a fen tebb em lí tett
ér té kek je len van nak nap ja ink ban
is! Meg lé tük ről lon do ni olim pi kon -
ja ink nyi lat ko za tai tet tek fé nyes ta -
nú bi zony sá got! 

Hit, aka rat, 
meg győ ző dés és el vá rás
Aki va la mi lyen ver se nyen el in dul,
győz ni akar. Cél nél kül nincs mi ért
akar ni. Már pe dig – Proh ász ka Ot to -
kárt idéz ve – „az aka rás Is ten aján -
dé ka”. Az aka rat erő fej leszt he tő. Ver -
seny előtt ki ne fo hász kod na ah hoz,
akit is te né nek hisz? Meg le het-e ta -
nul ni hin ni? Elég-e akar ni a hi tet? 

Ma ga a kép ze let kö rül mény for má -
ló ha tá sú. Tud juk, hogy ha az öt ér -
zék szerv mind egyi ké vel el kép ze lünk
va la mit – és ezt ve gyít jük meg fe le lő
ér zel mek kel –, ak kor na gyobb ha tás -
sal tu dunk len ni kör nye ze tünk re,
kö rül mé nye ink re, mint csu pán az
aka rás sal. Per sze hin ni kell ben ne,
csak úgy ér het jük el a meg fe le lő

erő sí tő ér zel mi tó nu so kat. Így tud a
hit meg győ ző dé sünk ké, bel ső el vá rá -
sunk ká vál ni. „Mert bi zony mon dom
nék tek, ha va la ki azt mond ja en nek
a hegy nek: Kelj fel és ugor jál a ten ger -
be!, és szí vé ben nem ké tel ke dik, ha -
nem hi szi, hogy a mit mond, meg tör -
té nik, meg lesz né ki, a mit mon dott.
Azért mon dom nék tek: A mit kö nyör -
gés tek ben kér tek, higgyé tek, hogy
mind azt meg nye ri tek, és meg lé szen
nék tek.” (Mk 11,23–24; Ká ro li-ford.)

De fi ní ció sze rint a meg győ ző dés
az ér tel mi be lá tás és el fo ga dás, va la -
mint az ér zel mi azo no su lás együt te -
se. A hit, az el vá rás (bel ső el vá rás) és
az aka rás kö zött kü lönb sé gek van nak.
Ami ben hi szünk, azt nem elég csak
akar ni, azt el is kell vár ni. 

Az aka rás a tu da tos el me ál tal
rész ben kont rol lált te vé keny ség. Ép -
pen eb ből a tu laj don sá gá ból kö vet -
ke ző en gör csös sé, ru gal mat lan ná
tud vál ni. A gör csös aka rás ban a
vesz te ség től va ló fé le lem is mun kál.
Ahogy Bal czó And rás mond ja: „A fé -
le lem a leg na gyobb el len ség, csak
gyá va ne légy, ne akarj min den áron
nyer ni, gör csö sen…” 

Amit szí vünk mé lyén meg győ -
ző dés ből el vá runk, az erő sebb,

mint amit a szánk kal ki mond -
va aka runk. Ha be lül nem

hi szünk ab ban, amit ki -
mond va aka runk, az ne -
he zen tel je sül. A hi tünk -
höz a bel ső el vá rás kö -
ze lebb van, mint az
aka rat. A hit út ja más,
mint az aka rá sé. A hit -
hez nem a tu da ton ke -
resz tül, ha nem lel ki-

szel le mi gya kor la to kon
ke resz tül le het el jut ni.

Mi vel lel ki dol gok ban (a fi -
zi kai vi lág gal el len tét ben) a

köz vet len erő ki fej tés épp a
for dí tott ha tást vált ja ki (lel ki ha -

tás hoz köz ve tett erő ki fej tés szük sé -
ges), mint amit sze ret nénk, ezért hin -
ni tu da tos aka rás sal ered mény te len.

Tud juk, hogy a fel is me rés még
nem meg ér tés, és a meg ér tés től is
hosszú út ve zet a tu dá sig. A tu dás ki -
ala kí tá sá hoz a meg ér tett is me ret
meg erő sí té sé re, is mét lé sé re, al kal ma -
zá sá ra van szük ség. Ezért az Is ten-
hit ben va ló szol gá lat sem azt je len -
ti, hogy csak be ren de zünk egy ima -
szo bát, aho va be me het a spor to ló –
sőt még ha szük sé ges, el is be szél get
ve le va la ki. A lel ki szol gá la tot vég ző -
nek is fo lya ma tos, terv sze rű és cél tu -
da tos mun kát kell vé gez nie.

a sport pász to ri szol gá lat ról 
ál ta lá ban
Vé le mé nyem sze rint a lel ki tá mo ga -
tó szol gá la tot vég ző sze mély nek nem -
csak elő re ter ve zett, szisz te ma ti kus
lel ki-szel le mi mun kát kell vé gez nie a

spor to ló val, ha nem – amennyi re le -
het sé ges – együtt kell len nie vele a fi -
zi kai fel ké szü lés ben is. Ha son la to san
a hon véd ség hez, ahol a tá bo ri lel kész
kinn van a te re pen, és együtt gya kor -
la to zik a ka to nák kal. 

An nál is in kább hasz nos az együt -
tes test edzés, mert a köz vet len erő -
fe szí tés te ó ri á ja mi att le het, hogy a
test moz gás köz ben (köz vet le nül utá -
na) vá lik ter mé kennyé a kap cso lat a
lé lek, a szel lem és a test kö zött. (Az
alap sport ágak gya kor lá sá ra min den
lel ki se gí tő nek ké pes nek kell len nie:
úszás, fu tás, ke rék pá ro zás, táv gya log -
lás stb.) 

Az edző tá bor olyan (és a ver seny
is), mint a ka to na ság nál a ki te le pü lés:
tá bo ri kö rül mé nyek kö zött ta lál ja
ma gát az em ber, ahol az eset le ges lak -
hely sze rin ti lel kész se gít sé ge ne héz -
kes. Jó, ha van a kö zel ben is va la ki, aki -
hez bi za lom mal le het for dul ni.

Esz kö ze it te kint ve nem gon dol -
nám, hogy sok ban kü lön böz ne a
mun ka más tá mo ga tó tu do mány ág
esz kö ze i től: ugyan úgy sze re pel ne
ben ne ana li zá ló lel ki be szél ge tés, az
együt tes ae rob moz gás sal lé lek eme -
lő ener gi ák fel sza ba dí tá sa, re la xá ci -
ós gya kor la tok.

Le het nek egyé ni és cso por tos fog -
lal ko zá sok is. Csa pat sport ágak nál is
meg van nak a ve zér egyé ni sé gek: ki a
já ték szer rel bá nik va rázs la to san, ki
fon tos gó lo kat lő, ki pe dig a csa pat
esze, más le het a csa pat lel ke, szí ve
– aki erőt, tar tást tud ad ni a csa pat -
nak. Az ilyen em be rek fel ké szí té sé -
ben is fon tos sze re pe le het a lel ki
szol gá la tot te vő nek.

Na gyon fon tos, hogy a pasz to ri á -
lis mun ka társ / sport káp lán ne csak
tu dá sá val, de sze mé lyi sé gé vel és vi -
sel ke dé sé vel is mu tas son fel ér té ket!
Áll ha ta tos ság ból, ki tar tás ból fi zi ka -
i lag sem árt pél dát mu tat ni. Szin tén
jó, ha együtt tud len ni a fel ké szí tés
min den fá zi sá ban a spor to ló val. Így
nö vel he ti hi te lét és el fo ga dott sá gát. 

Nyil ván va ló szá mom ra, hogy a
jól vég zett lel ki tá mo ga tói mun ka
nem szak ma, ha nem el hi va tás kér dé -
se. Itt kü lö nö sen ér vé nye sül, hogy
egy részt a ve le szü le tett tu laj don sá -
gok, más részt a kép zés sel ka pott is -
me re tek és a hoz zá ál lás al ko tó ele me -
i nek hár ma sá ból a be ál lí tó dás-hoz -
zá ál lás, az affi ni tá si haj lam a meg ha -
tá ro zó. Át ha tó, élő hit szük sé ges,
amely a Szent lé lek ere jé vel tesz bi -
zony sá got ar ról, aki nek a ne vé ben
szól és cse lek szik! Ez ter mé sze te sen
azt is je len ti, hogy nyi tott nak kell len -
ni min den más tárgy kör be tar to zó
szak mai is me ret el sa já tí tá sá ra, meg -
ér té sé re, el fo ga dá sá ra. Könyv ből ezt
nem le het meg ta nul ni, de csi szol ni,
fej lesz te ni tör vény sze rű en szük sé ges
és kö te le ző!

g Ve res Ká roly
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Min den gyer me ki élet kor nak meg van -
nak a ma ga kéz fo gá si szo ká sai. A ti pe -
gő ős bi za lom mal ka pasz ko dik; az óvo -
dás ka pasz ko dik, és hú zat ja ma gát; a
kis is ko lás vá lo gat, hogy ki nek a ke zét
fog ja meg; a ka masz el en ged; az if jú vá -
laszt egyet a sok kö zül, és – re mény ség
sze rint – nem is en ge di el töb bet… 

Ha egy ki lenc éves fiú nem fog ja meg
egy ki lenc éves kis lány ke zét, mert
lá á á á ány…, jajj…, ak kor az lé nye gé -
ben rend ben van. Csak mi, fel nőt tek
igyek szünk mo ra li zál ni, hogy nem il -
lik, nem sza bad, nem le het… Pe dig
de hogy nem! 

Van nak ilyen fá ból fa ra gott kis is -
ko lá sa im. So kat har col tam, ami kor
kör be ál lunk imád koz ni egy más ke -

zét meg fog va, meg fog va…, mon dom:
meg-fog-va! – mi re vég re fel ad tam.
Imád koz zunk csak kör ben, szem le süt -
ve, kéz össze kul csol va, az in tim zó nát
öt ven cen ti mé ter re nö vel ve. Az Úr eb -
ben a kéz fo gás ügy ben is hit ok ta tó
mun ka tár sam volt, és mo ra li zá lás he -
lyett ta pin ta tos, ked ves és meg hök ken -
tő sze re tet tel se gí tett és ren del ke zett.

A té li szü net előt ti utol só hé ten
már az is ko lá ban egyik bet le he mes ér -
te a má si kat. Majd nem min den osz -
tály ké szült: pász to rok, an gya lok, Má -
ri ák és Jó zse fek ro han gál tak a fo lyo só -
kon. A má so di kos hit tan cso por to mat
si ke rült még ci vil ben el kap nom és
hit tan órá ra kí sér nem, de a ter mün ket
el fog lal ta He ró des és a há rom ki rály.

Ter met ke res tünk, hogy be fe jez hes -
sük a ka rá cso nyi hím zé se in ket. Mind -
egyik fog lalt volt. Nem volt más hol
hely, csak a kon di te rem ben, amely nem
ép pen ide á lis egy év zá ró hit tan óra
meg tar tá sá ra, ami kor is tör té ne te sen
var ro gat ni sze ret nénk. 

Fo ciz ni kezd tünk egy szi vacs lab dá -
val, amely még rám néz ve is biz ton -
sá gos nak lát szott. Hit ta nos fo ci! A fi -
úk és a lá nyok gyor san két csa pat ba
ren de ződ tek. A meccs szü ne tek ben
imád koz tunk, há lát ad tunk, igét ol -
vas tunk. Majd új ra já ték kis ka pu ra:
két súly zó kö zöt ti mé ter re. 

A gye re kek egy re fel sza ba dul tab bak
let tek. Össze gu ban co lód tak a lá bak,
ke zek, sok szor a lab da he lyett egy-egy

gye rek gu rult be a ka pu ba. Nem
mér tük cen tik ben az in tim zó nán kat.
Fer ge te ges és na gyon vi dám óra volt! 

Mi előtt el kö szön tünk egy más tól,
gyor san meg varr tam a ki lyu kadt zok -
ni kat egy-egy sza ba don vá lasz tott
hím ző fo nal lal, kí vül ről, lá bon… Ha
már ná lam volt egy zacs kó fo nal, ne
vesszen kár ba. Ci pő hú zás, me ne te lés
vissza a ter mek hez…, ami kor egy kis -
fiú a fe jé hez ka pott: „Áll junk meg!
Nagy baj tör tént! Nem fog tunk egy más -
sal ke zet a fo ci meccs vé gén. Így nem ér.” 

És a gye re kek össze fu tot tak, fi úk-lá -
nyok, ál dott ki lenc éve sek ke zet szo rí -
tot tak, egy más ra ne vet tek – el akadt
a sza vam. Meg sem tud tam szó lal ni
a meg le pe tés től és a há lá tól. 

