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„Ek kor is mer tem fel
an nak a ve szé lyét, hogy
ha gyom hat ni a szép
sza va kat az egóm ra.”

Amikor a siker az igazi
próbatétel f 9. oldal

Lehetséges-e ilyen hit? f 2. oldal
Hittanárok „két lábbal a földön” f 3. oldal
Berlini iránytű f 5. oldal
Az én tanítóm f 9. oldal
Georg Rheticus emlékezete f 10. oldal
Melléklet: ÚTITÁRS – magyar evangéliumi lap

„Fé lünk at tól, hogy szem be néz zünk
ön ma gunk kal. Fé lünk at tól, 
hogy szem be néz zünk Is ten nel. 
Ezért kö rül vesszük ma gun kat zaj jal.”

Az Isten csendben, csendben, 
csendben lakik f 2. oldal

„Amíg – túl a lát vá nyon, ün ne pen, rek lá mon – oda benn a szí vek ben nem
tör té nik meg az iga zi nagy ta lál ko zás, az iga zi mély át ala ku lás, ame lyet
egye sek meg té rés nek, má sok lel ki éb re dés nek vagy hit re ju tás nak ne vez nek,
addig né ma, moz du lat lan ma rad a lé lek, és épül nek a kár tya vá rak, in téz mé -
nyek, a lát vá nyok lát szat szi lán kok ból, de nincs, még sincs gyü mölcs ter més.”

Látványos látszat f 3. oldal

Az  is ten tisz te le ten Gab nai Sán dor
es pe res vé gez te az ün ne pi szol gá la -
tot,  és  Al pár né dr. Szá la Er zsé bet
gyűj te mény ve ze tő ér de kes, az ott hon
név adó já nak, Fabri ci us End ré nek az
éle té ről tar tott elő adá sa szí ne sí tet te
az al kal mat. Az ott hon há zi or vo sa, dr.
Kár pá ti György a kez de tek től nyo -
mon kö vet te az in téz mény éle tét, és

ezt egy film össze ál lí tás sal be is mu -
tat ta az egy be gyűl tek nek. 
A la kók ne vé ben az ün ne pi ese mé -

nyen az in téz mény ér dek-kép vi se leti
fó ru má nak egyik tag ja, Kram mer ho -
fer Ibo lya kö szön te meg min den ér -
tük dol go zó mun ká ját, a min den na -
pos tes ti és lel ki gon do zást, a me leg,
csa lá di as lel kü le tet.

Az el múlt évek ben, bár új  in téz -
mény ként, még is nagy be ru há zá sok -
kal bő vült az ott hon. A fej lesz té sek so -
rát Mi há csi La jos igaz ga tó, az in téz -
mény lel ké sze idéz te fel be szé dé ben.
Az Evan gé li kus Nyug dí jas ház – ak -
kor még ezen a né ven – 2004. feb ru -
ár 4-én kezd te meg szol gá la tát. 2006.
szep tem ber  3-án  nyíl ha tott meg  –
újabb épít ke zést kö ve tő en – a be épí -
tett har ma dik eme let is, így már öt -
ven la kó nak jutott hely. Az új szo bá -
kon kí vül ven dég szo bák, il let ve egy
ká das für dő is el ké szült, és vég re sa -
ját ká pol na tet te majd nem tel jes sé az
ott hont. 2011. ok tó ber 29-én si ke rült
egy ré gi ál mot meg va ló sí ta ni: az ud -
va ron ha rang lá bat ál lít hat tak fel. 
De a fej lesz té sek ez után sem áll tak

le: egy si ke res pá lyá zat ré vén ener ge -
ti kai fel újí tás zaj lott az ott hon ban, il -
let ve új lif tet is be épí tet tek.
Az ott hon 2012. ja nu ár 1-jé től vi -

se li Fabri ci us End re né hai evan gé li -
kus pol gár mes ter ne vét, ki nek egy -
ko ri ado má nya te rem tet te meg – a
Szé che nyi terv nyúj tot ta tá mo ga tás
mel lett – az in téz mény fel épí té sé nek
alap ját.
Volt te hát bő ség gel mi re em lé kez -

ni, mit ün ne pel ni és mi ért há lát ad ni
e je les na pon. Az in téz mény dol go zói
és la kói a jö vő ben is az zal a re mény -
ség gel élik az éle tü ket, hogy – Gab nai
Sán dor es pe res sza va i val – „erős bi za -
lom mal hisszük, hogy Is ten mun kál -
ko dik min dig, min de nek ben”.

g Hu bert Ka ta lin 
men tál hi gi é nés mun ka társ

Há la adás a Fabricius-otthon tíz évéért
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A sá ros pa ta ki re for má tus temp lom ban
tar tott is ten tisz te let tel vet te kez de tét
feb ru ár 9-én a há zas ság – idei – he te.
A ma már hu szon egy or szág ban meg -
ren de zett prog ram so ro zat ha zai ar cai
ez év ben Mo hay Ta más nép rajz ku ta -
tó  és  Ke resz tes Ilo na rá di ós  szer -
kesz tő-mű sor ve ze tő. A he tet be ha -
ran go zó, múlt csü tör tö ki saj tó tá jé koz -
ta tó há zi gaz dá ja ként No votny Zol tán
új ság író úgy mu tat ta be őket, mint az
idei esz ten dő „nagy kö ve te it”. A há zas -
pár kül de té se mot tó já ul a jól is mert
bib li ai mon dás pa ra frá zi sát vá lasz tot -
ta: Aki ke res, azt meg ta lál ják.
A H7-ként is em le ge tett prog ram -

so ro za tot ha zánk ban hét esz ten dő vel
ez előtt el in dí tó fe le ke zet kö zi szer ve -
ző bi zott ság  tag ja i nak  nem  tit kolt
szán dé ka, hogy – mi köz ben fel hív ják
a fi gyel met a há zas ság és a csa lád ér -
té ke i re és fon tos sá gá ra – bi zony sá got
te gye nek ar ról az Is ten ről, aki a sze -
re tet for rá sa, s aki nek ere jé vel erő söd -
nek meg az em be ri kap cso la tok, újul -
hat meg fér fi és nő sze rel me. 
Evan gé li kus  egy há zunk  feb ru ár

14-én,  pén te ken  Bá lint-na pi  kon -
cert tel egy be kö tött is ten tisz te let tel já -
rul hoz zá a hét köz pon ti té má já hoz.

Az is ten tisz te let a De ák té ri temp -
lom ban 18 óra kor kez dő dik; igét hir -
det De ák Lász ló is ko la lel kész, a Déli
Egy ház ke rü let misszi ói lel ké sze.
Más nap bap tis ta test vé re ink hív -

ják sze re tet tel az ér dek lő dő ket Wes -
se lé nyi ut cai kö zös sé gi há zuk ba (Bu -
da pest VII. ker., Wes se lé nyi u. 53.)
Kim és Kric kitt Car pen ter Fo ga dom
cí mű köny vé nek be mu ta tó já ra. Az al -
kal mat dr. Ta po lyai Emő ke pasz to rál -
pszi cho ló gus elő adá sa kö ve ti Ve led
meg elég szem cím mel. A XVII. ke rü -
let ben élők pe dig – ugyan csak szom -
bat es te 6 órá tól – ve het nek részt egy
fák lyás  fel vo nu lá son.  (Rész le tek a
ha za ssag he te.hu hon la pon.)
Köz vet ve az is a há zas ság he té nek

ér té két  jel zi,  hogy  év ről  év re  egy re
több evan gé li kus gyü le ke zet is csat la -
ko zik a moz ga lom hoz a fő vá ros ban és
vi dé ken egy aránt. A szer ve zők rend -
ha gyó – a je len lé vő pá ro kat meg ál dó
– is ten tisz te le te ken, sze re tet ven dég -
sé ge ken, kon cer te ken hir de tik, hogy
a há zas ság ér ték, Is ten től ka pott aján -
dék. Idén az er re az aján dék ra vá gyók -
nak bá to rí tás ként is szól az üze net: 
aki ke res, azt meg ta lál ják.

g B. P. M.

Há zas ság he te – 
(ha zánk ban) he ted szer

A  kon fe ren ci át  nyitó  áhítatot  Pol -
gár di Sán dor he lyi lel kész, es pe res a
2014. év igé je – „De ne kem olyan jó Is -
ten kö zel sé ge…” (Zsolt 73,28a) – alap -
ján tar tot ta. Ki emel te: el hí vá sunk at -
tól az Is ten től ér ke zett hoz zánk, aki
nyil ván va ló vá tet te sze re te tét úgy is,
hogy  egy szü lött  Fi át  ad ta  né künk.
Az Úr kö zel sé gét csa lá di kö zös ség ben,
gyü le ke ze te ink ben egy aránt meg él -
het jük. Az egy ház szé les re tárt ka pu -
ja is hir de ti a ke re sők nek, fi a ta lok nak
és csa lá dok nak, hogy mi lyen jó az ige
kö zel sé gé ben és kö zös sé gé ben él ni.
Szol gá la tunk so rán min den ezért az
egyért: az ige hir de tés foly to nos sá gá -
nak biz to sí tá sá ért tör té nik. 
A fel ügye lők pá pai ta nács ko zá sá ra

ven dég elő adót nem hív tak a szer ve zők.
Az el nök ség ugyan is kü lö nö sen fon -

tos nak tar tot ta, hogy az áhí ta tot, il let -
ve elő adá sa i kat kö ve tő en a je len lé vők
– be szél ges se nek. A  gyü le ke ze te ket
érin tő, leg ak tu á li sabb kér dé sek ről tar -
tott fó rum be szél ge té sen Sza mo si At -
ti la egy ház me gyei  má sod fel ügye lő
vál lal ta a mo de rá to ri fel ada to kat.
Ex po zé já ban az es pe res be szá molt

az egy há zunk előtt ál ló fel ada tok ról
és  az  egy ház me gyét  kö ze lebb ről,
avagy köz vet le nül is érin tő kér dé sek -
ről. A pa ri tás el vé nek hang sú lyo zá sá -
val Pol gár di Sán dor ki emel te a  fel -
ügye lők  sze re pét  az  el nök ség ben.
Utalt ar ra, hogy a fel ügye lők szá má -
ra a múlt ban sem a „ha ta lom”, ha nem
min dig a szol gá lat fe le lős sé ge és fon -
tos sá ga volt a meg ha tá ro zó. 

Pápai audiencia
Veszp rém me gyei fel ügye lők ta lál koz tak

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let egyik leg na gyobb egy ház me gyé -
jé ben év ről év re sok az ese mény, ame lyek ről he ti la punk ban is rend sze -
re sen tu dó sí tunk. Hu szon hat anya gyü le ke ze té vel, a hoz zá juk tar to zó
le ány egy ház köz sé gek kel, szór vány gyü le ke ze tek kel a Veszp ré mi Egy ház -
me gye iga zán tág te rü le tet ölel fel. A több mint száz öt ven is ten tisz te -
le ti hely azon ban a min den ko ri el nök sé gek és pres bi té ri u mok szá má -
ra nem csak a ta lál ko zá sok s az ál ta luk szer ve zett al kal mak meg be csült
hely szí ne – fenn tar tá suk, re no vá lá suk is fe le lős ség tel jes ter ve zést és gon -
dos ko dást igé nyel… Henn Lász ló egy ház me gyei fel ügye lő és Pol gár di
Sán dor es pe res ezért is hív ta össze feb ru ár 8-ra a Veszp rém me gyei evan -
gé li kus egy ház köz sé gek fel ügye lő it. A 2012–2018 kö zöt ti idő szak ra meg -
vá lasz tott tiszt ség vi se lők ré szé re el ső al ka lom mal szer vez tek ilyen jel -
le gű kon fe ren ci át. A nagy ér dek lő dés sel kí sért új sze rű együtt lét nek a
pá pai egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter me adott ott hont.

f Folytatás a 3. oldalon

b Tíz év… Egy in téz mény tör té ne té ben nem nagy idő, de ki nek-ki nek
az éle té ben igen is nagy je len tő ség gel bír ez a szám. A sop ro ni Fabri -
ci us End re Evan gé li kus Sze re tet ott hon fa lai kö zött feb ru ár 4-én sok
min den re vissza em lé kez het tek, sok min dent ün ne pel het tek az ott hon
la kói, dol go zói és a meghívott vendégek. 