Le het, hogy ja nu ár ban min den
megy majd a ré gi ben, és nagy kör ben
ál lunk a hit tan órá kon az imád ság -
ban, de ez a kéz fo gás sal zá ró dó fo cis
al ka lom iga zi ka rá cso nyi aján dék
volt ne kem és a gye re kek nek is. A szü -
lők nek ma radt a szí nes fo na lak el tün -
te té sé nek le he tő sé ge a zok nik ból és ha -
ris nyák ból egy hím zett ka rá cso nyi ké -
pes lap he lyett, ame lyet aján dék ba ké -
szí tet tünk vol na. Nem baj! Jö vő re is
ra gyog ni fog az a bet le he mi csil lag…
Most meg a gye re kek sze me ra gyo gott
a já ték és a kö zös ség együtt-örö mé től,
a fo ci meccs han gu la tá tól, ame lyet
iga zá ból a Lé lek nyert meg a mi ja -
vunk ra.

g Papp And rea
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„Jer tek, és lás sá tok Is ten tet te it! Fé lel -
me sek dol gai az em be rek kö zött.”
(Zsolt 66,5)

Víz ke reszt ün ne pe után a 4. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben fel ra -
gyog Is ten di cső sé ge a te rem tés ben;
ha tal ma Jé zus Krisz tus ban lát ha tó: ő „az Is ten di cső sé gé nek vissza tük rö ző dé -
se és az ő sze mé lyé nek kép má sa, aki ha tal mas sza vá val fenn tart ja a min den -
sé get” (Zsid 1,3; LK). Jé zus is te ni ha tal má val le csen de sí tet te a há bor gó ten gert:
„Hall gass el, né mulj meg!” A nagy csen des ség ben tő lünk is meg kér de zi: „Mi -
ért fél tek ennyi re? Mi ért nincs hi te tek?” (Mk 4,39.40) „Íme, a hit és hi tet len ség
pél dá ja! Mert ab ban van a hit fel sé ges ké pes sé ge, hogy lát ja a lát ha tat lant, és
nem lát ja azt, ami pe dig érez he tő, mert hi szen nyom és szo ron gat!” (Lu ther)
A nagy mély ség ből is kér he ted: „Ki ál tá som jus son el hoz zád, Uram!” (GyLK
741) Ki lá tás ta lan hely ze té ben Pál csak Is ten ere jé ben bí zott: „Ázsi á ban… az éle -
tünk fe lől is két ség ben vol tunk”. De Is ten „ek ko ra ha lá los ve sze de lem ből meg -
sza ba dí tott min ket… Ben ne re mény ke dünk, hogy ez után is meg sza ba dít…” (2Kor
1,8.10) Jé zus sza vá ra a ter mé ket len fü ge fa hir te len el szá radt. Ta nít vá nya i nak
ígé ri, en nél na gyobb dol got is meg te het nek az ő ne vé ben. „És mind azt, amit
imád ság ban hit tel kér tek, meg kap já tok.” (Mt 21,22) Azért jött Jé zus, hogy az ör -
dög mun ká it le ront sa (lásd 1Jn 3,8) – a po gá nyok kö zött is. Két ga da rai meg -
szál lott ból ki űz te az ör dö gö ket, akik fel is mer ték őt: „Mi kö zünk hoz zád, Is ten
Fia? (…) Ha ki űzöl min ket, küldj a disz nó nyáj ba.” Az egész nyáj a ten ger be ro -
hant, a la ko sok kér ték Jé zust, „tá voz zék el ha tá ruk ból”. (Mt 8,29.31.34) A vá -
lasz tott nép fog sá gá nak oka a bál vány imá dás volt: ide gen is te nek nek szol gál -
tak. „De en nek a nép nek lá zon gó és da cos szí ve van… Eszük be sem jut, hogy fél -
jék Is te nü ket, az Urat…” (Jer 5,23–24) Jé zus ígé re te sze rint kö ve tői éle té ben is
je lek és cso dák tör tén nek (lásd Mk 16,18). Ezt Pál is meg ta pasz tal ta: Mál ta szi -
ge tén egy vi pe ra a ke zé be mart. „Ő azon ban le ráz ta a kí gyót a tűz be, és sem -
mi ba ja sem esett.” És a szi get elöl já ró já nak be teg ap já hoz is be ment, és „mi -
után imád ko zott, rá tet te a ke zét, és meg gyó gyí tot ta”. (Ap Csel 28,5.8) Jé zus né -
ma ör dö göt űzött ki, „és ami kor ki ment az ör dög, meg szó lalt a né ma”, de né -
há nyan ezt mond ták: „Bel ze bub nak, az ör dö gök fe je del mé nek se gít sé gé vel űzi
ki az ör dö gö ket.” Nem is mer ték el és nem fo gad ták el, hogy ő Is ten Fia, az erő -
sebb fegy ve res! „Ha vi szont én Is ten uj já val űzöm ki az ör dö gö ket, ak kor bi zony
el ér ke zett hoz zá tok az Is ten or szá ga.” Sza vai örök ér vé nyű ek: „Aki nincs ve lem,
el le nem van…” (Lk 11,14.15.20.23) Nem le het sen ki sem le ges sze mé lyét il le tő -
en. Ben ne lát ha tó Is ten ha tal ma: „…aki en gem el uta sít, az azt uta sít ja el, aki
el kül dött en gem” (Lk 10,16). Is ten íté le tet tart a vi lág fe lett, s az me ne kül meg,
akit meg sza ba dít hat. „…hall gas sa tok rám, nem ze tek! (…) Kö zel van igaz sá gom…,
és ka rom mal né pe ket íté lek. (…) az én sza ba dí tá som örök re meg ma rad…” (Ézs
51,4.5.6) Egye dül az Úr Jé zus a sza ba dí tónk, ezért „Szólj, bol dog há la ének, / És
áldd a Te rem tőt, / Hű Urát föld nek, ég nek, / Az örök jó te vőt!” (EÉ 69,1) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

Egy em ber sok sér tő dést vál tott ki az -
zal, hogy meg gon do lat la nul be szélt
min den ki vel. A lel ké sze egy szer meg -
hív ta ma gá hoz, és föl ment ve le a
temp lom tor nyá ba. Föl vitt egy kis pár -
nát is. A to rony ban ki bon tot ta a pár -
na hu za tát, és meg kér te az em bert,
hogy szór ja szét a pely he ket min den
irány ba. Ami kor em be rünk el cso dál -
ko zott, a lel kész azt mond ta ne ki:
„Most pró bál ja meg össze gyűj te ni.” „De
hát ez le he tet len” – vá la szol ta. „Lát ja
– mond ta a lel kész –, ahogy eze ket a
toll pi hé ket nem tud ja töb bé össze gyűj -
te ni, ugyan úgy van a ki mon dott sza -
va ink kal is. Hi á ba bán juk, szív nánk
vissza, már el hang zot tak, és a ma guk
jó vagy rossz ha tá sát ki fej tet ték.”

Te, test vé rem, hány szor be szél tél
meg gon do lat la nul? Hány szor sze -
ret ted vol na vissza von ni az el hang -
zot ta kat? Hány szor oko zott csa ló -
dást, vi szályt, hány szor ve ze tett há -
bo rú ság ra, amit mond tál?

A szán dé kos sér tés ről most ne
be szél jünk. Te azt mon dod: nem így
akar tam, nem ezt gon dol tam. De
hát ez lett be lő le. Ezért gon dold
meg, mi előtt meg szó lalsz!

Ha bí rál ni akarsz va la kit, előbb
kér dezd meg ma gad tól: igaz-e, amit
mon dok, sze re tet ből fa kad-e, és se -
gí tő szán dék ve zet-e sza va im ban? 

Van fö lös le ges be széd is. Az il le tő
csak mond ja, mond ja… Ta lán ve le je
sincs a be szé dé nek, csak kény sze re sen
vagy a ma ga fé nye zé sé re dől be lő le a
szó. Az egyik ázsi ai or szág ban, ami kor
rob ba nás sze rű en meg in dult a fej lő dés,

a te le fon könyv mel lék le te ként út mu -
ta tót is ad tak a te le fon hasz ná la tá hoz.
Az egyik pont így szólt: „Mi előtt föl -
ve szed a te le fon kagy lót, gon dold át és
fo gal mazd meg, hogy mit akarsz mon -
da ni.” Mi is meg fo gad hat nánk né ha ezt
a ta ná csot, mi előtt meg szó lal nánk.

A for dí tott ja is áll en nek a til tás -
nak: ne ma radj né ma, ha biz tat ni, bá -
to rí ta ni, se gí te ni le het sza va id dal.
Mondd el a jót, amit látsz a má sik ban,
és biz tasd, hogy el tud ja ér ni a jó célt,
ha ki tart, és az Úr ra fi gyel. 

De ne le gyen a sza vad ke mé nyen
igaz és met sző en éles sem. Az igaz -
sá got sze re tet tel mondd meg. Hadd
le gyen el fo gad ha tó, hadd szü les sen
meg be lő le az igye ke zet: ezt meg sze -
ret ném va ló sí ta ni, ezt el sze ret ném
ér ni. És ne a ma gad ér ve it mondd, ha -
nem Is te né it: „Mint az arany al ma
ezüst tá nyé ron, olyan a he lyén mon -
dott ige.” (Péld 25,11)

Az Úr Jé zus el ső sor ban a meg vál -
tónk és sza ba dí tónk. A nyelv bű ne i -
re is le het bo csá na tot és sza ba dí tást
kér ni tő le. De ő pél da ké pünk is. Mi -
lyen ked ve sen mond ja: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok
és meg vagy tok ter hel ve, és én meg -
nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,28) 

És így ta nít az ige: „Krisz tus be szé -
de la koz zék ben ne tek gaz da gon, min -
den böl cses ség gel ta nít sá tok és int sé -
tek egy mást zsol tá rok kal, di csé re -
tek kel, lel ki éne kek kel. Szí ve tek ben há -
la adás sal éne kel je tek az Úr nak.” (Kol
3,16; újon nan re vi de ált Ká ro li-ford.)

g Széll Bul csú

Haviige
„Csak ak kor szól ja tok, ha az jó 

a szük sé ges épí tés re, hogy ál dást hozzon
azokra, akik hall ják” (Ef 4,29)

Ál dott em lék ként él ben nem het -
ven két év vel ez előt ti cser kész éle tünk
lel ki sé ge. Er ről sze ret nék né hány szó -
ban meg em lé kez ni, ta nul sá gul a mai
fi a ta lok szá má ra.

Cser kész csa pa tunk 1941 no vem -
be ré ben ala kult meg a ko má ro mi re -
for má tus Ti mó the us-ár va ház ban 640.
Szá mú Ti mó the us Cser kész csa pat el -
ne ve zés sel. Tag jai ár va há zi gye re kek és
in ter ná tu si gim na zis ták vol tak, va la -
mennyi en tíz–ti zen négy éve sek. Szép
szám mal vol tunk a csa pat ban bib lia -
ol va só cser ké szek, akik lel ki éle tet él -
tünk. Csu kás Zsig mond ár va há zi lel -
kész, csa pat pa rancs nok se gí tett,
irá nyí tott ben nün ket. Hét -
köz na po kon egyé ni csen -
des órá kat tar tot tunk, va -
sár na po kon kö zö sen ol -
vas tuk a Bib li át. 

A leg fon to sabb nak azt
tar tot tuk, hogy Is ten
aján dé ka ként ke zünk be
ve het tük a Bib li át. Rend sze -
re sen ol vas tuk, a ne künk szó -
ló arany mon dá so kat fel je gyez tük
egy pa pír da rab ká ra, ame lyet a ka bát -
zse bünk be tet tünk, és nap köz ben több -
ször is el ol vas tunk. Így Is ten üze ne te
ele ve nen élt ben nünk, s ar ra in dí tott,
hogy az ige út mu ta tá sa sze rint él jünk. 

A na pi ige erőt adott Is ten pa ran -
csa i nak tel je sí té sé hez. Könnyeb ben
fel is mer tük a sá tá ni kí sér té se ket, tá -
ma dá so kat, és meg pró bál tunk küz de -
ni el le nük. Ar ra is vál lal koz tunk, hogy
má so kat is biz tas sunk a Bib lia ol va sá -
sá ra, mert érez tük en nek a for rás nak
az ere jét, s ezt tár sa ink nak is el mond -
tuk. Egy re töb ben csat la koz tak hoz -
zánk. Har cot in dí tot tunk a pony va iro -
dal mat ol va sók, a ci ga ret tá zók, a ha -
zu do zók, a ve re ke dők, a gú nyo ló dók
és ká rom ko dók el len.

Igye kez tünk részt ven ni a sze re tet -
szol gá lat ban is. El ha tá roz tuk, hogy se -
gí tünk az ár va há zunk ban élő nem
cser kész ár vák ru há zá sá ban. Eh hez a
pénzt ócs ka vas-, rongy- és bé lyeg gyűj -
tés ből, va la mint fi zi kai mun kán kért
ka pott össze gek ből gyűj töt tük össze.
1944. már ci us 5-én az össze gyűlt két -
száz öt ven pen gőn tel jes öl tö zet ru hát
és nad rá got vet tünk az ár vák nak.

Más irá nyú evan gé li u mi szol gá la -
tunk is volt. Bib lia jel ző ket ké szí tet -

tünk, és eze ket bib lia kö rök nek küld -
tük el. Ott sok eset ben sze mé lyes
üze net ként ha tot tak ezek az igék.
Bol do gok vol tunk, hogy szol gál hat tuk
Is ten or szá gá nak ügyét.

A bib lia ol va sás ar ra kész te tett ben -
nün ket, hogy a nyá ri szün idő ben se
sza kad jon meg a kö zös sé gi kap cso la -
tunk. Kéz zel írott „Hír mon dót” szer -
kesz tet tem Ma da ron, ahol ak kor ép pen
szol ga le gény vol tam egy ked ves fa lusi
gaz dá nál. E kör le vél ben le ír tuk arany -
mon dá sa in kat, lel ki él mé nye in ket, örö -
me in ket, gond ja in kat, szo mo rú sá ga in -
kat, és to váb bí tot tuk az elő re ki je lölt he -

lyek re. A kör utat tett le vél a vé gén
vissza ér ke zett ki in du lá si he lyé -

re. Eb ből tud tuk meg, hol
van szük ség se gít ség re, s
azt meg is szer vez tük. 

Hogy mi lyen ha tást
gya ko rolt ez a lel ki élet a
bib lia ol va só Ti mó the us-

cser ké szek re, a kö vet ke -
ző val lo má sok kal ér zé kel -

te tem, ame lye ket Csu kás
Zsig mond som or jai es pe res, lel -

ki pász tor ha gya té ká ból kap tam im már
el sár gult ere de ti le ve lek for má já ban.

K. Pis ta har ma dik osz tá lyos gim na -
zis ta: „A Bib li át min den nap ol va som
és ta nul má nyo zom, de a fi úk nem
akar ják el hin ni az igét. Még egy szer
meg pró bá lom hir det ni, hogy fo gad -
ják be. Is ten le gyen ve le tek. Pis ta.”

Lel kes Fe renc ne gye dik osz tá lyos
gim na zis ta: „Én csak azt tu dom le ír -
ni, amit a cser kész bib lia kö rünk nek kö -
szön he tek. Ami óta kez dem ko mo lyan
ven ni a bib lia ol va sást és a cser kész bib -
lia kört, meg ál la pí tot tam, hogy jobb
kedv vel és szor ga lom mal ta nu lok.
Is ten se gít sé gét ké rem eh hez. Légy
pél da! Lel kes Fe renc.”

Csu kás La jos har ma dik osz tá lyos
gim na zis ta ti zen há rom éve sen ezt ír -
ja: „Már ma gam is be lát tam, hogy a
Bib lia egy egész élet re szól, és egész éle -
ten át ve zér lő út mu ta tóm, mely nek én
is hű sé ges ol va só ja és be fo ga dó ja sze -
ret nék len ni. Is ten en gem úgy se gít sen!” 

A má sik val lo mást test vé re, Csu kás
And rás ti zen öt éves gim ná zi u mi ta nu -
ló ír ja a Kis kosz mály cí mű új ság 1943.
ja nu ár 1-jei szá má ban. „Csak az ő se -
gít sé gül hí vá sá val tud tam el fe lej tés
nél kül Bib li át ol vas ni na pon ként. Ami -

óta csen des órát tar tok, a cse le ke de te -
im, a ta nu lá som is meg vál to zott.”

So kak kö zös vé le mé nye: „Meg fo -
gad tuk, hogy har col ni fo gunk a ha zug -
ság el len, mert a ha zug ság sú lyos
bűn.” Ezek a fi a ta lok már meg ta pasz -
tal ták a Bib lia ál dá sa it sa ját éle tük ben
is, és er ről val la nak be szá mo ló ik ban. 

Né hány val lo más csak egy-egy
mon dat ban: „Nem sok idő óta ki csit
jobb fiú va gyok. Vi gyáz nom kell,
hogy a ré gi bű ne i met ne kö ves sem el,
mert ak kor megint a sá tán szol gá ja
len nék.” „Örü lök, hogy hall gat tam
Jé zus sza vá ra, bo csá na tot tud tam
kér ni.” „Igyek szem az Úr Jé zus nyom -
do ka in jár ni. Na pon ta ol va som a Bib -
li át.” „Most már ko mo lyan fog lal ko -
zom Is ten igé jé vel, igyek szem meg tar -
ta ni, amit ol va sok a Bib li á ból, hogy az
Úr Jé zus kö ve tő je le hes sek.” 

Vé gül egy ön te tű fo ga da lom té tel -
ként hang zik el: „Fo gad juk, ím, nem
hagy juk el so ha a Bib li át!”

So rol hat nánk to vább a lel ki val lo -
má so kat, a meg té ré sek ről szó ló hír -
adá so kat. A bib lia ol va só cser ké szek
in du ló ját is köz re adom: „És a csa tá ba
mi győz ni me gyünk, / Dí jat arat ki csi
hős se re günk. / Küz de ni fegy ve re
nin csen egyéb, / Szent Ige kard ja
csak, ám ez elég.” (A 331. Hal le lu jah-
 ének 3. ver sé ből.)

Het ven két év után is öröm mel
mond ha tom, hogy a gyer mek ko ri
bib lia ol va sás so kunk szá má ra meg ma -
radt. Töb ben el ju tot tunk Is ten üze ne -
té nek mé lyebb meg is me ré sé re, meg -
ér té sé re, Is ten hí vó sza vá nak el fo ga -
dá sá ra, és az ő bi zony ság te vő gyer me -
kei let tünk. Ez zel a bol dog öröm mel
em lé ke zünk egy ko ri Ti mó the us-cser -
kész éle tünk re, amely evan gé li u mi
szel le mé vel el in dí tott ben nün ket Is ten
meg is me ré sé nek út ján. 

Ál dom az én mennyei Atyá mat,
hogy még nyolc van hét éve sen is meg -
ma rad hat tam a hoz zá ve ze tő úton, bi -
zony sá got te he tek az ő meg men tő
sze re te té ről, és hir det he tem: a Bib li át
ko mo lyan ol va sók út ja vé gül is Jé zus
Krisz tus sal va ló ta lál ko zás hoz ve zet, el -
nyer ve az örök élet bi zo nyos sá gát. 

Kí vá nom, hogy sok mai fi a tal cser -
kész test vé rünk nyer hes se el ezt a
mennyei bol dog sá got!

g Szen czi Lász ló

Bibliaolvasócserkészekközössége

Is ten be ve tett hi tünk fel tár ja előt tünk
a szen ve dés lé nye gét. Ez pe dig a kö vet -
ke ző: a szen ve dés em lé kez tet ben -
nün ket az el vesz tett pa ra di csom ra, és
egy ben rá vi lá gít föl di elég te len sé günk -
re. Is ten ből, Is ten től szár ma zunk, hoz -
zá té rünk vissza. Ha nem len ne szen -
ve dés – mely nek evi den ci á ja az em lé -
ke zet fenn tar tá sa –, el fe lej te nénk,
hogy hon nan jöt tünk, és ho vá tar tunk. 

A sze re tet – ame lyet min den em ber
meg ta pasz tal föl di éle té ben, ha tel jes
egy sé get él át akár csak egy pil la nat ere -
jé ig is – íze lí tő je an nak, amit el vesz tet -
tünk, és ami vár ránk. Leg tel je sebb je -
len lé tünk te hát jö vőnk elő fu tá ra. 

No ha az em ber tud ja, ér tel mé vel
föl fog ja a mu lan dó ság el ke rül he tet -
len sé gét, még is szo mor ko dik fö löt -
te. E bá nat oka nem más, mint erő -
tel jes ra gasz ko dá sunk az anyag vi lág -
hoz, mely azt az il lú zi ót éb resz ti fel
ben nünk, hogy van bár mi is itt a föl -
dön, ami szen ve dé sün ket tar tó san
eny hí te ni tud ná.

Ezen ra gasz ko dá sunk for rá sa azon -
ban nem is te ni ere de tű. Az irigy ség és
a fé le lem táp lál ja. A vesz te sé gek től va -
ló ret te gés pe dig nem más, mint
irigy ség ön ma gunk iránt. Ter mé sze -
te sen nem a má sik em bert iri gyel jük,
ha nem azt a fel té te le zést, hogy ben -

nünk is meg van (meg volt) a le he tő ség
a vá gyott do log ra, ugyan ak kor va la -
mi ért – el ső sor ban kül ső kö rül mé nyek
mi att – nem tud juk meg va ló sí ta ni.
Kül ső kö rül mény vi szont nin csen.
Az a kö rül mény van, ame lyet ön ma -
gunk nak meg te rem tünk. Nem a fe le -
ba rá to mat irigy lem te hát, ha nem azt
a le he tő sé get, ame lyet ön ma gam ban
el mu lasz tot tam. 

Ha ab ból in du lunk ki – már pe dig
más ból nem tu dunk ki in dul ni –,
hogy Is ten sze re tet, és ez a sze re tet
vég te len, ke gyel mes, meg ér tő, ak kor
hir te len, aho gyan át ad juk ma gun kat
en nek az ér zés nek, ké pe sek va gyunk
fel fe dez ni a szen ve dés ben a jót. 

Szin te fel fog ha tat lan, hogy szen ve -
dé sünk lé nye ge az öröm hír. De mi ért
olyan fon tos en nek a ki mon dá sa?
Mert ez Jé zus Krisz tus meg je le né sé -
nek a lé nye ge, ez az ő va ló sá ga. A
min ket sze re tő Is ten, aki ben nem
ké tel ke dünk. Ér tet len sé günk, ha van,
a test ből fa kad, míg ér té sünk a lé lek -
ből. Azért ré sze sü lünk a szen ve dés -
ben, hogy em lé kez zünk ar ra, hogy
hon nan jöt tünk, mit ve szí tet tünk el,
és ho vá tar tunk. Min den ki tud ja,
min den em ber ér zi a szí ve leg mé lyén,
hogy Jé zus min den sza va élő és va lós,
örök élet, ő nem té ved – ál ta la ért het -

jük meg mi is, hogy szen ve dé se ink lé -
nye ge an nak fel is me ré se, hogy nincs
mi től fél nünk, min den úgy tör té nik,
aho gyan meg kell tör tén nie. 

Ak kor mi ért olyan ne héz ezt a tu -
dást a hét köz na pok ban is a ma gun -
ké vá ten ni? Mert ra bok va gyunk, a
mu lan dó sá got ma gá ban hor do zó
föl di lé te zés rab jai. De ezen sem
sza bad szo mor kod nunk! Mert Is -
ten től szár ma zunk. Azért va gyunk itt
a föl dön, hogy hoz zá ha son ló mi vol -
tun kat át érez zük. A ré szecs ke az
egész hez ha son lít, de nem az egész.
Hor doz za ma gá ban a tel jes ség vo ná -
sa it, de nem ma ga a tel jes ség. Az em -
ber nek szük sé ge van arra, hogy fo lya -
ma to san em lé kez tes se ma gát Is ten -
nel va ló kö zös sé gé re, kü lön ben „csak
úgy egy sze rű en” el fe lej ti, és azt gon -
dol ja, hogy Is ten nél kül is ké pes
bár mi re. Az zal ámít ja ma gát, hogy a
be lég zés után min dig meg tör té nik a
ki lég zés, pe dig csak ak kor, ha az
Atya ezt meg en ge di.

Nem kell ne künk jó nak len nünk az
áj ta tos ság ér tel mé ben. Va ló di ak va -
gyunk, is mer ve ön ma gun kat, és eh hez
a krisz tu si tu dat hoz, mely em be ri mi -
vol tunk alap ja és egy ben él te tő ere je, ra -
gasz kod nunk kell mint egyet len hez.

g Bü ky An na

Ragaszkodom,tehátvagyok?
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Ha zánk ban csak té len lát ha tó, na -
gyon szép ma dár. A hím fe je, nya ka
és egész al só tes te hó fe hér, de fe hér a
fark csík ja és a szél ső fa rok tol lai is.
Szár nyá nak he gyi ré sze fe ke te, a
töb bi ugyan csak fe hér, ezt a re pü lő
ma dá ron lát ni jól. A to jó egy sze rűbb
szí ne ze tű.

Nagy el ter je dé sű ma dár, Eur ázsia
és Ame ri ka észa ki tá ja in egy aránt
fész kel. Élő he lyei a rö vid fü vű, szik -
lás te rü le tek, víz par tok. Grön lan -
don pél dá ul a tel jes part sza ka szon
költ, de meg ta lál juk a tund rán is.

Hi deg észa ki ha zá já ban csak jú ni -
us–jú li us ban költ. A pá rok éven te
egy szer ne vel nek fi ó ká kat. A to jó
kis ta laj mé lye dés ben nö vé nyi szá lak -
ból épí ti a fész ket, amely nek csé szé -
jét szőr rel és pi he tol lak kal bé le li.
Egye dül kot lik, amíg a hím egy kö ze li
szik la csú cson őr kö dik, éne kel, de

ete ti is a pár ját. Így az csak né hány al -
ka lom mal és rö vid idő re hagy ja el a
to já so kat. 

A fi ó ká kat mind ket ten szor gal -
ma san ete tik, ezek gyor san fej lőd nek.
Alig múl nak egy he te sek, már el-el -
hagy ják a fész ket, de ele in te még
vissza-vissza tér nek. Ön ál ló sod va kis
csa pa tok ba ve rőd nek.