2014.  február 9–16.
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Lel ke se dés sel vá sá rol tuk meg haj dan
Sza bó Mag da 1967-ben  meg je lent
köny vét, amely nek ez a cí me: Mó zes
egy, hu szon ket tő. El te kin tet tünk az
ige hely té ves meg je lö lé sé től, hi szen
ol vas hat tuk a re gény ele jén Áb ra hám
és Izsák tör té ne tét. 
A re gény ben a nem ze dé kek konf-

lik tu sa je le nik meg, mi sze rint is az új
idők Izsák jai – fi ak és lá nyok – lá zad -
ja nak fel az Áb ra há mok el len, az if jú
ge ne rá ció az öre gek el len, akar ja nak
újat, mást, job bat, szeb bet, ne kö ves -
sék elő de ik el hi bá zott éle tét. De ak kor
mit ke res a re gény ele jén Áb ra hám és
Izsák tör té ne te? 
Er re itt és most ne is ke res sük a vá -

laszt, bár a ne ves és ké sőbb ke resz -
tyén hi té ről bi zony sá got te vő író nő
köny ve már di gi tá li san is ol vas ha tó.
Ér de kes és iz gal mas té ma a nem ze -
dé kek konflik tu sa, de ne künk egé szen
más ról szól ez a tör té net het ve ned
va sár nap ján, ami kor az egy há zi esz -
ten dő nek egy új sza ka sza kez dő dik.
Mö göt tünk a ka rá csony-víz ke reszt,
az  üdv tör té net  el ső  ál lo má sa,  és
most ezen a va sár na pon las san a böjt,
a nagy hét és a hús vét ün ne pe, az üdv -
tör té net má so dik fel vo ná sa fe lé for -
du lunk. Het ven nap múl va be kö vet -
ke zik a mi meg vál tá sunk ün ne pe! Fel
tu dunk-e er re iga zi hit tel ké szül ni?
De mi lyen  hit tel? Mi lyen  az  a  hit,
amely kí vá na tos len ne a nagy hét re és
a fel tá ma dás ün ne pé re? 
Áb ra hám azt a pa ran csot kap ja Is -

ten től, hogy ál doz za fel „egyet len fi -
át, akit sze ret”, Mó rij já föld jén. Tu dó -

sok vi tat hat ják a föld raj zi rész le te ket,
de ne künk ele gen dő lát nunk a szent
szö veg ben, hogy Áb ra hám nak oda
kell men nie sze re tett fi á val ál do za tot
be mu tat ni, ahol Mó rij já föld jén a Si -
on he gye áll,  és majd Sa la mon  ide
épí ti az egyet len szent temp lo mot. 
Nincs az a ke resz tyén em ber, aki

ne  Jé zus ra  gon dol na  és  mind ar ra,
ami re  ez  a  mai  va sár nap  már  fel
akar ké szí te ni ben nün ket: a gol go tai
ke resz ten be mu ta tott ál do zat ra és a
fel tá ma dás ra. De eh hez kell az a hit,
amely nek alap min tá ját eb ből az ősi
tör té net ből sza bad ki ol vas nunk s a
mi enk kel össze ha son lí ta nunk. 
Sok fé le kép pen meg kö ze lít he tő a

tör té net. Van na gyon em be ri ki in du -
ló pont is, ame lyet az írónő is ja va sol
az if jú ge ne rá ci ó nak. Hi szen mi fé le
pa rancs az, amely egy gyer mek fel -
ál do zá sá ra  vo nat ko zik?  És  mi fé le
em ber az, aki ké pes a gyer me ke el -
len for dul ni? És a gyer mek mi ért nem
emel het ke zet az ap já ra? 
A tör té netet lehetséges így meg -

kö ze lí te ni, de ezen az úton nem ju -
tunk el az iga zi lé nye gé hez, lel künk
leg ti tok za to sabb  cso dá já nak  alap -
kép le té hez, a hit hez. Mert a nagy -
hét re, a meg vál tá sunk ról va ló meg -
em lé ke zés re ké szü lünk, és azt nem
ün ne pel het jük meg akár mi lyen hit -
tel, csak olyan nal, amely nek a tar tal -
ma, tar tá sa, ka rak te re egy ki csit is
ha son lít er re a tör té net ben elénk raj -
zo ló dó hit re. 
Áb ra hám és Izsák tör té ne te egy -

sze rű en zse ni á lis al ko tás ar ra a cél -
ra, hogy mi vizs gál juk meg ön ma gun -
kat, ami kor ezt a tör té ne tet ol vas suk,
hall juk. Mi lyen  Áb ra hám  vi sel ke -
dé se, mi lyen Izsák vi sel ke dé se? Ezek
a hit  leg alap ve tőbb min ta egy sé gei.
Vagy ezt kö ze lít jük meg Is ten Lel ke
se gít sé gé vel,  vagy  csak  val lást  ját -

szunk. Kik ért he tik meg iga zán ezt a
tör té ne tet?
Hit ok ta tó me sél te:  sok  éven ke -

resz tül sok gyer mek nek ta nít hat ta ezt
a tör té ne tet, és a kis gyer me kek so ha -
sem ször nyül köd tek fe let te, mert el -
ső  pil la nat tól  kezd ve  ösz tö nö sen
tisz tá ban vol tak az zal, hogy rossz do -
log itt nem tör tén het, hogy min den
jó ra fog for dul ni. A gyer me ki lé lek ké -
pes volt azon nal „meg ér te ni”, hogy
rossz do log nem tör tén het, mert itt
Is ten a kez de mé nye ző. 
Egy szer  –  így  az  el be szé lő  –  az

egyik gyer mek anyu ká ja lá zadt fel egy
rajz lát tán (Áb ra hám kés sel a ke zé -
ben), és nem akar ta to vább a gyer me -
két hit tan ra en ged ni. De meg érin tet -
te a tör té net cso dá ja, ami kor a hit ok -
ta tó sze líd ség gel és tü re lem mel meg -
mu tat ta ne ki, mi re megy ki a já ték.
S ezt a tör té net kez de té ben is el rej -
tett ér tel met a kis gyer me kek azon nal
fel fog ták,  ők  egy szer  sem  von ták
két ség be, hogy a tör té net nek jó vé -
ge lesz. Mert a szí vük kel meg ér tet -
ték, hogy ahol Is ten a kez de mé nye -
ző, ott jó vá te he tet len baj nem tör tén -
het.  Azon nal  tud ták,  hogy  Áb ra -
hám nem fog ja fel ál doz ni Izsá kot! De
tud ta-e Áb ra hám? Tud ta-e Izsák? 
Egyet tud tak: Is ten sza vát kell kö -

vet ni! El hang zik a pa rancs, és Áb ra -
hám a le írás sze rint szó nél kül cse lek -
szik. Tes sék fi gyel ni a tör té net ap ró -
lé kos le írá sát, szin te idő hú zó a stí lus.
Azért, hogy az ol va só, a hall ga tó él -
je be le ma gát eb be az áb ra há mi
(izsá ki) ma ga tar tás ba.
Ami kor meg ér kez nek a tett hely -

re, Áb ra hám hit val lást mond a szol -
gá i nak: „Ma rad ja tok itt…, én pe dig
a fi am mal el me gyek oda, imád ko -
zunk, és utá na vissza té rünk hoz zá -
tok.” (5) Mind a ket ten! Nincs két sé -
ge, hogy mind a ket ten. Ho gyan? Az

Is ten tit ka, de vissza té rünk. Nem le -
het más kép pen! 
Izsák már nem gye rek, de az apa

fél ti őt, csak a fát vi gye, a kés és a tűz
ná la  ma rad.  Ne hogy  meg se bez ze
ma gát a sze re tett gyer mek. S men -
nek ket ten, Izsák kér dé séig csend -
ben: „Apám…, hol van az ál do zat ra
va ló bá rány?”
És Áb ra hám új ra  csak hit val lást

mond: „Is ten majd gon dos ko dik” ar -
ról, fi am. Mert nem le het más kép -
pen. És Izsák nak nincs több kér dé -
se. Mert van va la ki, aki majd meg ol -
dást ad. Ez biz tos! Én nem lá tom a
meg ol dást, de van va la ki, aki  lát ja. 
Épül az ol tár, pre cíz a fa ha sá bok el -

he lye zé se,  Izsák  meg kö töz ve,  és
csend van még ak kor is, ami kor az
apa a fi át fel te szi a fa ra kás ra. Mert itt
nem az a lé nyeg, hogy mi tör té nik,
ha nem az, hogy én ké pes va gyok-e
ennyi re Is ten re ha gyat koz ni. A vél -
he tő tra gé dia utol só má sod per cé nek
utol só tö re dé ké ben is? Ez meg ren dí -
tő: Áb ra hám és Izsák csend ben van -
nak, csak en ge dik a tör té net me ne -
tét. Már itt a fel emelt kés, és meg szó -
lal az Úr (an gya lá nak) hang ja. És ott
a kos fel akad va. 
S ak kor ér tem meg a tör té ne tet, ha

rá jö vök: én, az ol va só vagy ige hall ga -
tó ke rül tem most vizs gá lat alá, mi -
lyen az én hi tem. Le het sé ges-e ilyen
hit? Kel le ne, mert Pál apos tol is er -
ről az áb ra há mi hit ről be szél a Ró mai
le vél ben (Róm 4).  Így ké szül jünk a
nagy hét és a fel tá ma dás ün ne pé re!
Le het sé ges ilyen hit? Csak kér het jük,
mint az el ső ta nít vá nyok!

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk! Apos to la id -
dal együtt ké rünk: a hi tün ket nö veld
Szent lel ked del! (Lk 17,5)

Het ve neD vA sár nAp – 1M ÓZ 22,1–13

Le het sé ges-e ilyen hit?
A vA sárnAp ig éje

Aki be lé pett Tú róczy Zol tán püs pök
dol go zó szo bá já ba, a cím ben idé zett
fel irat tal ta lál ko zott. A csend a püs -
pök szá má ra nem volt üres, Is ten je -
len lé tét él te meg ben ne.
A Szent írás sok he lyen szól az ál -

dott csend ről mint az Is ten nel va ló
ta lál ko zás he lyé ről.
Ami kor Il lés fel zak la tott lé lek kel

me ne kül ül dö zői elől, és egy bar lang -
ban húz za meg ma gát, meg szó lít ja őt
Is ten. Vi har, menny dör gés, föld ren -
gés za ja hal lat szik, de Is ten nincs je -
len ezek ben a han gos ter mé sze ti je -
len sé gek ben. Az tán csend lesz, és eb -
ben  a  csend ben  egy  halk  és  sze líd
han got  hall  Il lés.  Az  Is ten  szól  a
csend ben.
Éle té nek pró bá i ban mond ja Dá vid

ki rály:  „Légy csend ben, és várj az
Úr ra!” (Zsolt 37,7)
Jób hoz  szen ve dé sei  kö zött  szól

Is ten:  „Fi gyelj, Jób, hall gass rám!
Légy csend ben, most én be szé lek!” (Jób
33,31)
A ter mé sze té nél fog va han gos Pé -

ter is meg ta nul ja: „…a szív el rej tett
em be re a sze líd és csen des lé lek…: ez
ér té kes az Is ten előtt.” (1Pt 3,4)
Az  Is ten nel  va ló  ta lál ko zás hoz,

az imád ko zás hoz csend kell. Ép pen
ez hi ány zik ne künk, mert za jos kor -
ban élünk. Azt hisszük, hogy a csend
olyan űr, ame lyet min den kép pen ki
kell töl te ni. 