A hó sár má nyok a ke gyet le nül hi -
deg észa ki tél elől dé lebb re hú zód nak,
és el jut nak ha zánk ba is. El ső sor ban
a Ti szán tú lon és a Du na–Ti sza kö zén
le het lát ni né ha száz nál több pél dány -
ból ál ló csa pa to kat. Kü lö nö sen ked -
ve lik a szi kes le ge lő ket. Míg ha zá juk -
ban ro va rok kal és pó kok kal táp lál -
koz nak – és ezek kel ete tik a fi ó ká i kat
is –, a ma gyar pusz tán a bá rány pa -
réj, a só bal la és más szi ki nö vé nyek
ap ró mag va it ke re sik.

Ál ta lá ban ok tó ber ben ér kez nek, és
a tél vé gé ig ma rad nak.

Egy évek kel ez előt ti ja nu á ri na pon
erős ru gó val mű köd te tett, nagy csa -
pó há ló val sze ret tem vol na fog ni és
gyű rűz ni hó sár má nyo kat. Hó fed te

Apaj-pusz tát, ke gyet len hi deg volt, az
uj ja im majd le fagy tak, míg a há lót fel -
ál lí tot tam. Egy üres ho dály kö ze lé ben
volt egy ki ol vadt rész, oda jár tak a ma -
da rak. Én a ho dály ból les tem őket, és
fog tam a ki ol dó zsi nór vé gét. Si ke rült
is fog nom né há nyat, és gyű rű vel a
csüd jü kön re pül tek el, de saj nos
vissza jel zés nem ér ke zett ró luk.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány to jás van egy-
egy hó sár mány fé szek ben?
2. Mi lyen szí nű ek a to já sok?
3. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?

Hósármány

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. öt-hat; 2. zöl des fe hér
ala pon fol to sak; 3. 12-14 nap alatt.

b ABiblialapjainnagyoksokszorolvashatunkjuhok-
rólvagyjuhnyájról.SőtJézusnemcsakegyikpél-
dázatánakfőszereplőjévétetteazegyikpéldányt,
deőmagaIstennekaBáránya–ahogyanKeresz-
telőJánosnevezteaMessiást–,akiazemberekbű-
nemiattfeláldoztamagát.

Az aláb bi ké pen egy ha tal mas juh nyáj ból lát tok né hány
bá rányt. Old já tok meg a szám ta ni fel ada to kat, és meg -
tud hat já tok, össze sen hány ál la ta van a pász tor nak! A
meg ol dás hoz ki kell ke res ne tek a Bib li á ból az ige he lye -
ket, és az ott ta lált szá mo kat kell a be tűk he lyé re a kép -
le tek ben be he lyet te sí te ne tek.
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(Meg fej tés: 200)

b AzalábbitotóaLukácsevangéliumának 2.fejeze-
tébenleírttörténethezkapcsolódik.Hahelyesenvá-
laszoltok a kérdésekre, a válaszok betűjeleiből
egyszótolvashattokössze.

1. mi lyen gyak ran men tek fel je ru zsá lem be 
jé zus szü lei hús vét kor?
e)min den év ben      b) két éven te      j) öt éven te

2. Ho gyan utaz tak?
k) vo nat tal      n) gya log      ö) re pü lő vel

3. med dig ma rad tak je ru zsá lem ben?
d) csak egy na pot
é) csak ad dig, amíg be mu tat ták az ál do za tot
g) az ün ne pek vé gé ig

4. mennyi ide je vol tak má ri á ék már úton, 
ami kor ész re vet ték, hogy jé zus nincs ve lük?
m) egy órá ja      e) egy nap ja     p) egy he te

5. Hány nap múl va ta lál ták meg jé zust?
r) egy     o)ket tő      d) há rom

6. Hol ta lál ták meg?
e) a temp lom ban      n) a ját szó té ren      z) a vá sár ban

7. mi vel töl töt te jé zus az időt?
t) ga lam bo kat árult
é)ál do za tot mu ta tott be
l) a ta ní tó mes te rek kel be szél ge tett

8. mit gon dol tak ró la 
a nagy tudá sú ta ní tók és pa pok?
r) ki ne vet ték
m) cso dál koz tak a tu dá sán
a) fel há bo rod tak azon, amit mon dott

9. mit mon dott jé zus nak má ria?
e)Mi ért tet ted ezt? Na gyon ag gód tunk mi at tad!
f )Mi ért nem szól tál? Meg vet tük vol na ne ked.
á)Mi ért nem al szol? Már rég ágy ban len ne a he lyed.

10. mit fe lelt jé zus?
z) Jó itt ne kem, mert új ba rá tok ra lel tem.
s)Mi ért ke res te tek? Nem tud tá tok, 

hogy az én Atyám há zá ban kell len nem?
e) Nem akar tam ha za men ni, mert vi lá got akar tam lát ni.

11. ér tet te jó zsef és má ria a vá laszt?
o) igen      s) nem

12. mit csi nált ezek után jé zus?
t) ott ma radt a temp lom ban
k) Je ru zsá lem ben ma radt
é) ha za ment a szü le i vel Ná zá ret be, 

és en ge del mes ke dett ne kik

13. mi ért sze ret ték jé zust az em be rek?
i) jól tu dott al mát szed ni
g) egy re böl csebb és ked ve sebb lett
f ) na gyon erős volt

Meg fej tés: 
………………………………………………………………………

AtizenkétévesJézusatemplomban

– Hogy íz lik az étel? A té vé ben, egy
fő ző mű sor ban lát tam.

– Már is me gyek a te tő re, hogy ál -
lít sak az an ten nán!

* * *

– Ta nár úr, ké rem, úgy ér zem, hogy
a fe le le tem re nem egyest ér de mel tem.

– Iga zad van, fi am. De mit csi nál -
jak, ha en nél rosszabb osz tály zat
már nincs?

* * *

– Ej nye, Pis ti ke, hogy tud tál egy
nap alatt öt egyest hoz ni?

– Sok a ta nár.

* * *

– Hogy ugat a fény ké pész ku tyá ja?
– Va ku, va ku, va ku.

* * *

– Mi van, La ci? Ma nem men tél is -
ko lá ba?

– Fel dob tam egy hú szast az zal,
hogy ha fej, ak kor me gyek, ha írás,
ak kor itt hon ma ra dok.

– Szó val írást dob tál…?
– Igen, de vagy nyolc szor meg pró -

bál tam, mi re si ke rült.

Hum or Z Sák
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b Úgykezdteazáltalánosiskolát,hogyegy
szótsemtudottmagyarul.Családjaszor-
galmasvoltamunkábanéshitegyakor-
lásában,ígyigenerősidentitástkapott,azt
sohasemkellettsemfelfedeznie,semke-
resnie.Őseitannálinkább.Perszeezsem
volt kényszer. Krász Lőrincné Krémer
Margitmostúgyérzi,mindigaJóistente-
relgettearrafelé,hogymegleljeaztahá-
zat,ahonnanősapjaaz1700-asévekele-
jénMagyarországraindult.

– A csa lád fa ku ta tók kész nyo mo zók le het nek.
– Eb ben sok igaz ság van. Én in kább amo lyan

gyűj tö ge tő nek mon da nám ma gam – em lé ke -
ket, em lék tár gya kat és ba rá to kat gyűj tök. Szü -
lő fa lum ban, Kis má nyo kon szá mo san él tünk egy
fe dél alatt. Déd szü le im so kat me sél tek a csa -
lád ról, az éle tük ről, szo ká sa ik ról. Mi vel me se -
sze rű volt, amit mond tak, hát per sze, hogy ér -
de kelt, de iga zán nem gon dol kod tam a mon -
dot ta kon, több min dent meg sem je gyez tem.
Hi á ba, kis gye rek vol tam ak ko ri ban. 

Az tán ahogy nőt tem, úgy kez dett egy re in -
kább fog lal koz tat ni a múlt. Ak kor már dé di ké -
ék nem él tek, a kis má nyo ki szo ká sok ról a
szom széd né ni me sélt to vább. Hi he tet len me -
mó ri á ja volt Kratz György né Hei ne mann Mar -
git né ni nek. Pon to san tud ta, hogy me lyik es -
kü vőn mi lyen igét mon dott a pap. Az evan gé -
li kus lel kész nél szol gált, aki jegy ze telt, kró ni -
kát vagy ha úgy job ban tet szik: nap lót ve ze tett
a min den na pi ese mé nyek ről. S hát be kell
val la ni, Hei ne mann né ni lop va rend sze re sen be -
le-be le né zett ezek be az iro má nyok ba, s amit
egy szer el ol va sott, azt töb bé nem fe lej tet te el.

– Ké sőbb for rás ként hoz zá for dult, ami kor a
kis má nyo ki lag zis és ke resz te lői szo ká so kat
ku tat ta és dol goz ta fel?

– Igen, ő me sél te el ne kem töb bek kö zött azt,
mi ként vá lasz tot ták ki a ke reszt szü lő ket, azok -
nak mi volt a dol guk, kik tart hat ták a cse cse -
mőt ke reszt víz alá, mi lyen mu lat ság gal zár ták
a ke resz te lő nap ját. Iga zi kin cses tár volt ő ne -
kem – ki lenc ven há rom évet élt meg tel jes szel -
le mi fris ses ség ben.

– Kis má nyok pi ci fa lu, a Tol na me gyei
Völgy ség gyöngy sze me. Pár tu cat gyer me ké nek
tar tot tak fenn is ko lát?

– Al só ta go zat mű kö dött az én időm ben. A
fel sőbb osz tá lyo kat már a szom szé dos te le pü -
lé sen, Nagy má nyo kon vé gez tem. Temp lom ba
jár tunk vissza szü lő fa lum ba gya log, a he gyen
át. Per sze csak ne kem tűnt a domb hegy nek, de
hát egy tíz éves gye rek nek min den nagy.

– És min den ide gen, még a ma gyar nyelv is.
– Igen. A kor osz tá lyom ból töb ben kezd tük

úgy az is ko lát, hogy nem be szél tünk ma gya rul.
Ér de kes volt a mód szer, ahogy még is ha lad ni
tud tunk ta nul má nya ink ban: vé gig ül tük dél előtt
az órá kat, fi gyel me sen hall gat tunk, az tán dél -
után a ta ní tó el mond ta ne künk né me tül is, hogy
mit ma gya rá zott ma gya rul. Nem volt ez olyan
hosszú pro ce dú ra, pár hó nap múl va már elég
szé pen be szél tük a ma gyar nyel vet. Szü le im mel
tíz éves ko rom ban, 1959. szep tem ber 10-én át -
köl töz tünk Nagy má nyok ra.

– Az is ko lá it ki jár va hogy alakult az élete?
– Pe da gó gus let tem, az em lé kek mel lett

gye re ke ket gyűj töt tem ma gam kö ré. Meg egy
fér jet is. Fér jem ka to li kus, ezért ka to li kus es -
kü vőnk volt. A hi va tá som mi att nem lá to gat -
hat tuk a temp lo mot, hi tün ket a csa lád kö zös -
sé gé ben él tük meg. Egy fi unk és egy lá nyunk
szü le tett, há rom szo ros nagy szü lők va gyunk.
Nel li ék két gyer me kük kel pár év vel ez előtt Wer -
na u ban te le ped tek le. Bé la fi unk a kö ze lünk -
ben él csa lád já val.

– Hi tük gya kor lá sá ban a nyolc va nas–ki lenc -
ve nes évek for du ló ja vál to zást ho zott.

– Igen, ak kortól új ból nyíl tan vál lal hat tuk
hi tün ket. Olyan ál dás ért ben nün ket, hogy
1994 áp ri li sá tól Nagy má nyo kon is jár ha tunk
evan gé li kus temp lom ba. Fel épül té ig a szü lő -
fa lum ba men tünk vissza min den hé ten leg -
alább egy szer.

– A gyü le ke zet ben kü lön fé le tiszt sé ge ket vi sel.
– A kez de tek től pénz tá ros ként szol gá lok,

má so dik cik lu so mat töl töm mint pres bi ter, s
úgy ál ta lá ban min de nes va gyok.

– Idő köz ben nyug díj ba vo nult. Azt mond ják,
egy nyug dí jas nak so sincs annyi ide je, mint egy
ak tív dol go zó nak. Hi he tő, ha tud juk, Ön mi
min den nel fog lal ko zik: nép szo ká so kat gyűjt és
dol goz fel, tol má csol, ha szük sé ges, test vér vá ro -
si kap cso la to kat ápol, egy há zi fel ada to kat lát
el, ha gyo mány őr ző egye sü let ak tív tag ja, anya,
nagy ma ma, fe le ség. Eb be mi képp fér be le még
a csa lád fa ku ta tás is?