Boz zay Mar git, a 20. szá zad ele jé -
nek el fe lej tett író nő je ír ja: „Sok em -
ber fél a csend től, a ma gány tól. Fél a
tü kör től, ame lyet a csend, a ma gány
tart elé je. Mert az em ber so ha sem az,
aki nek tár sa ság ban lát szik, aki nek az
em be rek  közt  mu tat ja  ma gát.  Az
em ber min dig az, aki csend ben, ma -
gány ban… szem be néz ön ma gá val.”
Fé lünk  at tól,  hogy  szem be néz -

zünk  ön ma gunk kal.  Fé lünk  at tól,
hogy szem be néz zünk Is ten nel. Ezért
kö rül vesszük ma gun kat zaj jal. 
A bu szon aka rat la nul is meg hal lot -

tam két idő sö dő em ber be szél ge té -
sét: „Ná lam min dig be van kap csol -
va a rá dió vagy a té vé, én nem bí rom
a  csen det.”  Iga zá ból  azt  mond ta:
nem bí rom ön ma ga mat. Fi a ta lab bak
fü lé ben ott a fül hall ga tó, a ze ne még
így is két mé ter ről is hall ha tó, egy foly -
tá ban be szé lünk a mo bil te le fo non,
chate lünk a ne ten. 
Túl  so kat  be szé lünk,  és  ke vés

esélyt,  le he tő sé get  adunk  má sok -
nak, Is ten nek. Ilye nek az imád sá ga -
ink is: be szé lünk, pa nasz ko dunk, si -
rán ko zunk, de nem tu dunk csend ben
len ni és Is tent hall gat ni. 
Hu mo ro san  azt  mond ta  va la ki,

hogy Is ten azért adott ne künk két fü -
let és egy szá jat, hogy két szer annyit
hall gas sunk, mint amennyit be szé -
lünk. Is ten tisz te le te in ken szok tunk li -
tur gi kus csen det tar ta ni. Mi előtt el -

han goz ná nak az imád sá gok, mi előtt
a gyó nás ban meg val la nánk bű ne in -
ket, jó egy per cig csend ben len ni.
De  ta pasz tal juk,  ha  len ne  vég re

perc nyi  csen des sé günk,  amely ben
Is ten re hall gat nánk, biz tos, hogy va -
la mi meg za var: vá rat la nul jön va la -
ki,  meg szó lal  a  te le fon,  eszünk be
jut nak a ten ni va ló ink. Ah hoz, hogy
iga zán Is ten re tud junk fi gyel ni, ki kell
kap csol nunk a te le font, be kell zár -
nunk a lap to pot, és ki kell zár nunk
min den egyéb za va ró té nye zőt. Jé zus
azt  ta ná csol ja:  „Te pe dig ami kor
imád ko zol, menj be a bel ső szo bád -
ba, és aj tó dat be zár va imád koz zál
Atyád hoz ti tok ban…” (Mt 6,6) 
Az  óko ri  át la gos  zsi dó  há zak

egyet len la kó szo bá ból áll tak, és eb -
ből nyílt a ház egyet len zár ha tó he -
lyi sé ge, egy kis szűk, ab lak ta lan szo -
bács ka:  a  kam ra  (ta me ion).  Jé zus
oda küld ben nün ket el csen de sed ni,
ahol  a  hét köz na pi  anya gi  va ló ság
nem za var hat meg ben nün ket. Eb ben
a csend ben van nak olyan pil la na tok,
ami kor nincs szük sé günk sza vak ra
sem. Csak hall ga tunk, Is ten előtt ál -
lunk, és köz ben az Is ten gon do la tai
jár nak át min ket. 

Túr me zei Er zsé bet ír er ről az Is ten
előt ti csend ről a Ha nem te szek sem -
mit sem cí mű ver sé ben: „Most nem si -
e tek, / most nem ro ha nok, / most nem
ter ve zek, / most nem aka rok, / most

nem te szek sem mit sem, / csak en ge -
dem, hogy sze res sen az Is ten. // Most
meg nyu go szom, / most el pi he nek /
bé kén, sza ba don, / mint gyen ge gye -
rek, / és nem te szek sem mit sem, /
csak en ge dem, hogy sze res sen az Is -
ten.  //  S míg ölel  a  fény  /  és ölel  a
csend, / és árad be lém, / és új já te remt,
/ míg nem te szek sem mit sem, / csak
en ge dem, hogy sze res sen az Is ten, //
új gyü mölcs te rem, / má sok nak te rem,
/ érik csen de sen / erő, győ ze lem… /
ha nem te szek sem mit sem, csak en -
ge dem, hogy sze res sen az Is ten.”
A csend ben hall juk meg Is ten sza -

vát. A csend ben ta lá lunk ön ma gunk -
ra. A csend ben ta lál juk meg utun kat. 
Az  egyik  kal kut tai  gyer mek ott -

hon hom lok za tán Te réz anya egyik
mon dá sa ol vas ha tó:  „A csend gyü -
möl cse az ima. Az ima gyü möl cse a
hit. A hit gyü möl cse a sze re tet. A sze -
re tet gyü möl cse a bé ke.”
A nagy dol gok a csend ben szü let -

nek. Szük sé günk van csend re.
g Ba li cza Iván

Az Is ten csend ben, csend ben, csend ben la kik

[Lel kész:]  Urunk,  Is te nünk!  Sok
min den re van erőnk, de a leg fon to -
sab bat csak te tu dod meg ad ni. Ezért
ké rünk, aján dé kozd meg egy há za dat
meg úju ló hit tel, hogy a te ke gyel me -
det ke res se és hir des se min den na -
pon, hogy ké pes le gyen kö réd gyűj -
te ni  a  leg kü lön fé lébb  em be re ket.
Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] …add meg ezt ke gyel -
me sen.
[Lek tor:]  Ké rünk  té ged,  aján dé -

kozz  meg  min ket  ele gen dő  nap -
fénnyel,  hogy  nö ve ked ni  tud junk,
tisz ta víz zel, hogy szom jun kat olt has -
suk, meg bíz ha tó for rás ból szár ma zó
éle lem mel és mér ték le tes ség gel, hogy
még so ká ig él hes sünk ezen a boly gón.
Aján dé kozz meg fe le lős ség tu dat tal és
bő ke zű ség gel, hogy jut tas sunk ja va -
ink ból  azok nak,  akik nek  ke ve sebb
ada tott. Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] …add meg ezt ke gyel -
me sen.
[Lek tor:]  Ké rünk  té ged,  aján dé -

kozd meg gyü le ke ze tün ket az előt -
tünk  ál ló  he tek ben  a  fel tá ma dott
Krisz tus ban va ló hit tel. Add, hogy
min den ap ró ál do zat tal és le mon dás -
sal kö ze lebb ke rül jünk a má so kért va -
ló élet tit ká hoz. Add, hogy ki tud juk
előt ted üre sí te ni ma gun kat, és min -
den re mé nyünk nek csak te légy a for -
rá sa. Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] …add meg ezt ke gyel -
me sen.
[Lek tor:]  Ké rünk  té ged,  aján dé -

kozd a gyá szo lók nak a vi gasz ta lás lel -
két, hogy rád bíz va tud ják el en ged -
ni meg halt sze ret tü ket. Aján dé kozd
meg  a  szen ve dő ket  áll ha ta tos ság -
gal, hogy meg újul va és meg erő söd -
ve ke rül hes se nek ki pró ba té te le ik ből.
Adj együtt ér ző se gí tő tár sa kat a ma -
gá nyo sok nak, tes ti-lel ki gyó gyu lást a
be te gek nek. Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] …add meg ezt ke gyel -
me sen.
[Lek tor:] Ké rünk, aján dé kozz meg

min den  em bert,  min ket  is,  ir ga -
lom mal,  az  igaz ság  ke re sé sé vel  és
sze re tet tel, hogy ne ked tet sző mó don
él hes sünk, és hi te le sen kép vi sel jünk
té ged a vi lág ban. Ami kor bi zony ta -
la nok  va gyunk,  ve zess  és  bá to ríts,
ami kor  ön tel tek  va gyunk,  iga zíts
hely re sza vad dal. Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] …add meg ezt ke gyel -
me sen.
[Lel kész:] Mert te vagy az Úr, és te

te rem tesz sze re te tet, jo got és igaz sá -
got a föl dön, és tel jes sé te szed or szá -
go dat, ame lyet ott ho nul adsz min den
gyer me ked nek. Ámen.
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meg osz ta ni ol va só ink kal a rév fü -
lö pi  Or dass  La jos  Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban ja nu ár 31.
és feb ru ár 2. kö zött meg ren de zett
Lu ther-kon fe ren ci án el hang zott
elő adá sok szer kesz tett szö ve gét.
Anyag tor ló dás  mi att  azon ban
ígé re tünk nek  csak  kö vet ke ző
lap szá munk ban  tu dunk  ele get
ten ni. A ké se de le mért ol va só ink
(és az elő adók) szí ves meg ér té sét
kér jük. – A szerk.
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Né hány  éve  Bu da pes ten  új  je len -
ség re  let tem  fi gyel mes:  több  szé -
pen, íz lé se sen fel újí tott, nagy üveg -
ab la kot ka pott, ki vi lá gí tott ke nyér -
bolt ra, kis pék ség re fel ír ták: „Lát vány -
pék ség”.
Így el ső pil lan tás ra ki csit fur csá nak

tűnt  a  lát vány pék ség  meg ne ve zés,
mond hat nám  in kább,  eny hén  ne -
vet sé ges nek, nagy ké pű nek. Mi is az,
hogy  lát vány pék ség?  Mi től  lesz  a
pék ség, a ke nyér bolt lát vány? 
Ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján – le -

egy sze rű sít ve  a  dol go kat –  én úgy
tud tam, hogy a pék ség az a szép és
tisz ta hely, ahol a ke nye ret, vek nit,
kiflit, a kü lön bö ző íny csik lan dó pék -
sü te mé nye ket el ké szí tik, meg sü tik és
ki áru sít ják. Ennyi, és nem több. Mi -
fé le bi zarr ta lál mány már megint ez
a „lát vány pék ség”?
Gye rek ko rom ban  rend sze re sen

jár tam déd apám ál la mo sí tott bács fa -
lu si pék sé gé be, ahol – az iga zat meg -
vall va – a ke nyér ké szí tés, -sü tés for -
té lya it bá mul tam, ame lyek va ló ban
lát vá nyo sak vol tak. Fő leg az tet szett
ne kem,  ahogy  a  ha tal mas  tég la ke -
men cé ket láng szó ró val ki he ví tet ték,
és a hosszú pék la pát tal a meg for má -
zott, nyers ke nyér tész tát be csúsz tat -
ták a hét-nyolc mé ter hosszú üre gek -
be. S bár, mon dom, az egész pro duk -
ció na gyon lát vá nyos volt, mint egy
ma gá ba öt vöz ve az al kí mia és az ak -
ro ba ti ka  ele me it,  még sem  hal lot -
tam egyet len pék szá já ból sem azt,
hogy ez itt most „lát vány pék ség”.
S hogy mi is tu laj don kép pen ez a

lát vány név vel il le tett pék ség?! Sem -
mi más, mint ki csit job ban ki ci co má -
zott, ki szí ne zett, meg vi lá gí tott sü tö -
de, ahol a vá sár ló sa ját két sze mé vel
lát hat ja, mi ként ké szül a ke nyér meg
a pék sü te mény, s ahol mind ezt még

kí vá na to sab ban, lát vá nyo sab ban te -
szik ki a pult ra. Az azon ban még egy -
ál ta lán nem biz tos, hogy et től jobb és
mi nő sé gibb,  ne tán  íz le te sebb  és
egész sé ge sebb  a  lát vá nyo san  cso -
ma golt és ki ál lí tott por té ka. 
A lát vá nyos ság lett a mai mo dern

üz let fi lo zó fia, az úgy ne ve zett mar ke -
ting egyik kulcs fo gal ma. 
A sem mit is  jól el  le het ad ni, ha

meg fe le lő a lát vány, ha jó a rek lám.
Így je len tek meg szé pen las san, de ki -
tar tó cél tu da tos ság gal a lát vány cuk -
rász dák, lát vány étel bá rok és az egyéb
lát vány-min den fé lék.
Az  már  rég  túl ha la dott  ál lí tás,

hogy „a  jó bor nak nem kell cé gér”.
De hogy is nem! A leg jobb bort sem le -
het el ad ni a cé gé res lát vány nél kül,
mert nem is annyi ra a tar ta lom, a mi -
nő ség, a bel ső ál lag a fon tos, mint a
kül csín, a cso ma go lás, a meg fe le lő, il -
lú zió kel tő rek lám.
Ami a cé gért il le ti, na gyon ér de kes

fi lo zó fi á juk van a leg újabb au tó rek -
lá mok nak  is.  Jó  év ti zed del  ez előtt
még rész le te sen kö zöl ték az il le tő au -
tó már ka  tech ni kai és egyéb  fon tos
pa ra mé te re it:  a  mo tor  ada ta it,  fo -
gyasz tá sát, tar tós sá gát. A mai rek lá -
mok ezt szin te tel je sen nél kü lö zik. 
Ma nem az a fon tos, amit az au tó

tud,  amit  a  mo tor  tel je sít,  ha nem
leg el ső sor ban az, hogy mi lyen lát ványt
nyújt, és ez a lát vány, ez a for ma mi -
lyen élet ér zést su gall. Hogy a ve vő mi -
nek-ki nek ér zi ma gát et től a va rázs -
la tos lát vány tól, hogy mi ként is ala kít -
ja át a jár mű a min den na pok szür ke
em be rét ki rállyá, úr rá, gaz dag gá, si -
ke res sé, „ma csó vá”, amo lyan VIP-vé.
A lé nyeg a bol dog ság, a be tel je sü lés il -
lú zi ó ja, és így vá lik a lát vá nyos ság a
dol gok al fá já vá és óme gá já vá.

* * *

A lát vány és a lát szat ro kon ér tel mű
sza vak, azo nos szó tő ből szár maz nak.
A lát vánnyal szem ben a lát szat az a va -
la mi, ami ről azt mond ják, hogy csal.
Csal, mert nincs mö göt te va lós tar ta -
lom, mert több nyi re il lú zi ó ra, káp rá -
zat ra épít. A lát szat mö gött gyak ran azt
vél jük fel fe dez ni, ami nincs. Ezért le -
het a lát szat egyes ese tek ben tu da tos
fél re ve ze tés, ne tán meg ter ve zett ma -
ni pu lá ció vagy kö zön sé ges ha zug ság. 
A leg utób bi „ha jó tö ré ses” Ég tá jo ló -

ban em lí tet tem (Hajótörések után vi -
tor la bon tás, Evan gé li kus Élet, ja nu ár
19.), hogy val lá si, egy há zi éle tünk ben
egy re na gyobb sze re pe van a lát vá nyos -
ság nak. Azt is mond hat nám, hogy a
mai ke resz tyén ség egy re in kább egy faj -
ta ün ne pi lát vány ke resz tyén ség gé kezd
át ala kul ni. Né pes, lát vá nyos ün ne pe -
ink, ren dez vé nye ink van nak bő ven. 
Több ször vol tam ven dé ge, sze rep -

lő je a nagy né met ren dez vény nek, a
hí res Kirchen tag nak. Öt-hat na pon át
egy-egy né met or szá gi nagy vá ros ban
több  száz ezer  em ber  is  részt  vesz
ezen a na gyon lát vá nyos ese mé nyen.
Van itt kü lön bö ző stí lu sú, for má jú, rit -
mu sú is ten tisz te let, áhí tat, van bő ven
min den  íz lés nek  meg fe le lő  ze nei
show, szín ház, film, kon cert, ki ál lí tás,
vá sár, vi lág ba zár, gaszt ro nó mi ai ki ra -
ko dás és ren ge teg egyéb. Óri á si lát -
vány, fan tasz ti kus han gu lat. 
Or to dox test vé re ink leg utób bi víz -

ke reszt ün ne pén ha tal mas tö me gek
moz dul tak  a  lát vá nyért,  kis  szen -
telt ví zért, fő pa pi ál dá sért. Ott tü le -
ked tek, kö nyö köl tek, ta pos ták egy -
mást az égi ma lasz tért, bő ven akadt
így dol guk a men tő sök nek, rend őrök -
nek,  ka taszt ró fa el há rí tó  osz ta gok -
nak és a min den ha tó hír adó sok nak,
mert óri á si ban záj lett ez az egész. 
El né zem a mi ház tá ji evan gé li kus

ün ne pe in ket, ren dez vé nye in ket, ami -
kor  vég re  mi  is  „telt  há za sok”  va -
gyunk, ami kor lük tet az élet, fel eme -
lő a lát vány, ahol jó ben ne len ni a for -
ga tag ban. Bár ki, aki elő ször tér be egy
ilyen „za jos ün ne pi”, lát vá nyos al ka lom -
ra, jól lát hat ja, ta pasz tal hat ja, hogy mi -
cso da  élet,  lük te tés,  di na mi ka  van
evan gé li kus  egy há zunk ban.  Mi lyen
jól esik fü le ink nek ilyen kor a di csé ret,
mi lyen fel eme lő az él mény, a lát vány!
S  hogy  még is  mi cso da  élet  van

ben nünk? El kell men ni és meg kell
néz ni, mi lye nek is va ló já ban a hét köz -
na pi, szür ke, a ru tin ná vált va sár na -
pok. Min den szé pen vissza ren de ző -
dik a meg szo kott, a jól be já ra tott, az
unal mas ke rék vá gás ba. És eszem be ju -
tott az ige, ame lyet a szar di szi gyü le -
ke zet nek mond a Lé lek: „Tu dok cse le -
ke de te id ről, hogy az a ne ved, hogy élsz,
pe dig ha lott vagy.” (Jel 3,1) Akár így is
mond hat ta vol na: az a lát szat, hogy
élsz, pe dig ha lott vagy. 
Ez  na gyon  fáj dal mas  ki je len tés,

amely sok-sok vá lasz ra vá ró kér dést
in dí tott  el  ben nem.  Leg el ső sor ban
azt, hogy lát vá nyos, né pes ün ne pe -
ink, ren dez vé nye ink mö gött va ló já -
ban mi van – a hit bel ső, for ró meg -
ta pasz ta lá sa vagy a pil la nat nyi lát szat?
Lát vá nyos  lát szat,  amely  mö gött
nincs sem mi? Az a lát szat, az az il lú -
zió, ame lyet a ma gunk meg nyug ta -
tá sá ra vagy a mé di á nak, a köz vé le -
mény nek,  a  nyil vá nos ság nak  szá -
nunk? Be mu tat ni min den áron, hogy
ben nünk élet van, erő, ha tár ta lan lel -
ke se dés, olyan „oké”-han gu lat. 
Ve lünk szá mol nia kell a vi lág nak,

tár sa da lom nak  egy aránt  –  a  szép
lát szat  el le né re még is  a ha ló dó,  az
ago ni zá ló ál la pot a jel lem ző. Pe dig mi
annyi nagy ívű, vi lág ren ge tő lát ványt
pro du ká lunk  –  de  va la mi,  va la mi

még is hi ány zik, va la mi, ami a lé nyeg,
a bel ső tar ta lom, a bő sé ges lel ki gyü -
mölcs-ter més. 
Nem élek-ha lok a sta tisz ti ká kért,

de már sok szor le ír tuk, el mond tuk,
hogy tük röt tar ta nak elénk, és mi fo -
lya ma to san szo mo rú, le han go ló tü -
kör ké pet lát ha tunk. Amíg – túl a lát -
vá nyon, ün ne pen, rek lá mon – oda -
benn a szí vek ben nem tör té nik meg
az  iga zi  nagy  ta lál ko zás,  az  iga zi
mély  át ala ku lás,  ame lyet  egye sek
meg té rés nek, má sok lel ki éb re dés nek
vagy hit re ju tás nak ne vez nek, ad dig
né ma, moz du lat lan ma rad a lé lek, és
épül nek a kár tya vá rak, in téz mé nyek,
a  lát vá nyok  lát szat szi lán kok ból, de
nincs, még  sincs  gyü mölcs ter més.
Is ten Lel ke azon ban azt üze ni ma

ne künk, a 21. szá zad ke resz tyé ne i nek,
evan gé li ku sa i nak, hogy el jött az éb -
re dés ide je, el jött a meg erő sö dés, a
gyó gyu lás és gyó gyí tás ide je, amely
nem a sa ját erőnk, ha nem Jé zus ke -
gyel me ál tal va ló sul meg.

Lát vá nyos lát szat é gtájoLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

– Mit je lent pon to san ez a bő vü lés?
– Egye te münk a hit ta nár kép zés in -

dí tá sá tól  kezd ve,  kö zel  két  év ti ze de
együtt mű kö dik az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem mel (EL TE). A két sza -
kos  hit ta nár kép zés  meg hir de té sé re
azon ban az osz tott ta nár kép zés be ve -
ze té se után, 2006-tól nem volt le he tő -
sé günk. A fel ső ok ta tá si tör vé nyek vál -
to zá sa  kö vet kez té ben  2014-től  már
hit tan sza kon is új ra  le het osz tat lan
kép zés ben ta nul ni, ezért ősz től ti zen -
öt kü lön fé le – mind böl csész, mind ter -
mé szet tu do má nyos – szak kal pá ro sít -
hat ják a hit ta nár sza kot az osz tat lan
kép zés ben ná lunk ta nul ni vá gyók.
– Ez azt je len ti, hogy fé lig az EHE,

fé lig az EL TE hall ga tói lesz nek a je -
lent ke zők?
–  Az  EHE-vel  lesz nek  hall ga tói

jog vi szony ban, s a kép zés fe lét, a köz -
is me re ti szak pár tár gya it az EL TE-n
hall gat ják és tel je sí tik a hall ga tók.
–  Mennyi ben kap csol ha tó ez a

vál to zás a köz ok ta tás ban kö te le ző en
vá laszt ha tó er kölcs tan, il let ve hit- és
er kölcs tan be ve ze té sé hez?
– A kö te le ző en vá laszt ha tó hit- és

er kölcs tan be ve ze té sét a köz ne ve lé si
tör vény  ír ja  elő,  az osz tat lan  ta ná ri
szak vissza ál lí tá sa pe dig a fel ső ok ta -
tá si tör vény ben sze re pel. A gya kor la ti
ol dalt te kint ve két ség kí vül van kö zük
egy más hoz, mi vel a hit- és er kölcs tan
ok ta tá sa mi att na gyobb igény mu tat -
ko zik a hit ta nár kép zés re.