– Oly kor ma gam sem tu dom. Úgy kez dő -
dött, hogy egy nap fel hí vott a fér jem ke reszt -
anyu ká já nak a ve je Bu da pest ről, hogy Szek szár -
don van dol ga, le hoz ná a ke reszt ma mát, gar -
dí roz nám-e. Ter mé sze te sen vál lal tam; azt is,
hogy meg lá to ga tom azt a ren dez vényt, amelyre
ők a me gye szék hely re ér kez nek. Ez pe dig nem

volt más, mint a Ma gyar or szá gi Né me tek
Csa lád fa ku ta tó Egye sü le té nek – Ar be itsk re is
un garn deu tscher Fa mili en for scher, AKuFF,
amely nek a vő, dr. Hu nyady Lász ló is tag ja volt
– so ros ren dez vé nye. Dr. Töt tős Gá bor ma gá -
val ra ga dó elő adá sa szin tén hoz zá já rult ah hoz,
hogy a rég óta ér le lő dő terv ből va ló ság le gyen:
be lép tem az egye sü let be. En nek hat éve. S kö -
zel ennyi ide je va gyok a Ma gyar Csa lád tör té -
net-ku ta tó Egye sü let nek is a tag ja. 

Egyik kol lé ga nő met mód fe lett ér de kel te a té -
ma, ezért el hív tam Ha dik fal vi Ist ván né Má nyo -
ki El zát, hogy ke res sük együtt az őse in ket. Na -
gyon jó, hogy nem egye dül já rom az or szá got.
Az egye sü le tek ál tal szer ve zett prog ra mo kon
ál ta lá ban ott va gyunk, négy-öt van egy év ben,
s ilyen mó don és ap ro pó ból az or szág min den
szeg le té be el ju tunk. 

– Tar tal mas hat év le he tett, hisz vé gül meg -
ta lál ta azt, amit ke re sett: az őse it.

– Amit most el me sé lek, az még a ma gam
szá má ra is alig föl fog ha tó; olyan szé pen ke rül -
tek he lyük re a mo za ik da rab kák, hogy hi szem,
ezt csak is a Jó is ten ren dez het te így. Ku tat gat -
tam-ku tat gat tam, de nem men tem sok ra. Az
egye sü le ti gyű lé se ken lát tam, hogy min den ki
hosszú slejf ni vel ro han gál fel-alá, ne kem meg
csak egy kis pa pír da rab ka volt a ke zem ben.

Édes apám me sél te, hogy nagy ap ja és két
báty ja Iz mény be jár tak bú csú ba, aho va az tán
a két báty nő sült. Ta lán ér de mes len ne ott is ke -
res gél ni. Meg fo gad tam a ta ná csát, s lőn: a test -
vé rek nyo mán meg ta lál tam az egész fa mí li át. 

A csa lád tör té net-ku ta tók nak hoz zá ve tő le ge -
sen hat száz öt ven kö te tes könyv tá ruk van,
olyan köny vek kel, ame lyek kel más hol nem
ta lál koz ha tunk. Itt akadt a ke zem be dr. Mül -
ler György iz mé nyi szár ma zá sú tör té nész Iz -
mény ről ké szült csa lád köny ve. Eb ben lel tem
meg az őse i met a 17. szá za dig.

– Sok szor nem kis meg le pe té sek kel szem be -
sül ve.

– Va ló ban. Bár ne kem ta lán más a ked ves a
tör té ne tünk ben, mint a kí vül ál ló nak. A kro no -
ló gi á ban ha lad va az 1700-as évek hez ér ve rá buk -
kan tam egy ős ma má ra, aki Dwight D. Ei sen -
hower ame ri kai el nök nek is az ős anyu ká ja volt.
Per sze, ak ko ri ban Ei sen hau er nek ír ták a ne vü -
ket. El isa beth Ei sen hau er 1696. ok tó ber 19-én
szü le tett, hat test vé re kö zül négy pár na pos vagy
hó na pos ko rá ban el hunyt. Édes any juk Apol lo -
nia Ra usch, Hans Fleck öz ve gye, édes ap juk a

szin tén meg öz ve gyült Hans Jörg Ei sen hau er volt,
az ő szü le té si dá tu ma is is mert: 1652. áp ri lis 22.
Há zas ság kö té sük ide je pe dig 1694. no vem ber
20. Ne kem nem ez volt a leg meg rá zóbb él mé -
nyem, min den eset re na gyon ér de kes és akár to -
vább gon dol ha tó ez a kis élet da rab ka.

– A sa ját ága ért he tő en kö ze lebb áll a szí -
vé hez.

– Ter mé sze te sen. Szép pil la nat volt, ami kor
a há zas sá gi anya köny vi ki vo nat má so la tát a ke -
zem be ve het tem. Már csak azért is, mert
ahogy em lí tet tem, min den me se sze rű volt.
Ami kor tud tam már, hogy kik vol tak az ősök,
és hon nan szár ma zunk, jött a nagy kér dés, hogy
mer re ke res sem Né met or szág ban Ober Gersp -
ren zet. Tű nő dé sem ide jén fo gad tunk ven dé ge -
ket Re i chels he im ból, Nagy má nyok test vér vá -
ro sá ból. Ve lük is meg osz tot tam örö mö met és
ta nács ta lan sá go mat. Er re szin te fel ki ál tot tak,
hogy hisz Ober Gers prenz – és Un ter Gersp -
renz – Re i chels he im ré sze lett az idők fo lya mán,
ta lán ezért nem buk kan tam a nyo má ra. Mi ez,
ha nem a Jó is ten ke ze? 

In nen már fel gyor sul tak az ese mé nyek.
Ked ves ba rá ta ink fel aján lot ták, hogy a he lyi le -
vél tár ból el kül dik a há zas sá gi anya köny vi ki vo -
na tok má so la tát, ha meg ta lál ják a csa lá dot. Pár
hét múl va iz ga tot tan nyi tot tam ki a bo rí té kot,
és meg ha tód va ol vas tam, hogy Hans Krä mer
öz ve gye, Mar ga ret ha Na gel – szü le tett 1664-
ben – há zas sá got kö tött Phi lipp Krä mer fi á val,
Ant ho ni us Krä mer rel, vagy is el hunyt fér je
test vé ré vel 1691. már ci us 5-én. A fri gyet nyolc
gyer mek kel ál dot ta meg az Úr. Bar ba rát nyolc
éve sen szó lí tot ta ma gá hoz; a töb bi ek: Jo hann
Phi lipp, Con rad, Mar ga ret ha El is, Apol lo nia,
Jo hann Pe ter, An na Cat har ina és Jo hann
Adam va ló szí nű leg meg ér ték a fel nőtt kort. 

Jo hann Phi lipp biz to san, mert ő lett az
édes apám köz vet len fel me nő je, s aki az anya -
könyv sze rint Ma gyar or szág ra tá vo zott. Mucs -
fán te le ped tek le, in nen az 1740-es évek ben köl -
töz tek át Kis má nyok ra. Nem tu dom, hogy
mi ért pont a leg idő sebb fiú – 1692. áp ri lis 20-
án szü le tett – kelt út ra. Ál ta lá ban ők azok, akik
örök lik a föl det, egyéb gaz da sá got, in gó sá got,
akik szü lő he lyü kön ma rad nak. Na gyon iz gal -
mas és rej té lyes Jo hann Phi lipp tör té ne te.

– Vé gül a va ló ság ban is meg pil lant hat ta az
ősei há zát.

– Nem csak az anya köny vi ki vo na tot kap tam
meg ba rá ta ink tól, ha nem egy üze ne tet is: áll
még az őse im há za, és sze re tet tel vár nak, néz -
zem meg ma gam is. Cso dá la tos ér zés volt meg -
te kin te ni az ott hont, ahol négy száz év vel ez előtt
vi lág ra jött idő sebb Phi lipp Krä mer, s ta lán az
ő elő dei is. Azt az ér zést pe dig le sem tu dom
ír ni, ami el ön tött, ami kor be lép tem ab ba a
temp lom ba, amely ben Jo hann Phi lipp és Ka -
t har ina ki mond ta az igent. Még a pad ló zat mo -
za ik jai is ere de ti ek. Könnyes szem mel imád koz -
tam, és mond tam kö szö ne tet ezért a hat éves
uta zá sért, ame lyet lé lek ben és a va ló ság ban is
meg tet tem. 

– Gyer me kei, uno kái kö zül van, aki ér dek lő -
dik a múlt, a csa lád múlt ja iránt?

– Min den ki öröm mel vet te ku ta tá sa im ered -
mé nyét. Ti zen hat éves Mar tin uno kám ak tí van
is se gí tett – ami hez szá mí tó gép hasz ná la ta kel -
lett, ab ban ő volt a mes ter. Ta lán-ta lán rész ben
en nek is tu laj do nít ha tó, hogy tör té nész sze ret -
ne len ni. Ger da, aki egy év vel idő sebb öccsé nél,
szí ve sze rint az új ság írást vá lasz ta ná hi va tá sá -
ul, de még nem tud juk, mit hoz a jö vő.

– Pál apos tolt idéz ve: „Ama ne mes har cot
meg har col tam, fu tá so mat el vé gez tem, a hi tet
meg tar tot tam…” Most már ta lán nyu god tan
hát ra dől het, eggyel ke ve sebb fel ada ta van.

– Nem egé szen. To vább ra is jár juk El zá val
és az er re a szép el fog lalt ság ra nem ré gi ben rá -
ka pó nyolc van öt éves Kol ler Hen rik né, Má ri né -
ni vel a csa lád fa ku ta tók ren dez vé nye it. Leg -
utóbb, ok tó ber 19-én Sza ka dá ton vol tunk,
ahol Krémer György, a Tol na Me gyei Né met Ki -
sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé gé nek tit -
ká ra tar tott na gyon ér de kes elő adást. No és be -
le fog tunk egy újabb csa lád fa fel ku ta tá sá ba – fér -
jem őse it ke res sük. Is ten se gít sé gé vel meg is
fog juk ta lál ni őket!

g V. Gänsz ler Be á ta

»e g y vér B ől va g y unk , te me g én«

Véletleneknincsenek,csakistenigondviselés
Be szél ge tés Krász Lő rinc né Krémer Mar git ama tőr csa lád fa ku ta tó val

k i  e g é  S Z Í t  é S  –  
Bő vÜlt a kép Zé Si le He tő Ség!

Hit ok ta tók kép zé se az eHe-n
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) a 2014/15-ös tan év ben több fé le kép zést
in dít hit ok ta tói ok le ve lek meg szer zé sé re. 

1. 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.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke -
ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi mun ka tár -
sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy
hit ta nár fel ügye le te mel lett ön ál ló hit ok ta -
tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he -
tik a lel kész ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói,
gyü le ke zet épí té si mun ká ját.

2. Hit ta nár-ne ve lő ta nár 
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.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta -
nu lá si le he tő sé get, akik ka te ké ta – lel ki pász -
to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé -
gez tek, to váb bá akik ren del kez nek fő is ko lai
hit ta ná ri ok le vél lel, egye te mi szin tű teo ló gus-
lel kész ok le vél lel vagy va la mi lyen más, egye -
te mi szin tű vagy BA vég zett ség gel.

A je lent ke zés nél fel té tel nél kül el fo ga dott
a ka te ké ta – lel ki pász to ri mun ka társ BA ok -
le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok -
le ve lek a kö vet ke zők: 

•  Teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél lel,
fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél -
lel és kán tor BA ok le vél lel ren del ke zők nél
elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -
ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség
ese tén az EL TE PPK biz to sít. 

•  Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese -
tén a be lé pés fel té te le leg alább 50 kre dit
meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala -
po zó rend sze res teo ló gi ai és/vagy fi lo zó fi -
ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek,
bib li kus teo ló gi ai is me re tek, gya kor lati
teo ló gi ai is me re tek.

3. osz tat lan, egy sza kos 
hit ta nár-ne ve lő ta nár kép zés 
Kép zé si idő: 10 fél év • Meg szer zen dő kre -
di tek szá ma: 300 • A kép zés az EHE-n, nap -
pa li ta go za ton fo lyik ön ma gá ban, más ta -
ná ri szak párt ag gal va ló pá ro sí tás nél kül.

4. osz tat lan, köz is me re ti 
szak párt ag gal pá ro sí tott 
hit ta nár-ne ve lő ta nár kép zés
Kép zé si idő: 10 fél év • Meg szer zen dő kre -
di tek szá ma: 300 • A kép zés nap pa li ta go -
za ton, az EHE és az EL TE kö zös kép zé se
ke re té ben Bu da pes ten fo lyik az aláb bi
szak pá rok kal pá ro sít va: 

 an gol nyelv és kul tú ra ta ná ra  bio ló gia -
ta nár (egész ség tan)  ének-ze ne ta nár  fi -
zi ka ta nár  föld rajz ta nár  fran cia nyelv és
kul tú ra ta ná ra  in for ma ti ka ta nár  ké mia -
ta nár  la tin nyelv és kul tú ra ta ná ra  ma -
gyar ta nár  ma te ma ti ka ta nár  né met és
nem ze ti sé gi né met nyelv és kul tú ra ta ná ra
 né met nyelv és kul tú ra ta ná ra  ter mé szet -
is me ret-kör nye zet tan ta nár  tör té ne lem ta -
nár és ál lam pol gá ri is me re tek ta ná ra 

To váb bi in for má ci ók az EHE hon lap ján (te -
ol.lu the ran.hu) ta lál ha tók.

Az 1. és 2. eset ben 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).