– Ezt az igényt mér te föl az EHE,
és dön tött úgy, hogy bő ví ti a kép zés -
pa let tát?
– Igyek szünk mi nél több le he tő sé -

get fel aján la ni le en dő hall ga tó ink nak,
ezért je len leg min den va ri á ci ó ban in -
dí tunk  hit ta nár kép zést:  osz tat lan,
tíz  fél éves kép zés ben egy sza kos  és
köz is me re ti szak kal pá ro sí tott hit ta -
nár-ne ve lő ta nár  kép zést,  emel lett
osz tott for má ban hat fél éves ka te ké -
ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap sza -
kot (BA) és öt fél éves hit ta nár-ne ve -
lő ta nár mes ter sza kot (MA) is. Utób -
bi  két  kép zés  azok  kö ré ben  vá lik
egy re nép sze rűb bé, akik nek már van
va la mi lyen dip lo má juk. 
– Két ta ná ri szak el vég zé se nyil ván

dup la ter he lést je lent.
–  Nem,  a  szak pá ros  hall ga tó

ugyan úgy há rom száz kre di tet tel je -
sít tíz fél év alatt, mint az egy sza kos
hit ta nár, csak nem egy tu do mány te -
rü le ten, ha nem ket tőn. 
– Mik az elő nyei a két sza kos kép -

zés nek?
– Egy részt  két sza kos  dip lo má val

job ban el le het he lyez ked ni, di va tos ki -
fe je zés sel él ve „pi ac ké pe sebb” az il le -
tő. Más részt egy há zunk ban a hit- és
er kölcs tan ok ta tás  na gyon  sok  sze -
mé lyi-szer ve zé si prob lé má ba üt kö zik.
A lel ké szek – ért he tő okok ból – nem
tud nak  annyi  hit tan órát  vál lal ni,
amennyi re igény vol na. Jó len ne, ha
olyan evan gé li kus ta ná rok is tud ná nak

hit tant  ta ní ta ni,  akik  a  köz is me re ti
szak pár  mi att  az  ál la mi  is ko lá ban
már stá tus ban van nak, s így nem a lel -
ké szek nek kel le ne be jár ni uk az adott
is ko lá ba  a  hit tan órá kat meg tar ta ni. 
– Ed dig hány hit ta nárt „kül dött ki

a vi lág ba” az EHE, és mit le het tud -
ni a ta ná rok mos ta ni hely ze té ről?
– Az el múlt évek ben több mint há -

rom száz  evan gé li kus  hit ta nárt  és
hit ok ta tót ké pez tek egye te mün kön.
A hit ta ná rok hely ze té nek meg vál toz -
ta tá sá ra – mind a fi ze tés, mind az
élet pá lya mo dell te kin te té ben – most
igény és szán dék is van. Egy hit ta nár
a je len le gi „jel ké pes” óra bér ből nem
tud ja fönn tar ta ni ma gát. A püs pö ki
ta nács  fel ké ré sé re épp a na pok ban
ké szí tet tünk  el  a  hit tan  stra té gi ai
mun ka cso port tal egy anya got, mely -
ben a hit ok ta tá si kér dé sek meg ol dá -
sá ra  te szünk  ja vas la to kat a hely zet
ren de zé se  ér de ké ben.  A  ter ve zet
feb ru ár 21-én ke rül a zsi nat elé. 
– Ön, aki ma te ma ti ka–fi zi ka sza -

kos ta nár is, mond hat ni, „pro to tí pu sa”
a „több lá bon ál ló” hit ta nár nak…
– Min dig meg lep, ami kor má sok

el cso dál koz nak  azon,  hogy  ma te -
ma ti ka-  és  fi zi ka ta ná ri  vég zett sé -
gem is van. Va la hogy az em be rek fe -
jé ben a re ál tan tár gyak és a hit tan tel -
jes ség gel össze fér he tet le nek. Én azon
va gyok, hogy rá vi lá gít sak: szó sincs
itt el len tét ről, csu pán más as pek tus -
ról. A mai vi lág ban mi nél több fé le tu -
dá sa van va la ki nek, an nál könnyeb -
ben tud el he lyez ked ni. Mi nél több te -
rü le tet is mer egy ta nár, an nál hi te le -
seb ben és ér de ke seb ben tud ja ok tat -
ni a tár gyát. Így több pon ton is tud
kap cso lód ni a gye re kek hez, ez pe dig
szá muk ra na gyon ins pi rá ló le het.

g Ki nyik Ani ta

Hit ta ná rok „két láb bal a föl dön”
b Ol va só ink elő ző he ti lap szá munk ban is ta lál koz hat tak az Evan gé li -

kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) hir de té sé vel, amely ar ról ad hírt,
hogy bő vül tek az in téz mény kép zé si le he tő sé gei. Az idei őszi fél év -
ben in du ló új kép zé si for mák ról dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter egye te mi
ad junk tust, az EHE hit ta nár kép zé sért fe le lős ok ta tó ját kér dez tük.

Be szé dé ben Polgárdi Sándor meg osz -
tot ta hall ga tó sá gá val a két év vel ez -
előtt ki ala kí tott hat gyü le ke ze ti kör -
zet ről szer zett ta pasz ta la ta it. Szólt ar -
ról  is,  hogy  egy há zunk  te ma ti kus
évek kel ké szül a re for má ció kez de te
öt szá za dik  év for du ló já nak meg ün -
nep lé sé re.  Az  idei,  re for má ció és
kul tú ra el ne ve zé sű  esz ten dő  kap -
csán je lez te, hogy Pá pán is az el kép -
ze lé sek kö zött sze re pel egy e té ma -
kör höz il lesz ke dő ki ál lí tás és prog -
ram so ro zat meg szer ve zé se.
Az es pe res ki emel te az ál la mi ál -

ta lá nos is ko lák ban tör té nő hit ok ta -
tás misszi ói le he tő sé gét, és hang sú -
lyoz ta, hogy e mun ká hoz a jö vő ben
jó val több hit ok ta tó ra lesz szük ség a
vá ro sok ban, a szór vá nyok ban és a ki -
ter jedt is ko la há ló zat ban. 
A fel ügye lői kon fe ren ci án is mer -

tet te az es pe res az egy ház me gye, az
egy ház ke rü let,  il let ve  az  or szá gos
egy ház  fon to sabb  prog ram ja i nak
idő pont ja it.  (Esze rint  a  Veszp ré mi
Egy ház me gye nem az idén, ha nem
2015. jú ni us 7-én ren de zi meg ne gye -
dik me gyei evan gé li kus ta lál ko zó ját.)
Henn  Lász ló  egy ház me gyei  fel -

ügye lő a fel ügye lők tör vény ben rög zí -
tett fel ada ta it idéz te fel, pél dá it a min -
den na pok ból hoz va. Ala po san át te kin -
tet te az e szol gá la ti te rü let re vo nat ko -
zó tör vé nyi sza bá lyo zást, sőt egy ház -
tör té ne ti vissza te kin tés ben is ér tel mez -
te  a  fel ügye lő  sze re pét.  Fel hív ta  a
részt ve vők  fi gyel mét  ar ra  is,  hogy
egy há zunk hi va ta los lap ja, az Evan gé -
li kus Köz löny a vi lág há lón is el ér he tő. 
Az ebé det kö ve tő fó rum be szél ge -

tés so rán te rí ték re ke rült a 2014. évi
gaz da sá gi kör le vél és az új szo li da ri -

tá si tör vény, il let ve jó né hány egyéb
kér dés is, ame lyek re az egy ház me gyei
el nök ség tag jai vá la szol tak.
Szó esett a szór vány hely zet ből adó -

dó dó sa já tos sá gok ról is. Az egy ház me -
gye fal va i ban – az úgy ne ve zett Le ader-
pá lyá za tok jó vol tá ból – mint egy két -
száz öt ven mil lió fo rint eu ró pai uni ós
tá mo ga tás ju tott a temp lo mok fel újí -
tá sá ra. Az örö mök mel lett a gon dok
is elő ke rül tek. A jö vő ben – az el nyert
pénz ügyi tá mo ga tá sok meg fe le lő fel -
hasz ná lá sa  ér de ké ben –  sok kal  na -
gyobb oda fi gye lést igé nyel a mun kák
szer ve zé se, el len őr zé se. Az sem ke vés -
bé fon tos, hogy a mun kák a meg ren -
de lő ál tal kí vánt mű sza ki tar ta lom mal
ké szül je nek el. Ezért len ne igény egy
úgy ne ve zett lé te sít mény fe le lős mun -
ká já ra. Ezt a tisz tet olyan szak em ber
tölt het né be, aki nek nem csak mű sza -
ki fel ké szült sé ge van, ha nem a jo gi sza -
bá lyo zás ban is já ra tos.
Jó volt hal la ni a ne messza ló ki (nagy -

alá sony–dab rony–ne messza ló ki egy -
ház köz ség) fel ügye lő asszony be szá -
mo ló já ban,  hogy  ők  az  egy há zat  a
temp lom fa la in kí vül is épí tik prog ra -
mok kal, ame lyek ré vén a gyü le ke zet a
fa lu leg ak tí vabb kö zös sé ge ként je le nik
meg. Bár akad nak ne héz sé ge ik, sok -
kal több az örö mük e szol gá lat ban.
Út ra va ló ként az egy be gyűl tek sok

in for má ci ót, az össze fo gás és egy más -
ra fi gye lés irán ti igé nyü ket he lyez ték
bele  a  kép ze let be li  ta risz nyá ba.  De
poggyá szuk ba te het ték az Evan gé li kus
Élet ak tu á lis szá mát, a 2014. évi Evan -
gé li kus nap tárt, il let ve  fon tos  tör vé -
nyek, sza bály ren de le tek má so la ta it is.
A kon fe ren cia résztve vői egy han -

gú lag ab ban ál la pod tak meg, hogy új -
ra ta lál koz nak – jö vő re ugyan itt.

g P. S.

Pápai audiencia
f Folytatás az 1. oldalról



Meg hí vó kül misszi ói nap ra és köz gyű lés re
Misszi ónk a bé két len és igaz ság ta lan vi lág ban cím mel ren de zi meg az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let köz gyű lé sét és kül misszi ói nap ját feb -
ru ár 22-én, szom ba ton 10–16 óra kö zött a De ák té ri evan gé li kus gyü le -
ke zet nagy ter mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).

prog ram
• Be ve ze tő áhí tat: „Ne szab já tok ma ga to kat a vi lág hoz” (Róm 12,1) – dr.