A 3. és 4. eset ben azon ban a je lent ke zés
a köz pon ti fel vé te li el já rá son ke resz tül tör -
té nik, te hát a köz pon ti je lent ke zé si la pot kell
az Ok ta tá si Hi va tal ré szé re el kül de ni (1380
Bu da pest, Pf. 1190), szin tén feb ru ár 15-ig.
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H i r d e t é s

Kis kő rö sön a vá ros fe le ke ze tei kö zött
kü lön le ges öku me ni kus kap cso lat
van. A ró mai ka to li kus, evan gé li kus,
re for má tus, bap tis ta és pün kös di
gyü le ke zet a min den na pok ban szem -
mel lát ha tó an nem csak jó, de ba rá ti
vi szonyt ápol. Ezt mi sem bi zo nyít -
ja job ban, mint hogy az öku me ni kus
ima he tet Kis kő rö sön már rég óta két
hét re ter ve zik, össze köt ve az Ali ansz
ima hét tel. És bi zony nem csök ken az
al kal ma kon részt ve vők szá ma es té -
ről es té re. 

Kedélyes – szin te a pi ac te ret idé -
ző – hang za var, zsi vaj fo gad ja a zsú -
fo lá sig telt ak tu á lis ima ház ba vagy
temp lom ba be té rőt. A 2013-as év től
– ami óta a ka to li kus gyü le ke zet is
részt vesz az ima he te ken – há rom -
na pon ta vált juk a hely szí ne ket: a
pün kös di ima ház ban kezd jük, a bap -
tis ta ima ház ban foly tat juk, a má so -
dik hé ten pe dig elő ször a ró mai ka -
to li kus temp lom, vé gül az evan gé li -
kus ima ház ad ott hont az össze gyü -
le ke zett kö zös ség nek. 

A kö zös va sár na pi zá ró al ka lom ed -
dig a bap tis ta ima ház ban zaj lott, ez
év ben pe dig a fel újí tott evan gé li kus
temp lom volt a helyszíne. 

A két ima hét kö ze pén min den
év ben egy es tén a gyü le ke ze tek if jú -
sá gi cso port jai ta lál koz nak. Idén az
evan gé li kus ima ház ban tar tot tuk ezt
az al kal mat. Já té kos be me le gí tő és di -
cső í tés után az Ali ansz he té hez kap -
cso ló dó an Jó zsué és Kál eb tör té ne -
tét dol goz tuk fel.

A hét mot tó ja ez volt: Lé lek kel és
bá tor ság gal. A bib lia ta nul má nyo -
zás hoz szí nes lu fik vol tak a se gít sé -
günk re, ame lyek pont úgy vi sel ked -
tek, mint éle tünk ben a prob lé mák.
Le het, hogy ere de ti leg ki csik, de mi
jó nagy ra fel tud tuk fúj ni őket, mint
ahogy Kál eb és Jó zsué tár sai tet ték,

ami kor ar ról szá mol tak be, hogy
mit és ki ket lát tak az ígé ret föld jén. 

A fi a ta lok fel ír ták a lu fik ra a fé lel -
me i ket, mind azo kat a dol go kat, ame -
lyek től sze rin tük az em be rek és sze -
mély sze rint ők is tar ta nak. Az tán be -
dob ták őket a kö zös be, az az kö zép -
re, hi szen so kan ha son ló prob lé -
mák kal, fé lel mek kel né zünk szem be. 

Tör té ne tünk azon ban nem itt ér
vé get, hi szen volt két em ber, aki ben
más lé lek volt, ahogy az írás mond -
ja: az élő Is ten Lel ke. Ez a Lé lek pe -
dig nem a fé le lem lel ke, ha nem az
erő, a sze re tet és a jó zan ság Lel ke.
Ezért tud ta Kál eb és Jó zsué ugyan -
azo kat a prob lé má kat, ki hí vá so kat
más képp ke zel ni. Ez ugyan az a Lé lek,
amely be töl ti az em bert, ami kor
meg tér: új ból erő re kap, nem fél
sze re tet tel kö ze led ni a má sik hoz,
akár erőn fe lül, és jó za nul lát ja éle te
ese mé nye it: az az lát ja, hogy Is ten
min den fé le lem nél, prob lé má nál na -

gyobb. És ez az a Lé lek, akit ha ké -
rünk, az Atya meg ad ne künk.

Az ima kö rök ben imád koz tunk
erő ért, fé lel mek, aka dá lyok le küz dé -
sé ért, nagy kér dé sek meg vá la szo lá -
sá ért. Majd vissza tér ve lel ke sen ve -
tet tük rá ma gun kat a lég göm bök re,
ame lyek ha tal ma sat szól va ki puk kan -
tak, mint egy szim bo li zál va: a fé lel -

mek Is ten sze mé vel lát va le győz he -
tők. Per sze mi más sal vég ződ he tett
az es te, mint hosszas be szél ge té sek -
kel és evés-ivás sal. 

Vé gül hadd áll jon itt egy idé zet,
ame lyet út ra va ló ul vi het tünk ma -
gunk kal: „A prob lé ma olyan, mint a
ka vics: ha a sze med elé tar tod, ak kor
nem látsz tő le sem mit, ha a te nye red -
be ve szed, már tu dod mér le gel ni, vé -
gül mi len ne, ha a lá bad elé dob nád,
hi szen úgy is csak egy egy sze rű ka vics
az éle ted út ján.”

g Szűcs Má ria
evangélikus lelkész (Kiskőrös)

nefújdfel!
Öku me ni kus if jú sá gi „lélekpróba” az evangélikus imaházbanHa Kis kő rös, ak kor Pe tő fi Sán dor. No

meg per sze szín ját szó kör Sup ka
Éva ve ze té sé vel. Las san ként föl ve he -
tik a Szil vesz te ri Szín ját szók ne vet –
hi szen min dig az óév utol só nap já ra
ta nul nak be egy-egy szín da ra bot.
És mi vel ak kor ra már min den jegy el -
kel, ma rad az új esz ten dő re is is mé -
tel ni va ló… 

A leg utób bi pót szil vesz ter nek Pe -
tő fi Sán dor is mert mű ve, A hely ség
ka la pá csa volt az alap ja. Eb ben a tör -
té net ben az a jó, hogy egy alig hu -
szon két éves, bo hém evan gé li kus
fi a tal em ber ír ta, va ló szí nű leg a fa lu -
si kocs ma han gu lat pa ró di á ja ként.
Az 1844-ben meg je lent „né pi hős köl -
te mény” szá mos olyan ka rak tert so -
ra koz tat fel, akik ma is köz tünk él nek
(csak kocs má ba kell jár ni ah hoz,
hogy ta lál koz has sunk ve lük…). Te -
hát mond hat juk rá, hogy bi zony,
ak tu á lis!

Ha meg néz zük, ki ket so ro zott be

a ren de ző nő szín ját szó nak, tar ka
ké pet ka punk. A ré gi bú tor da rab nak
szá mí tó lel kes fel nőtt gár da mel lett ott
van nak a he lyi evan gé li kus gim ná zi -
um ból ki nö vő fi a ta lok, mint pél dá -
ul a he lyi es pe res fia, ifj. Lup ták
György, aki ci gány ze nészt ala kí tott a
szín pa don. De hogy a má sik nagy he -
lyi fe le ke zet se ma rad jon kép vi se let

nél kül, ját szott egy iga zi ka to li kus pap
is: Bo bek Ta más a szín da rab Ha rang -
láb ne vű sze rep lő jét for mál ta meg.
Emel lett me sé lő ként ter mé sze te sen
je len volt a szín pa don ma ga a köl tő
és üdí tő szín folt ként egy táj ba il lő be -
tyár, Ró zsa Sán dor (bár Pe tő fi an no
nem gon dolt ve le). 

Ja vas lom el ol vas ni Pe tő fi  ere deti
mű re me két, hi szen Fe je nagy, a he lyi
ko vács, sze mér me tes Er zsók vagy ép -
pen a bé ke ba rát ja, Ba gar ja pár be szé -
dei 2014-ben sem hagy ják szá ra zon
a sze met. 

g Ifj. Ká posz ta La jos

Ahelységkalapácsa
K I s K ő R ö s I  K R Ó n I K A
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Min den év kez det ki vá ló le he tő ség ar -
ra, hogy át te kint sük az elő ző év leg -
fon to sabb ese mé nye it, és akár az
új évi fo ga dal mak hoz ha son ló jós la -
to kat ad junk az előt tünk ál ló esz ten -
dő re. 2013 rész le tes tech no ló gi ai lel -
tá ra he lyett azon ban most csak két
do log kí ván ko zik iga zán ezek re a
ha sá bok ra.

Az el ső, hogy a már ci us ban meg -
vá lasz tott Fe renc pá pa lett az év em -
be re a Ti me ma ga zin sze rint. Az el -
is me rés nem csak an nak szól, hogy
Ró ma új püs pö ke fel szó lalt töb bek
kö zött a ho mo sze xu á li sok vé del mé -
ben, il let ve a pros ti tú ció és az em ber -
ke res ke de lem el len, ha nem an nak is,
hogy köz vet len sé gé vel új ra em ber kö -
zel be hoz ta a ka to li kus egy há zat. 

Fe renc pá pa szí ve sen mu tat ko zik a
hí ve i vel, és nyil vá nos meg je le né sei al -
kal má val is egy faj ta dél-ame ri kai köz -
vet len sé get su gá roz. A pá pai kom mu -
ni ká ció könnyed sé gét az is mu tat ja,
hogy @Pon ti fex (twit ter.com/Pon ti fex)
azo no sí tó val a pá pa a Twit te ren is
meg ta lál ha tó, és a vi lág leg nép sze rűbb
mikrob log-, il let ve meg osz tó szol gál -
ta tá sán csak nem na pon ta le het új
üze ne tet is ol vas ni tő le. Lu ther an nak
ide jén ki vá ló an bánt az ak ko ri mé dia
– lé nye gé ben a könyv nyom ta tás – le -
he tő sé ge i vel, így csak is di csé ren dő,
hogy a het ven hét éves ka to li kus egy -
ház fő és kom mu ni ká ci ós csa pa ta is
nyit a leg ked vel tebb és ak tu á lis üze -
net köz ve tí tő csa tor nák irá nyá ba.

Fe renc pá pá ról több kép is ke ring az
in ter ne ten, ame lyen hí vő fi a ta lok fo -

tóz tat ják ma gu kat ve le, így gyors
visszate kin té sünk ben má so dik ként
nem is ke rül het elő más, mint a szel fi
(an go lul sel fie) szó, ame lyet az Ox ford
Dic ti on ari es 2013 sza vá nak vá la szott.
A szel fi va ló já ban egy faj ta ön arc ké pet
je lent, a leg több eset ben azon ban szó
sincs gon do san be ál lí tott és meg ter ve -
zett al ko tás ról, csu pán egy gyors port -
ré ról, ame lyet egy tü kör ben vagy a ma -
ga fe lé for dí tott okos te le fon nal ké szít
ma gá ról va la ki. 

Az év sza va la punk ha sáb ja in leg -
utóbb 2009-ben került szó ba, ami kor
az un fri end, az az a ba rát la ní tás ki -
fe je zés vit te el a pál mát. A kö zös sé -
gi ol da lak gyor san fel fu tó lá za után
ak kor jól je lez te ez a ki fe je zés az in -
for má ció-túl ter helt sé get, a szel fi szó
hir te len el ter je dé se pe dig szin tén
tár sa dal mi je len ség re utal, csak in -
kább a do log pro ak tív ol da lá ról:
most in kább sa ját ma gunk meg mu -
ta tá sa ke rült elő tér be.

A gyors fo tó ké szí tés és -meg osz tás
az in ter net leg in kább pör gő ré sze
ma nap ság. Nem cso da, hogy a Fa ce -
book ta valy előtt egy mil li árd dol lárt fi -
ze tett az Ins ta gram ne vű szol gál ta tá -
sért, amellyel mind össze ké pe ket le -
het ké szí te ni, majd egy sze rű fény ké -
pé sze ti ha tá sok rá té te le után pub li kál -
ni a ne ten. Ahogy az sem vé let len,
hogy ta valy há rom mil li árd dol lá ros
aján lat tal ke res ték meg a Snap cha tet.
Ez zel a szol gál ta tás sal csak olyan ké -
pes vagy szö ve ges üze ne tet le het kül -
de ni, amely egy bi zo nyos időn be lül el -
tű nik a cél sze mély te le fon já ról.

A leg na gyobb kö zös sé gi ol dal, a
Fa ce book ada tai alap ján fel hasz ná ló -
ik fe le már most mo bil ról hasz nál ja
a szol gál ta tást, és becs lé se ik sze rint
2014 vé gé re ez akár 75 szá za lék ra is
fel me het. Foly ta tód ni fog te hát az a
ten den cia, hogy egy re töb bet in ter -
ne te zünk okos te le fon ról, és egy re
ke ve seb bet asz ta li szá mí tó gép ről
vagy note book ról. A hor doz ha tó kü -
tyük pe dig egy re töb bet és töb bet
fog nak tud ni.