Bá lint Zol tán mér nök
• Kö zös úton a bé kes ség és igaz ság szol gá la tá ban– Be szá mo ló az Egy há zak
Vi lág ta ná csá nak 10. nagy gyű lé sé ről, az öku me né cél ki tű zé se i ről – dr. Fischl
Vil mos, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra

• Ká vé szü net
• Köz gyű lés (el nö ki be szá mo lók, pénz ügyi je len tés, szám vizs gá lói je -
len tés, költ ség ve té si ter ve zet)

• Az egye sü let pénz tá ro sá nak meg vá lasz tá sa, be ik ta tá sa
• Ebéd szü net
• Egy ség mun ká lá sa a meg osz tott vi lág ban – Ko vács né Tóth Már ta lel kész 
• Af ri kai úti be szá mo ló, a leg fris sebb hí rek – dr. Bá lint né Kis Be á ta
• Úti ál dás – B. Pin tér Már ta lel kész

Ez úton is kö szö ne tet mon dunk min den, a 2013. év ben ka pott ado má -
nyért. A név sze rint ada ko zók ré szé re mel lé kel jük az iga zo lást, de kö -
szön jük mind azok ado má nyát is, akik név nél kül vagy a misszi ós kö rök
egyi ké ben ada koz tak.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

B. Pin tér Már ta el nök
Za lán Pé ter társ el nök

 e 2014. február 16. Evangélikus Életkeresztutak

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
fon tos nak tart ja, hogy a kor mány ál -
tal kez de mé nye zett ho lo kauszt-em -
lék év so rán mél tó kép pen em lé kez -
zünk a het ven év vel ez előtt tör tén tek -
re, min de nek előtt a ma gyar or szá gi
ho lo kauszt ál do za ta i ra.
Fon tos nak tart juk azt is, hogy a kö -

zös em lé ke zés le he tő sé get te remt sen
a  szé les  kö rű  kon zul tá ci ó ra,  kö zös
dol ga ink meg be szé lé sé re, mely hoz -
zá já rul na egy kö zös em lé ke zet kul tú -
ra lét re jöt té hez s ez ál tal a sok szí nű
nem ze ti kö zös ség meg erő sö dé sé hez.
Hit val ló püs pö künk re, a mind a fa -

sisz ta, mind a kom mu nis ta dik ta tú -
ra el len küz dő Or dass La jos ra is em -
lé kez ve, aki ezen a na pon vál toz tat -

ta ne vét Wolf ról Or dass ra, egyet ér -
tünk az zal, hogy Ma gyar or szág 1944.
már ci us 19-én tör tént, ná ci csa pa tok
ál ta li meg szál lá sá nak tör té nel mi té -
nyé re, kü lö nös kép pen an nak ál do za -
ta i ra köz té ri szo bor em lé kez tes sen.
Fon tos nak  tart juk  ugyan ak kor,

hogy az em lék mű fel ál lí tá sá nak mód -
ja és a meg va ló sí tás ra szánt idő ne
kor lá toz za a szé les kö rű esz me cse re
le he tő sé gét, s ne te remt sen al kal mat
ar ra, hogy az em lék mű ügye bár mi -
lyen elő je lű po li ti kai szán dék tár gyá -
vá si lá nyul jon, s ez ál tal a kö zös em -
lé ke zés le he tet len né vál jon.
Bu da pest, 2014. feb ru ár 6.
g A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház el nök sé ge

MEE-állásfoglalás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egyház (MEE)

el nök sé gé nek köz le mé nye a Ma gyar or szág 
ná ci Né met or szág ál ta li meg szál lá sá nak 

70. év for du ló já ra fel ál lí ta ni ter ve zett 
em lék mű vel kap cso lat ban

b Dr. Heis ler And rás, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé -
nek el nö ke le ve let in té zett dr. Fa bi ny Ta más hoz, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek püs pö ké hez, a Ke resz -
tény–Zsi dó Tár sa ság ügy ve ze tő el nö ké hez a Ma gyar or szág ná ci Né -
met or szág ál ta li meg szál lá sá nak het ve ne dik év for du ló já ra fel ál lí ta -
ni ter ve zett em lék mű vel kap cso lat ban. Dr. Fa bi ny Ta más a le ve let a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök sé ge elé ter jesz tet te, amely
a mai na pon a kö vet ke ző ál lás fog la lást hoz ta.

„Sok ag gó dás sal lát tam az ese mé nyek irá nyát és fej lő dé sét ha zánk ban.
Kü lö nö sebb meg le pe tést nem kel tett ben nem, azon ban igen erő sen meg -
vi selt, ami kor 1944. már ci us 19-én a né me tek meg száll ták Ma gyar or szá -
got. Böjt ne gye dik va sár nap ja volt. Te hát va sár nap – mint olyan sok szor
már eb ben a há bo rú ban – igáz tak le min ket is tel je sen. Is ten tisz te let re
in dul tam ép pen, ami kor a hírt tu do má som ra ad ták. Úgy lát szott: vé gig
ki kell ürí te nünk a ke se rű ség po ha rát!
Hogy mi lyen nagy volt ben nem a ke se rű ség, azt leg job ban ta lán az a

kis jegy zet mu tat ja, ame lyet ezen a na pon szol gá la ti nap lóm ba ír tam: »A
mai nap tól kezd ve a hi va ta los hasz ná lat kö te le zett sé ge in kí vül a Wolf csa -
lá di név he lyett az Or dass csa lá di ne vet hasz ná lom.« (…) Még a né met
meg szál lás es té jén meg ír tam név vál toz ta tás irán ti kér vé nye met. Nem tud -
tam per sze, hogy a mos ta ni vi szo nyok kö zött egy ál ta lán célt tu dok-e ér -
ni ve le. (…) Vé gül azon ban egy bony há di öreg di ák: dr. Grosch Ká roly, aki
a né met meg szál lás kor ön ként hagy ta el ma gos ran gú szol gá la tát a bel -
ügy mi nisz té ri um ban, se gít sé gem re volt, úgy hogy 1944. ok tó ber 20-án
vég re kéz hez vet tem a név vál toz ta tá si en ge délyt.” 

(In: Or dass La jos: Ön élet raj zi írá sok. Vá lo gat ta, saj tó alá ren dez te és az
utó szót ír ta Szép fa lu si Ist ván. Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye -
tem [Bern]) ki adá sa, 1985, 148–149. o.)

h i r d e t é s e k

Az Ars Hu ma ni ca Hun ga ri ca Kör,
ame lyet  tu dó sok,  egy há zi  ve ze tők,
mű vé szek és mű vé szet pár to lók al kot -
nak, 2011-ben ala pí tot ta meg a Ma -
gyar Ci vil Be csü let ren det, amellyel a
ne mes  em be ri  ér té ke ket  fel mu ta tó
cse le ke de te ket és a ci vil ku rá zsit is -
me rik el. A ki tün te tés anya gi el is me -
rés sel nem jár, ér té két ki zá ró lag a dí -
jat oda íté lők ál tal kép vi selt szel le mi-
er köl csi tő ke ad ja.
Feb ru ár 9-én, va sár nap dél után har -

ma dik al ka lom mal ke rült sor a Ma gyar
Ci vil Be csü let rend át adá sá ra, me lyet
ez út tal né gyen ve het tek át: Sz. Bí ró Zol -
tán tör té nész, Ivá nyi Gá bor lel kész,De -
ák Gá bor új ság író és Ung váry Ru dolf

író  (ki tün te té sét  le á nya  vet  te  át  –
képünk bal szélén).Ők azok, akik 2012
ok tó be ré ben – sa ját költ sé gü kön – Je -
re ván ba utaz tak, hogy bo csá na tot kér -
je nek az ör mény nép től azért, mert a
ma gyar kor mány ki ad ta Azer baj dzsán -
nak az „azeri bal tás gyil kos ként” el hí -
re sült  Ra mil Sa fa ro vot, az  ör mény
Gur gen Mar gar jan gyil ko sát.
A szer ve zők a ki tün te tet tek mél ta -

tá sá ra  Fa bi ny Ta más püs pö köt,  az
Ars Hu ma ni ca Hun ga ri ca Kör egyik
ala pí tó ját kér ték fel. Be szé dét a püs pök
a  kö vet ke ző kép pen  zár ta:  „Sze ret -
ném, ha az egy há zak nem vál ná nak a
po li ti kai  ke resz tény ség  ál do za ta i vá,
ré szei len né nek vi szont a ci vil tár sa da -

lom nak, ahol ter mé sze tes a kö zös sé -
gi fe le lős ség vál la lás. En nek je gyé ben
úgy gon do lom, hogy fon tos üze ne tünk
le het a tár sa da lom egé szé hez, ben ne
a  po li ti kai  pár tok hoz,  kor mány hoz
és el len zék hez egy aránt. Ez pe dig: a po -
li ti ka és az er kölcs igen is össze kell,
hogy  fér jen.  Nem  le het  olyan  vélt
vagy va lós ér dek, amely szem ben áll
nem csak a zsi dó-ke resz tény er kölccsel,
ha nem  ál ta lá ban  a  hu má nus  ér ték -
rend del. Azt sze ret ném, hogy egy kö -
zös sé get ne az ér de kek, ha nem az ér -
té kek ha tá roz za nak meg. A »je re vá ni
né gyes fo gat« ilyen ér té ket kép vi selt,
kép vi sel. Kö szö net ne kik ér te.”
g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

Ma gyar Ci vil Be csü let rend

Idén egyip to mi asszo nyok hív ják kö -
zös imád ko zás ra a vi lág ke resz té nye -
it. S no ha a március 7-i is ten tisz te let
anya gát már évek kel ko ráb ban el ké -
szí tet ték (hi szen ar ról, hogy 2014-ben
ők  mu tat hat ják  be  or szá gu kat,  az
elő ké szí tő bi zott ság már nyolc esz ten -
dő vel ez előtt dön tött), még is mint ha
épp most len ne a leg idő sze rűbb, hogy
rá juk gon dol junk kö nyör gé se ink ben.
Nem mú lik el hét, hogy ne ér te sül -

nénk egyip to mi ke resz té nye ket ért at -
ro ci tá sok ról. A Ka i ró ban élő kopt test -
vé re ink től kapott üze ne tek ben sok szor
csak ennyi áll: „Ne héz idő ket élünk,
imád koz za tok  ér tünk.”  Igaz,  ar ról  is
jön nek hí rek, hogy a szél ső sé ges cso -
por tok  meg nyil vá nu lá sai  mi att  nö -
vek szik az együtt ér zés a la kos ság ki -
lenc ven szá za lé kát ki te vő musz lim hí -
vők ben. A  ke resz té nyek  ül döz te té se
mi att a jó aka ra tú mo ha me dán em be -
rek nem hogy el for dul ná nak Krisz tus
kö ve tő i től, ha nem – épp el len ke ző leg
– egy re töb ben ér dek lőd nek hi tük ről…
(Ins ide Mis si on evan gé li u mi hír for rás)
Mind ezek nek az in for má ci ók nak a

bir to ká ban ta lán kis sé más ként for má -
lód nak majd imád sá ga ink már ci us 7-
én, a hó nap el ső pén te ké nek es té jén. 

Él te tő for rás a pusz tá ban – ezt a cí -
met vá lasz tot ták az egyip to mi asszo -
nyok a vi lág ima nap mot tó já ul. A mon -
dat a Ní lus fo lyó ra is utal, amely a par -
tok men tén éven kén ti ára dá sá val te szi
ter mé kennyé föld jü ket. A víz éle tet jel -
ké pe ző vol ta Egyip tom ban ma gá tól ér -
te tő dő, de a vá lasz tott mot tó ar ra az
„élő víz re” is em lé kez tet, amellyel egy -
kor – Já nos evan gé lis ta le írá sa sze rint
–  Jé zus  kí nál ta  meg  a  sa má ri ai
asszonyt. Az a be szél ge tés em be ri ér -
tel met meg ha la dó bé kes sé get mun kált

a több szö rö sen is meg ve tett nő nyug -
ta lan szí vé ben. Ám aho gyan a Mes ter
ígér te ne ki, lel ke szom já val nem kel lett
töb bé „a kút hoz jön nie”, hi szen ma gá -
val a „for rás sal”, Krisz tus sal ta lál ko zott.
Ké szü lünk  a  vi lág ima nap ra,  mi -

köz ben nyug ta la ní tó hí rek ér kez nek…
Kö nyör gés ben már most Is ten elé vi -
het jük  a  kö zet-ke le ti  tér ség  fe szült
ál la po tát, kér ve Is ten bé két te rem tő
ere jét mint „él te tő for rást a pusz tá ban”. 

g B. Pin tér Már ta
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Is ten tisz te le tet min den hó nap má so -
dik szom bat ján tar ta nak, leg több ször
egy, a kör nyé ken ta nu ló, ösz tön dí jas
teo ló gus köz re mű kö dé sé vel. A „hi va -
ta los sá  vá lás”  azon ban  olyan  nagy
ese mény, hogy Bal la Bá lint, a gyü -
le ke zet  ala pí tó ja  és  pres bi ter je lölt
már  pén te ken  meg hív ta  a  le en dő
tiszt ség vi se lő ket  egy  kel le mes  va -
cso rá ra (képünkön).