Egy részt még pon to sab ban be -
mér he tő lesz, hogy mer re is va -
gyunk. Már nem csak na vi gá ci ós esz -
köz ként le het majd a kü tyü ket hasz -
nál ni, de egy épü le ten be lül is pár
mé ter pon tos ság gal tud ni fog ja a
rend szer, hogy ép pen hol ál lunk. A
fej lesz té se ket el ső sor ban a pénz be -
vé te li le he tő sé gek mo ti vál ják, és
nem is ne héz el kép zel ni pél dá ul
olyan meg ol dást, hogy egy üz let
előtt áll do gál va üze ne tet kap junk
az ép pen ak ci ós ter mé ke ik ről. És
bár ma nap ság is le het lát ni fel kar ra
szí ja zott iP ho ne-nal fu tó kat a vá ro -
si sport he lye ken, a hord ha tó szá mí -
tó gép kon cep ci ó ja is egy re in kább
tes tet ölt majd az előt tünk ál ló év ben.
Le gyen az okos szem üveg vagy okos -
ó ra vagy ha za tér ve okos hű tő szek -
rény, az in ter net újabb és újabb te rü -
le tek re köl tö zik be idén.

g N. B.

Évfordulóhozérve
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

e vé l&le vé l

„jé zus nem azért halt meg a ke resz ten…”
Tisz telt Szer kesz tő ség! 
A ja nu ár 12-i Evan gé li kus Élet ben a 2. ol da lon, Vég he lyi An tal va sár na pi ige -
ma gya rá za tá ban ol vas tam a kö vet ke ző mon da tot: „Jé zus nem azért halt meg
a ke resz ten, hogy Is ten bű ne ink mi at ti ha rag ját ki en gesz tel je vagy le csil la -
pít sa, mert az le he tet len, ha nem hogy ol tal mat nyújt son el le ne.”

A Bib lia cá fol ja ezt. 
1Jn 2,1–2: „Gyer me ke im, ezt azért írom nék tek, hogy ne vét kez ze tek; ha pe -

dig vét ke zik va la ki, van párt fo gónk az Atyá nál: az igaz Jé zus Krisz tus, mert
ő en gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért; de nem csak a mi en kért, ha nem az egész
vi lág bű né ért is.”

1Jn 4,10: „…el küld te a fi át en gesz te lő ál do za tul bű ne in kért.”
Róm 3,25: „Mert az Is ten őt ren del te en gesz te lő ál do za tul…”
Tisz te let tel:

Do bó Jó zsef né (Bu da hegy vi dék)

tisz telt do bó jó zsef né!
A lát szó la gos el lent mon dás az Ön ál tal idé zett há rom bib li ai hely nek az 
– előbb Ká ro li tól, majd a nyom do kát kö ve tő ké sőb bi for dí tók tól szár ma zó –
ér tel me zett for dí tá sán ala pul. 

A Róm 3,25-ben az ere de ti gö rög szö veg ben a hi lasz tér ion áll. Ez a hé ber
kap pó ret meg fe le lő je, amely az Ószö vet ség ben a szö vet ség lá da fe de lét je len -
tet te; en nek a kül ső szen tély ben „az ol tár szar va” fe lelt meg. Mó zes tör vé nye
sze rint ha a bű nös – akár gyil kos is – ül dö zői elől a temp lom ba me ne kült,
és meg ra gad ta az ol tár szar vát, em ber nek to vább nem volt sza bad ül döz nie,
il let ve ítél kez nie fö löt te, mert „az ol tár szar vá nak” meg ra ga dá sá val – ami egyen -
ér té kű nek szá mí tott a szö vet ség lá da fe de lé nek meg érin té sé vel – Is ten ol tal -
ma alá he lyez te ma gát. 

Pál apos tol ezt a ké pet hasz nál ja, ami kor azt mond ja Róm 3,25-ben, hogy
– szó sze rint for dít va – Is ten a meg fe szí tett Krisz tust hi lasz tér ion ként, te -
hát ol ta lom hely ként he lyez te ki (pro e te to) a vi lág elé, ami vel azt fe je zi ki, hogy
a bű nös a Krisz tus ke reszt jét hit tel meg ra gad va ol tal mat ta lál Is ten ha rag -
ja el len. A ha rag ugyan meg ma rad, de ő véd ve van el le ne. Ez zel időt nyer, hogy
meg tér jen, új em ber ré le gyen, és él jen.

Az Ön ál tal idé zett já no si he lye ken is a hi lasz tér ion ból kép zett hi lasz mosz
szó áll, ami ugyan úgy „ol tal mat” je lent. 

Ahol pe dig Pál va ló ban ki en gesz te lés ről be szél (Róm 5,10 az új for dí tás sze -
rint: „Mert ha ak kor, mi kor el len sé gei vol tunk, meg bé kél te tett min ket az Is -
ten ön ma gá val Fia ha lá la ál tal, ak kor mi u tán meg bé kél tet tünk, még in kább
üd vö zí te ni fog éle te ál tal”; ha son ló an 2Kor 5,18; Ef 2,16; Kol 1,22), ott azt for -
dí tott irány ban hasz nál ja: Is ten min ket en gesz telt ki ön ma gá val, mert a bűn
kö vet kez té ben mi ne hez tel tünk Is ten re, sőt Is ten el len sé ge i vé let tünk. De Is -
ten nem lett a mi el len sé günk, még ha en gesz tel he tet len ha rag gal te kint is
bű ne ink re, ha nem el küld te Fi át, hogy meg ment sen ben nün ket a ha rag tól.

Ve szé lyes fél re ér tés, ha Is ten bűn mi at ti ha rag já nak le csil la pí tá sát te kint -
jük üd vös sé günk fel té te lé nek. Is ten ugyan is nem al ku szik a bűn nel, nem haj -
lik sem mi lyen komp ro misszum ra. Gyű lö li a bűnt, és ha rag ját nyi lat koz tat -
ja ki az em be rek min den bű ne mi att. 

Ne künk nem Is ten ha rag ját kell „le sze rel nünk”, hogy utá na bün tet le nül vét -
kez hes sünk, és a bűn ben ma rad has sunk, ha nem a ha rag fi a i ból – a Krisz -
tus ke reszt ha lá lá ban ta lált idő le ges ol ta lom mal nem vissza él ve, ha nem en -
ged ve, hogy a Szent lé lek na pon ta meg öl je óem be rün ket, és Krisz tus ké pé -
re új já te remt sen – Is ten nek a ha rag ra töb bé okot nem adó, Krisz tus ké pé -
re új já te rem tett gyer me ke i vé kell len nünk.

g Vég he lyi An tal
evan gé li kus lel kész, la punk A va sár nap igé je ro va tá nak ve ze tő je

A pest er zsé be ti evan gé li kus
hit ta no sok el ha tá roz ták, hogy
ado má nya ik kal egy ke nyai kis -
lány élel me zé sé hez, ta nít ta tá sá -
hoz egy esz ten de ig biz to sít ják
az anya gi a kat. 

Meg ha tó volt lát ni a to lon -
gást a hit tan órán, aho gyan át -
ad ják ado má nyuk el ső rész le tét
Ma nyi né ni nek. Ez az ada ko zás
erő te re. Ha az itt nem so kat érő
ha vi 3000 fo rint (hit ta no son -
ként kö rül be lül 100 fo rint) az
ön zet len se gí tés és a há la adó
imád ság szár nya i ra emel ke dik,
oda át egy di ák egy ha vi élel -
me zé sét, ru ház ta tá sát és ta nít -
ta tá sát fe de zi. 

Az Úr Jé zus is er re ta ní tott
min ket, mi kor a cse kély ség nek
szá mí tó öt ke nye ret és két ha -
lat az imád ság erő te ré be emel -
te, és meg elé gí tett ve le öt ezer
em bert. Ma is van nak cso dák!

g GyJS VDM

Kenyábaszeretettel

Öröm mel ad juk hí rül, hogy meg ér ke zett Zsar nai
Má nu el Ábel gyer me künk ja nu ár 20-án, 3300
gram mal és 53 cen ti mé ter rel. Kö szön jük a sok
imád sá got! Sze re tet tel: Zsar nai csa lád (An na,
Li li, Nó ra és Krisz ti án)

b Közösség, vidámság, ige, ének,
csapat,lendület–havalakiellá-
togatKÖSZI-táborba,akkorezek
a szavak mindenképpen értel-
metnyernek.Újhelyszínen,Kis-
marosontartottamegjanuár23–
26. között – már ötödik alka-
lommal–aKÖSZI,azazaKeresz-
tényÖnkéntesekSzövetségeazIf-
júságértaTéliberek tábort.

A tá bor al cí me sze rint „lé lek me len ge -
tő”. Bi zony jól esik a me leg, be fo ga dó
kör nye zet ilyen kor, a té li idő szak -
ban, fő leg ak kor, ha a test re és lé lek -
re egy aránt hat. De ez a me leg ség
nem csak a fo gad ta tás ban vagy a tá -
bor hely fű té sé ben nyil vá nult meg,
ha nem té má já ban is, amely igen pa -
rázs volt: „Őszin tén szól va”. Ezen be -
lül há rom kér dés kö rül for gott a tá bor
ér de mi-tar tal mi ré sze: „Meg éri-e
őszin té nek len ni?”, „Igaz sá gos-e az
élet?”, „Igaz sá gos-e az Is ten?” Meg döb -
ben tő és el gon dol kod ta tó az, hogy a
tíz–ti zen hat éves tá bo ro zók mi lyen
nyílt ság gal és ter mé sze tes ség gel ke zel -
ték eze ket a ke mény té má kat.

El ső nap, csü tör tö kön már a meg -
ér ke zés pil la na tá ban tud ni le he tett,
hogy nem lesz gond a lel ke se dés sel
és a részt ve vők ak ti vi tá sá val, hi szen
a már „ve te rán nak” te kint he tő tá bor -
la kók szin te azon nal be fo gad ták és el -
fo gad ták a még „újon co kat”. Így nem
volt aka dá lya an nak, hogy mé lyen és
őszin tén be szél ges se nek a fent em lí -
tett, igen faj sú lyos kér dé sek ről.

A két tel jes napon, pén te ken és
szom ba ton kor osz tá lyos bon tás ban
az őszin te ség és az igaz ság té ma kö -
ré ben tar tot ták a ve ze tők a Ku pak ta -
ná csot, amely a tar tal mi ge rin ce a tá -

bor nak. Egyik tá bo ro zó így fo gal maz -
ta meg tá bo ros él mé nye it a Ku pak -
ta náccsal kap cso lat ban: „Olyan, mint
az is ko la, csak lel ki leg ta nu lunk, és ez
jó!” Vé gül film né zés sel és le fek vés
előt ti ér té ke lő be szél ge tés sel mé -
lyült el a na pi üze net.

De nem csak a ta nu lás és ko moly
be szél ge tés jel le mez te a dr. Hor váth
Már ta ál tal ve ze tett tá bort, ha nem
sok-sok já ték is szí ne sí tet te a hét vé -
gét. A Jég tö rő es ten a csa pat épí tés volt
a cél, a Té li por tyán a sza bad ban küz -
döt tek meg egy más sal a tá bo ro zók al -
kot ta csa pa tok, az utol só es te pe dig
– egy ki csit elő re te kint ve – far san gi
já té kok kal és mu lat ság gal fe je ző dött

be, ame lyen tá bor la kók és ve ze tők
egy aránt jel mezt öl töt tek.

Az utol só nap, va sár nap két kü lön -
le ges al ka lom zár ta a tá bort. Az
egyik a já té kos Tü kör or szág, amely -
ben a gye re kek szer vez tek ve tél ke dőt
a fel nőt tek nek. Vic ces és kre a tív fel -
ada tok tet ték pró bá ra a ve ze tők
ügyes sé gét és rög tön ző ké pes sé gét.
Emel lett a tá bor lel ki ve ze tő je, Ko vács
Vik tor evan gé li kus lel kész ál tal tar -
tott zá ró is ten tisz te let je len tet te azt
a „le ke re kí tő erőt”, amely ta lán hely -

re tet te min den ki ben az egész tá bor
gon do la ta it, él mé nye it. Kü lön nagy
öröm volt, hogy az is ten tisz te le ten a
gye re kek szol gál tak ige ol va sás sal,
imád ság gal, li tur gi á val. 

Az al ka lom té má ja Is ten igaz sá gos -
sá gá nak kér dé se volt. Pál apos tol lal
együtt hang zott el a kér dés: „Mit
mond junk te hát? Igaz ság ta lan az Is -
ten?” (Róm 9,14) Két lát szó lag el -
lent mon dó vá lasz ra volt szük ség: igen
és nem. Ugyan is Is tent nem le het
olyan sza vak ba be szo rí ta ni, mint igaz -
ság vagy igaz ság ta lan ság. Az Is ten Is -
ten. Igaz sá gos, és jól kor má nyoz za a
vi lá got, de oly kor igaz ság ta lan is.
Azon ban nem má sok el le né ben, ha -

nem a mi ér de künk ben. Ezt az igaz -
ság ta lan sá got úgy ne ve zik: ke gye lem.