Schu bert Edit és Pe tő Te ré zia –
szin tén pres bi ter je löl tek –, va la mint
Pom péry Ju dit pénz tá ros, Var ga Pál,
a szö vet ség el nö ke és a gyü le ke zet -
ben ide ig le ne sen szol gá ló evan gé li -
kus teo ló gus hall ga tó, Ko vács Bar ba -
ra is él vez het ték a ven dég lá tást. A ne -
gye dik pres bi ter je lölt, Czir ják Eme -
se csak  a  más na pi  is ten tisz te le ten
csat la ko zott. 
Az el kö vet ke zen dő fel ada tok tisz -

tá zá sa mel lett Bal la Bá lint a gyü le ke -
zet múlt já ról is me sélt.
– Én mint „ős g ru ne wal di” min dig

is tag ja vol tam az it te ni né met gyü le -
ke zet nek, két al ka lom mal pres bi ter -
nek  is  vá lasz tot tak.  A  ki lenc ve nes
évek ben Cse ri Gyu la na gyon je les re -
for má tus lel kész fel hí vott, mond ván:
„Nem le het ne Ber lin ben gyü le ke ze tet
ala pí ta ni?” Ne kem eszem be se ju tott
vol na.  Én  ala kít sak  gyü le ke ze tet?!
Még is el men tem a gru ne wal di lel kész -
nő höz, és az egy ház köz ség től ha vi egy
al ka lom ra in gyen meg kap tuk a ká pol -
nát. Is me rős lel ké sze ket hív tunk meg,
min den hó nap ban mást. Egy ta ka ré -
kos sá gi hul lám kö vet kez té ben azon -
ban egy idő után már fi zet nünk kel -
lett a bér le ti dí jat. Nem tud ta sen ki,
csak Ju dit nak mond tam el, de ezt min -
dig én fi zet tem ki.
Ar ra a kér dés re, hogy mi lyen in -

dít ta tás ból vál lal ta ezt az anya gi ter -
het, Bá lint csak ennyit vá la szolt: 
– Mert ke resz tény va gyok! Anyám

evan gé li kus, apám re for má tus volt,
mind két ol dal ról pro tes táns ne ve lést
kap tam. Ugyan ak kor fon tos ne kem
a ma gyar sá gom.

* * *

A gyü le ke zet  irán ti  el kö te le zett ség
azon ban má sok nál is meg mu tat ko -
zik. Pom péry Ju dit, a pénz tá ros szin -
tén orosz lán részt vál lal a fel ada tok -
ból, a pénz ügyek től kezd ve a szol gá -
ló lel ké szek el lá tá sá ig. Hogy ő len ne
a  gyü le ke zet  lel ke,  azt  sze ré nyen
vissza uta sít ja.
– A mo tor Bá lint, és az ő ba rá ta -

i val in dul tunk el. Elő ször én is az ő ré -
vén ke rül tem az Eu ró pai Pro tes táns
Ma gyar  Sza bad egye tem  ber ke i be,
ahol ugyan eze ket a fel ada to kat lát tam
el. Ter mé sze tes volt, hogy a gyü le ke -
ze tünk ben is én le gyek ezért fe le lős. 
Azt a rész ben hát rányt, hogy nincs

ál lan dó  lel ké szünk,  én  más  szem -
pont ból  előny ként  élem  meg,  hi -
szen ez ál tal min dig új, fi a tal teo ló gu -
so kat is mer he tek meg. Nem mind -
egyi kük ugyan olyan ké pes sé gű, szá -
mom ra  még is  gaz da go dás  lát ni  a
szak mai in du lá su kat. Ezen túl né me -
lyi kük kel má ig tar tó ba rá ti kap cso la -
tom ala kult ki. An nak kö vet kez té ben,
hogy  több sé gük a múlt ban ná lunk
szállt  meg,  nyil ván  mé lyeb ben  el
tud tam ve lük  be szél get ni, mint  ha
csak az is ten tisz te le ten ta lál koz tunk
vol na. To váb bá na gyon fog lal koz tat,

hogy az az nap ra ki je lölt bib li ai sza -
kaszt a min den ko ri  lel kész ho gyan
tud ja a mai em ber szá má ra in terp re -
tál ni, kö zel hoz ni.

* * *

Ez má so kat is ér de kelt, mert a szom -
ba ti is ten tisz te le ten, mond hat ni, re -
kord lét szá mú, ma gát a gyü le ke zet hez
tar to zó nak val ló részt ve vő gyűlt össze.
A  lam bé ri ás  kis  ká pol na  tel je sen
meg telt. Var ga Pál ve zet te az is ten tisz -
te let li tur gi á ját, Ko vács Bar ba ra tar -
tot ta a pré di ká ci ót, majd a szö vet ség
el nö ke  be ik tat ta  a  meg vá lasz tott
pres bi ter je löl te ket. Mind  a  né gyen
am bi ci ó zu san ké szül nek új fel ada ta -
ik el lá tá sá ra. Pe tő Te ré zia az egyi ke
azok nak, akik a kez de tek től vé gig kí -
sér ték a gyü le ke zet fej lő dé sét. 
– Szo ros sze mé lyes szá lak kal kap -

cso ló dom ide, mert Bá lint az édes -
anyám  ke reszt ap ja.  A  gye re ke ink
szü le té se után nem jár tam rend sze -
re sen, de az tán ki ala kult egy fi a ta los
tár sa ság, és emi att min dig alig vár tam
a kö vet ke ző al kal mat. Az el sők kö zött
vol tunk, akik a gyü le ke zet ben tar tot -
tunk ke resz te lőt. A fér jem hú gá nak
kis lá nya szü le tett, akit nem akar tak
ott hon meg ke resz tel ni, ezért tá madt

egy öt le tem: te gyék meg itt, Ber lin -
ben. Ez egy ki csit ka lan dos vál lal ko -
zás volt, mert ak ko ri ban a gyü le ke -
zet még nem tu dott sem mi lyen hi va -
ta los ke reszt le ve let ad ni, de ez nem
tán to rí tott el ben nün ket.
Az össze szo kott tár sa ság az óta is

meg ma radt, so kan ér kez nek az itt ta -
nu ló lel kes, hu szon éves kor osz tály -
ból is. Czir ják Eme se még az es küt is
cso da szép kis lá nyá val a kar ján mond -
ta el; ő kép vi se li a pres bi té ri um ban
a fi a tal csa lá do kat. A ma gyar–an gol
sza kos ta nár nő négy éve él Ber lin ben,
ez idő alatt be kap cso ló dott a ma gyar
is ko lát és óvo dát mű köd te tő Brunsz -
vik-egye sü let mun ká já ba.
– Al kal mi ren dez vé nye ket szer ve -

zünk, leg több ször a ma gyar nagy kö -
vet ség se gít sé gé vel. Je len leg a far san -
gi bál ra ké szü lünk, aho vá nagy örö -
münk re Gryl lus Vil most is si ke rült
meg hív nunk.
Kö zel  száz  kis gyer me kes  csa lád

tar to zik  hoz zánk.  Az  a  ta pasz ta la -
tunk, hogy no ha ren ge teg itt a ma -
gyar, sok szor ne héz őket meg moz gat -
ni. Ke vés le he tő sé günk van ma gyar
prog ra mo kat szer vez ni. Azt gon dol -
nánk, hogy ép pen ezért töb ben él nek
ve lük,  de nem  így  van. Pró bál tunk
ma gyar nép tánc-ok ta tást  in dí ta ni.

Elő ször nagy volt rá az igény, de az -
tán ha mar alább ha gyott a lel ke se dés. 
Az újon nan ide köl tö zők azt vall -

ják, hogy a gye rek elő ször ta nul jon
meg né me tül, né met fog lal ko zá sok -
ra írat ják be őket, és emel lett sem idő,
sem pénz nem ma rad már a ma gyar
prog ra mok ra.  De  leg több ször  az
aka rat hi ány zik: nem tud ják a csa lá -
dok el kö te lez ni ma gu kat a rend sze -
res fog lal ko zá sok mel lett. En nek az
okát mi is ke res sük a mai na pig.

* * *

Eme se a csa lá dok irá nyá ba nyit na, az
is ten tisz te le tet  szí ve sen ki bő ví te né
egy gye re kek nek szó ló résszel, ahol
gi tár ze né vel és já té kos fel ada tok kal
von nák be a leg ki seb be ket is. 
Az is ten tisz te let után szo kás, hogy

az újak ká vé és sü te mény mel lett be -
mu tat koz nak,  el mond ják,  hon nan
ér kez tek Ber lin be, és itt mi vel fog lal -
koz nak. Eb ből is lát szik, hogy a kö zös -
ség nem sze mély te len ta gok összes sé -
ge, ha nem ér dek lőd nek egy más iránt,
és se gí tik a má si kat az it te ni bol do gu -
lás ban. Ez al ka lom mal kü lön szín folt -
nak szá mí tott, hogy a ma gyar meg je -
len tek mel lett a gru ne wal di evan gé -
li kus  gyü le ke zet  né met  lel ké sze  is
tisz te le tét tet te, aki bár so kat nem ér -
tett az el hang zot tak ból, de an nál na -
gyobb lel ke se dés sel és mo sollyal ele -
gye dett szó ba a részt ve vők kel. 
Var ga  Pál  az  ér dek lő dők nek  el -

mond ta, hogy mit je lent a Né met or -
szá gi  Ma gyar  Nyel vű  Pro tes táns
Gyü le ke ze tek  Szö vet sé ge  tag já nak
len ni.
– Ed dig a gyü le ke zet nek nem volt

sem mi lyen  jog ál lá sa,  de most már
nemcsak úgy „lóg a le ve gő ben”, ha -

nem egy hi va ta lo san el is mert szer ve -
zet hez tar to zik. Az ál tal, hogy meg -
ala kult a pres bi té ri um, a szö vet ség is
egy faj ta fe le lős sé get vál lal, hogy Ber -
lin ben tör tén jen elő re ha la dás. 
A  jö vőt úgy kép zel jük el, hogy a

kör nyé ken más vá ro sok ban is len ne
ma gyar is ten tisz te let – gon do lok itt
Lip csé re és Drez dá ra –, és egy ösz tön -
dí jas lát ná el ezt a szol gá la tot. Tud juk,
ne héz fel adat ezen a há rom he lyen ki -
épí te ni egy-egy gyü le ke ze tet, de van
irán ta ér dek lő dés, és a szö vet ség áll -
ná a teo ló gus ösz tön dí ját. 
Ezt a kez de mé nye zést tá mo gat ja a

Ma gyar or szá gi  Re for má tus  és  az
Evan gé li kus Egy ház is, nem csak anya -
gi lag, ha nem a meg fe le lő em be rek ki -
kül dé sé vel is. Hogy me lyik fe le ke zet -
től ér kez zen a lel kész, azt min dig kö -
zö sen be szél jük meg. El tu dom kép -
zel ni,  hogy  a  ber li ni  gyü le ke zet  a
lip cse i ek kel egyet ér tés ben úgy dönt,
hogy sze ret ne meg hív ni egy evan gé -
li kus teo ló gust. Ha van rá vál lal ko zó,
mi ért ne? Va la hol el kell in dul ni…
Ez az in du lás im már szer ve zett ke -

re tek kö zött, né met és ma gyar tá mo -
ga tás  mel lett  me het  vég be,  így  a
ber li ni pro tes táns ma gyar gyü le ke zet
ígé re tes fej lő dés elé néz. 