Nem egé szen négy nap után ba rát -
ként, test vér ként bú csú zott egy más tól
min den ki, de az zal a biz tos tu dat tal,
hogy va la me lyik a szá mos KÖ SZI-tá -
bor kö zül új ra össze hoz za a csa pa tot.
A so ron kö vet ke ző a 8. Élet fo nal élet -
ve ze té si tá bor, me lyet ta vasszal ren dez -
nek meg ti zen két–ti zen nyolc éve sek
szá má ra. Bő vebb in for má ció ha ma ro -
san a ko szi.net ol da lon lesz kap ha tó.

g Ko vács Vik tor

Emberésemberközöttegyenesen,
aDunakanyarban

A KÖ SZI 5. Té li be rek lé lek me len ge tő tá bo ra

A pest er zsé be ti hit tan cso port ál tal tá mo ga -
tott ke nyai kis lány, a ki lenc éves Fa ith Mu -
e ni je len leg a Jagi et Scho ol gon do zott ja

H i r d e t é s
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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

HÉTFŐ

13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Jókai Mór: Rab Ráby
XI/1. rész
13.17/Bartókrádió
Monica Groop
(mezzoszoprán) 
és a Helsinki Baroque
Orchestra hangversenye
16.05/DunaWorld
Baptista ifjúsági műsor
19.00/PaxTv
Békesség hírnöke
(baptista magazinműsor)
19.55/DunaWorld
A világ közepe
(magyar tévéfilm, 1979) (84’)
21.20/DunaTv
Befogad és kitaszít a világ
(magyar dokumentumfilm)
23.30/DunaTv
Wojciech Kilar emlékére
Mozgókép

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bruckner: Te Deum
14.35/DunaWorld
Rocklexikon
Koncz Zsuzsa
15.55/DunaWorld
Isten kezében
Szárnyaló oltárok
16.00/DunaTv
Múzeumtúra
(francia ismeretterjesztő
sorozat)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.50/DunaWorld
A rejtélyes 20. század
Kun Miklós történész
műsora

SZERDA

13.20/Bartókrádió
David Fray (zongora) 
Bach-hangversenye
13.20/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
16.00/DunaWorld
Református magazin
20.20/M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
21.10/Bartókrádió
A Hilliard Ensemble énekel
Palestrina: 
Dominus Jesus – antifóna
21.50/DunaTv
Mi történt Baby Jane-nel?
(amerikai játékfilm, 1962)
(128’)
0.20/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje

CSÜTÖRTÖK

12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó 
a beledi evangélikus
templomból
12.00/Nemzetiségiadások
Déli harangszó 
a tótkomlósi evangélikus
templomból
19.00/HBO
Nem hátrálunk meg
(amerikai filmdráma, 2012)
(116’)
19.05/M3
A szerelem nem szégyen
(magyar játékfilm)
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
A Concerto Budapest
hangversenye, 
vezényel: Kocsis Zoltán
23.10/M1
Barangolások öt kontinensen
Gereben Ágnes műsora

PÉNTEK

10.00/DunaTv
Partiumi barangoló
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Borút
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Vivaldi: In turbato mare irato
– kantáta
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
19.55/DunaWorld
Hogy volt!?...
Tahi Tóth László
20.11/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
21.15/M1
Szerelmes üzenetek
(amerikai filmvígjáték, 2011)
(90’)

SZOMBAT

9.15/M2
A Mézga család különös
kalandjai
(magyar rajzfilmsorozat)
9.30/M1
Zöld Tea
(ismeretterjesztő ökomagazin)
10.00/M1
Kerékpártúra
(biciklismagazin)
13.47/Bartókrádió
A Budapesti Fúvósegyüttes
hangversenye
20.20/M1
A DAL 2014
(eurovíziós dalválasztó 
show-műsor)
21.35/DunaTv
A fekete tulipán
(francia játékfilm, 1964)
(107’)
22.00/PaxTv
Barokk zenei est
(koncertfilm)

VASÁRNAP

6.40/DunaTv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
9.30/DunaWorld
Fölszállott a páva –
válogatófilm
(népzenei tehetségkutató)
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
12.05/M1
Evangélikus magazin
12.30/M1
Baptista ifjúsági műsor
19.30/DunaWorld
Másfél millió lépés
Magyarországon
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
21.35/DunaTv
Vihar
(magyar játékfilm, 1952) (97’)
23.55/M1
A némafilmes
(francia játékfilm, 2011)
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va sár nap (feb ru ár 2.) 
Ősz ko ro to kig én hor doz lak! Én al kot ta lak, én visz lek, én hor doz lak, én men -
te lek meg. Ézs 46,4 (2Kor 4,16; Mk 4,35–41; 2Kor 1,8–11; Zsolt 44) Ik tas sunk
be a mai nap ba né hány olyan per cet, ami kor egé szen el la zít juk ma gun kat,
és úgy él jük át a meg tar tott ság ér zé sét. Eset leg kezd jük ez zel na pi el csen de -
se dé sün ket. Mi előtt gon do la to kat fo gal maz nánk meg, mi előtt kéz be ven nénk
az Út mu ta tót vagy a Bib li át. Meg nyug ta tó ez a rá ha gyat ko zás. Így bíz ha tom
min den na po mat, egész éle te met Is ten re. Eb ben a tel jes rá ha gyat ko zás ban
mond ha tom el Lu ther reg ge li imá ját, kü lö nö sen is szí vem mé lyé re en ged -
ve a kö vet ke ző sza va kat: „…mert én ma ga mat, tes te met, lel ke met és min -
de ne met ke zed be aján lom…”

Hét fő (feb ru ár 3.)
Így szól az én Uram, az Úr…: Még gyűj tök azok hoz, aki ket össze gyűj töt tem!
Ézs 56,8 (Ap Csel 2,41; Mt 21,18–22; Józs 22, 1–20) Elő ször za var ba hoz az ige.
Hát Is ten or szá ga is olyan, mint a vi lág: csak az szá mít, hogy mi nél na gyobb
nö ve ke dést, fej lő dést tud junk fel mu tat ni? Csak a fo lya ma to san emel ke dő szá -
mok iga zol ják lét jo go sult sá gun kat, tük rö zik szol gá la tunk ér tel mét? El ol va -
som az ószö vet sé gi ige tá gabb kör nye ze tét. Így egé szen más. A sza kasz össze -
füg gő üze ne te egy ér tel mű: sen ki sem mi lyen ala pon nincs „el kü lö nít ve”, ki -
zár va a vá lasz tot tak tá bo rá ból. Az Úr min den ki re sa ját ja ként te kint, aki be -
lé ve ti bi zal mát. Az ő em ber sze re te te min den kit hív, össze gyűjt, és „az ő há -
za imád ság há za lesz min den nép szá má ra”.

kedd (feb ru ár 4.)
Ezt mon dom: Meg va ló sul ter vem, min dent meg te szek, ami ne kem tet szik. Ézs
46,10b (Gal 4,4; Mt 8,28–34; Józs 22,21–34) Min dig bor zal mas kö vet kez mé -
nyek kel járt, ami kor ezt a mon da tot nem Is ten, ha nem em ber mond ta ki. Az
em be ri telj ha ta lom ve le já ró ja a szen ve dés, a ha lál. Olyan jó vi szont ezt a mon -
da tot Is ten szá já ból hal la ni. Nem az em be ri telj ha ta lom, ha nem az is te ni tel -
jes sze re tet meg nyil vá nu lá sa ként. A sza kasz vég ki csen gé se gyö nyö rű: „sza -
ba du lást szer zek”, és „sza ba dí tá som nem ké sik”, mond ja az Úr. Ugyan az a mon -
dat. Em ber szá já ból szen ve dés és ha lál, Is te né ből élet, sza ba du lás.

Szer da (feb ru ár 5.)
Ves se tek le min den go nosz sá got, min den ál nok sá got, kép mu ta tást, irigy sé get
és min den rá gal ma zást. 1Pt 2,1 (2Móz 23,1a; Jer 5,20–25; Józs 23,1–16) A vám -
sze dő nek nem elég, hogy volt bá tor sá ga be ten ni a lá bát a temp lom ba, de rá -
adá sul oda bent le is vet kő zött anya szült me zí te len re a Min den ha tó szí ne előtt.
Le ve tett ma gá ról min den go nosz sá got, min den ál nok sá got, kép mu ta tást, irigy -
sé get és min den rá gal ma zást, és ki mond ta, be le sír ta az anya szült me zí te len
em ber mon da tát az Is ten sze re te té be: „Ir gal mazz ne kem, bű nös nek!” Aki nek
van bá tor sá ga eh hez – és va ló ban ki vet kő zik ön ma gá ból, nem csak „la zít egy
ki csit a sze re lé sén” –, azt min den jel sze rint ma ga az Is ten öl töz te ti át. 

Csü tör tök (feb ru ár 6.)
Ha el len ben be töl ti tek a ki rá lyi tör vényt az Írás sze rint: „Sze resd fe le ba rá -
to dat, mint ma ga dat!” – he lye sen cse le kesz tek. Jak 2,8 (Préd 12,13b; Ap Csel
28,1–8; Józs 24,1–15) A leg mé lyebb krí zi sek ben nem tu dok ön ma gam len -
ni. Nem tu dom ön ma gam hor doz ni. Ilyen kor ar ra va gyok utal va, hogy idő -
sza ko san, át me ne ti leg va la ki he lyet tem le gyen ön ma gam. Amíg talp ra ál lok.
Amíg új ra hor doz ni tu dom ön ma gam. Az ir gal mas sa ma ri tá nus út szé len fek -
vő zsi dó vá lesz, ami kor meg áll mel let te, le ha jol hoz zá, és fel se gí ti. Az iga -
zi, a va ló di se gít ség nyúj tás ban az em ber min dig egy ki csit a „má sik ká” lesz.
Vagy egé szen a má sik ká. Ahogy Is ten em ber ré lett.

pén tek (feb ru ár 7.)
Ezek a har ci ko csi kat, ama zok a lo va kat em le ge tik di cse ked ve, mi pe dig Is -
te nünk nek, az Úr nak a ne vét. Zsolt 20,8 (1Jn 5,21; Lk 11,14–23; Józs 24,16–
28) Ak kor is eszem be jut az Úr ne ve, ami kor ro bog ve lem a ko csi, és szi laj
pa ri pák re pí te nek? Ami kor jól megy a sze kér? Kü lö nös, ahogy Jé zus a ma -
ga küz del mé ben el uta sít min den esz közt, le mond min den fegy ver ről. Pa rittya
nél kül áll Gó li át elé, és be le hal a küz de lem be. Vé gig csi nál ja, akár csak Jób,
aki nek szin tén sem mi má sa nincs, csak az Úr ne ve. (Jób nak nem ma radt, Jé -
zus nak nem is kel lett más.) A har ci ko csik, lo vak, pa rittyák hoz hat nak idő -
sza ko san győ zel met. De csak az Úr gya log, fegy ver te le nül ki mon dott ne vé -
ből lesz egye dül fel tá ma dás.

Szom bat (feb ru ár 8.)
Na gyon ko rán, a haj na li szür kü let kor fel kelt Jé zus, ki ment, el ment egy la kat -
lan hely re, és ott imád ko zott. Mk 1,35 (Zsolt 57,3; Ézs 51,1–6; Józs 24,29–33)
Olyan jó, hogy a ná zá re ti Jé zus az em be ri élet egé szé re néz ve tel jes éle tet élt.
Tu dott szű köl köd ni és bő vel ked ni, éhez ni és jól lak ni, egye dül imád koz ni és
a so ka ság hoz szól ni. Én is tu dok? Tel jes éle tet élek? Jól lak ni és a so ka ság hoz
szól ni tu dok. Ezt már jól be gya ko rol tam. Az iga zi szű köl kö dés től mind ed -
dig meg kí mélt a gond vi se lés. A na gyon ko rai, haj na li szür kü let kor fel ke lés -
hez pe dig, az imád ko zás ér de ké ben, va ló szí nű leg az kell, hogy ezt min den
más nál fon to sabb nak, min den öröm nél na gyobb öröm nek érez zem. Eb ben
is Jé zus a ta ní tó, a mes ter. A „Jöjj, és kö vess en gem!” nem csak nap köz ben hang -
zik do log idő ben. Ha nem egé szen hal kan na gyon ko rán reg ge len te is, még
a haj na li szür kü let ben. 

g Né meth Zol tán

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

Bach-kon cert
Békásme gye ren

Feb ru ár 2-án, va sár nap 17 óra kor
a bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom ban (1038 Bu da pest,
Me ző u. 12.) Gal lai Ju dit kon cert -
je, mű so ron J. S. Bach G-dúr és
D-dúr csel ló szvit je. A be lé pés
in gye nes, ado má nyo kat jó szív -
vel fo ga dunk.

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 i ket 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 (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.

Bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,
Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel sza -
bad egye te mi elő adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző al ka lom feb ru ár 3-
án lesz. Le ven te Pé ter Já szai Ma ri-dí jas elő adó mű vész, szí nész, ren de -
ző, ta nár (ön kép ző tár sas lény) A meg szen telt je len lét, a ma ga tar tás-kul -
tú ra cím mel tart elő adást. Az est há zi gaz dá ja dr. Fa bi ny Ta más püs pök.
A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

HÍREK, HIRDETÉSEK