g KB

Ber li ni irány tű

Az  egyik  leg na gyobb  élő  köl tőnk.
Bű vö lő és bá jo ló Kiss An na, aki ké pes
te nye re alá me ne kí te ni a vi lá got. Ősi
hi e del mek ből, nép köl té szet ből táp lál -
ko zó ver sei múl ha tat lan fénnyel ra -
gyog nak. Mint ha nem  ten ne mást,
csak em lé kez ne meg pró bál ta tá sok ban
gaz dag gye rek ko rá ra, a csu hé ba bás já -
ték ra, a sí rós-ne ve tős ének lés re.
„Szép, sze ren csét len, vég ze tes köl -

té szet az övé – ír ta Nagy Lász ló út -
ba in dí tó so ra i ban. – Kiss An na a tár -
sa da lom és a köl té szet egyik ár va lá -
nya.  Mi lyen  ez  a  köl té szet?  Halk
sza vú, de a sza vak mö gött tá vol ban
ha tal mas a zen gés, ezt csak a lé lek
hall ja. Las sú és vi lá gos fo lyó víz, de
von szol  mé lyé ben  olyan  gon dot,
ami re csak a kü lön le ges erő ké pes.
Szól be lő le a sors, né ha bal la dá san.”
Egy  nő  vers üze ne tei  ezek,  sze -

gény ség ben és ma gány ban, van ben -
ne ki rá lyi fen ség. Föl tá ma dó em lé kek,
bo szor ká nyos tör té ne tek. Fo hász a
ve szen dő öre ge kért, imád ság a szor -
gos  mes ter em be re kért.  Az  egész
ma gyar sá gért.
A köl tő ko rán meg ha tá roz ta fel ada -

tát: „A Föld ki csiny, ki hűlt vagy össze -
égett, / az a dol gom, hogy jel lel te le -
ír jam: / nő, fér fi, ház, hegy, ma dár, hal,
vér, to jás, / edény, tűz, eső, tű, ke rék,
gyöngy, kéz, arc, út, éj, nap, / tánc, eb,
eke, ka lász, sar ló, tej, gyap jú, ke nyér,
méz, / nyáj, fa, kút, vi rág, bot, híd, ha -
jó, mécs, / szül, kér, mond, mu tat, ír…”
Meg fejt het jük  ezt  a  köl tői  vi lá got.
Aho gyan Kosz to lá nyi a tíz leg szebb
ma gyar szó ból ver set írt, ezek ből is ki -

ke re kít het jük az el múlt év szá zad ne -
héz és őr lő éve it.
Fá rad ha tat la nul ró ja a so ro kat az

1939. ja nu ár 26-án szü le tett Kiss An -
na: épít ke zik, tá gít ja kö re it a min den -
ség fel tér ké pe zé sé hez. Új for má kat
pró bál: meg je len nek a me sék, a szín -
há zi ko mé di ák. Em ber és táj min dig
együtt van négy év ti zed mun ká já ban.
Bo hó kás-bo szor ká nyos  vers ál mok
ezek. A fa lu si kör nye zet után meg je -
lent a kü lö nös me sé ket, ba bo ná kat
rej tő kö zép ko ri vá ros. A né pi te rem -
tés dü lön gő alak jai: mu tat vá nyo sok
és ko mé di á sok. Aki egy szer hal lott
ezek ből a vá sá ros já té kok ból, az fe -
le di a gon dot, a  fáj dal mat. Va rázs -
ütés re meg fi a ta lo dik.
A het ven öt éves köl tő vi lá ga csu -

pa ti tok és cso da. Sas szár nya kon su -
ha nó idő. Még is úgy érez zük, a mi éle -
tün ket örö kí tet te meg. Szél jár ta vi dé -
kek, hal mok és csen des völ gyek, öreg
há zak, hol al ma il lat ban var ró gép kat -
tog, hin ta szék bil leg, szel lem buj kál
a ké mény ben, ör dög ül a kút ká ván…
Kiss An na őr ző és va rázs ló, lé lek gyó -
gyí tó  és  örök  aján dé ko zó.  Weö res
Sán dor és Ju hász Fe renc ro ko na a ma -
gyar  köl té szet ben.  Egy  vé get  nem
érő csa lád re gény ír no ka. Vi lág já ró, aki
most zug lói la ká sá ban ré gi bú to rok,
tár gyak,  kony hai  esz kö zök  mel lől,
er dé lyi fe hér ab rosszal te rí tett asz tal -
nál fo gad ja a ba rá ta it.
Csat la koz zunk mi is a kö szön tők

né pes tá bo rá hoz: „Is ten él tes se, ked -
ves An na! To váb bi jó utat!”

g Feny ve si Fé lix La jos

Pék, fa ze kas, 
temp lom fes tő, asz ta los…

Kiss An na fél ke rek szü le tés nap já ra
b A pres bi ter vá lasz tás sok he lyen tel je sen hét köz na pi, meg szo kott ese -

mény. De nem a ber li ni pro tes táns ma gyar gyü le ke zet éle té ben, mert
a kö zös ség bár húsz éve mű kö dik, pres bi té ri u mot csak most, feb ru -
ár 8-án ala kí tot tak. A húsz-har minc  fős kis gyü le ke zet tu laj don kép -
pen ba rá ti tár sa ság, amely nek tag jai hi he tet len erő vel ra gasz kod nak
a ha vi egy sze ri, ma gyar nyel vű is ten tisz te let hez és az éven te újon nan
ér ke ző lel ké szek hez. En nek a ki tar tás nak az ered mé nye, hogy ja nu -
ár tól tag jai let tek a Né met or szá gi Ma gyar Nyel vű Pro tes táns Gyü le -
ke ze tek Szö vet sé gé nek.

Kiss Anna

Fohász
(Részlet)

Uram, ki műhelyedben egykor
formáltad a fazekasremeket,
első a mívességben, ki a sárnak
hajlandóságát ismered,
és tiltod a lélek nélküli munkát,
kényszerűségből hozzád fordulok,
ne legyen a szép mindig éktelenné,
a míves mindig semmirevalóvá,
mikkel muszáj élnünk, ha nem leszünk
csizmadiák, pékek, gombkötők,
fazekasok, építőmesterek,
fonók, szövők, kötélverők, kovácsok,
asztalosok is, mint a régiek,
mert az elhibbant dolgok közt
magunk is elhibbanunk,
s akkor mivégre voltunk?

– – – – – –

Éltünk mi úgy, hogy még a végrehajtó
is elsírta magát a semmi láttán,
és életünk mégsem volt dísztelen,
mert nem hittük, hogy vége a világnak…
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Kiss Anna dedikál az ünnepi könyvhéten 2010 nyarán
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A tu rul szó és a tu rul le gen da már na -
gyon ré gen iz gat ta az em be rek fan tá -
zi á ját. Kéz ai Si monma gyar kró ni ka -
író az 1280-as évek ben ké szült, Ges -
ta Hun ga ro rum cí mű, nagy sza bá sú
mun ká já ban azt ír ja, hogy a Tu rul az
Ár pád-há zi ve zé rek nem zet ség ne ve
volt, és At ti la paj zsát is en nek a ma -
dár nak a ké pe dí szí tet te. Ugyan csak
Kéz ai sze rint a tu rul a ma gya rok ha -
di jel vé nye volt Attila ide jé től egé szen
Gé za fe je de lem ko rá ig.
A ke re csen só lyom ölyv nagy sá gú,

de sok kal kar csúbb, kes keny és he -
gyes szár nyú ma dár. Gyor san és jól
re pül. A to jó, mint sok más ra ga do -
zó ese té ben, na gyobb a hím nél.
Ke le ti  el ter je dé sű  faj,  ha zánk tól

nyu gat ra  csak  Auszt ria  ha tá runk
men ti te rü le tén költ né hány pár. Fő
táp lá lé ka a szin tén ke le ti el ter je dé sű

ür ge. A pá rok elő sze re tet tel köl te nek
en nek a kis rág csá ló nak a te le pei kö -
ze lé ben.
A ke re csen a múlt szá zad het ve nes

éve i nek ele jén ha zánk ban kö zel állt
a ki pusz tu lás hoz. Ki tű nő soly mász -
ma dár, ezért fé szek ből sze dett fi ó ká it
rend sze re sen  kül föld re  csem pész -
ték. Az ál lo mány csak ak kor kez dett
el gya ra pod ni, ami kor 1974-ben meg -
ala kult a Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü -
let, és fé szek őr ző prog ra mot hir de -
tett meg. Nem volt könnyű fel adat,
mert a ke re cse nek gyak ran már már -
ci us ban a to já so kon ül nek, és a té li -
es idő já rás mi att az őr kö dők sát rai
nem egy szer a ha vas hegy ol dal ban áll -
tak.  De  fá rad sá gos  mun ká juk nak
meg lett az ered mé nye: a fé szek fosz -
to ga tás meg szűnt, az ál lo mány egy -
re  erő sebb  lett,  a pá rok  szá ma ma
már a há rom száz fe lé kö ze lít.

Apaj-pusz tán jár va gyak ran lá tok
ke re csen sóly mot,  és  egy  al ka lom -
mal azt is meg fi gyel het tem, ahogy a
pár kö zö sen va dá szik. Egyi kük paj -
zsos can kót  vett  ül dö ző be,  és  na -

gyon  ügye sen  pár ja  fe lé  te rel te  a
me ne kü lő ma da rat. Az egyket tő re le
is  vág ta,  de  nem  volt  sze ren csé je.
Ahogy a pré dá ja mel lett ült a föl dön,
és ép pen tép ni kezd te, hir te len egy
bar na ré ti hé ja szállt mel lé je, és el ker -
get te. Ám ő sem járt job ban, mert egy
ha tal mas ré ti sas ér ke zett, és vé gül övé
lett a zsák mány.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány to jás van egy-
egy ke re csen só lyom-fé szek ben?
2. Mennyi idő alatt re pül nek ki a fi -
a ta lok?
3. Vé dett ma dár-e a ke re csen?

Ke re csen só lyom, a tu rul

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Me séLnek AZ áLL Atok

Vá la szok: 1. há rom-négy; 2. negy -
ven-öt ven nap alatt; 3. fo ko zot tan vé -
dett, ter mé szet vé del mi ér té ke egy -
mil lió fo rint.

b Lu kács evan gé li u má ban ol vas -
hat juk Jé zus nak a té koz ló fi ú ról
szó ló pél dá za tát.

Ha em lé kez tek, a tör té net be li apá nak
két  fia  volt.  A  fi a ta lab bik  egy  nap
meg un ta  az  ott hon lé tet  –  vi lá got
akart  lát ni  he lyet te.  Ezért  el kér te
ap já tól a va gyon rá eső ré szét. Apja
va ló szí nű leg ne héz szív vel, de tel je -
sí tet te a ké rést.
A fiú ide gen tá jak ra ment, és mi -

vel sok pén ze volt, min dig sok „ba -
rát” vet te kö rül. Nagy mu la to zá so kat
ren dez tek, és a fiú csak szór ta, té ko -
zol ta a va gyo nát. Egy nap azon ban ar -
ra éb redt: üres a pén zeszacs kó ja, és
olyan sze gény, mint a temp lom ege -

re. A ba rá tok nak hitt tár sai ez után
szó ba sem áll tak ve le, tel je sen ma gá -
ra hagy ták.
Hogy le gyen mit en nie, kény te len

volt dol goz ni. Egy gaz dá hoz sze gő -
dött disz nó pász tor nak. Ám na gyon
ke vés  fi zet sé get  ka pott,  úgy hogy
éhe zett, és még a ru hái is el ron gyo -
lód tak.  Ami kor  pe dig  éh sé gé ben
már a disz nók mos lé ká ból evett, a
gaz da meg fe nye get te: ha még egy szer
ilyet tesz, el za var ja.
A fiú el ke se re dett, és na gyon bán -

ta már, amit tett. Hosszas gon dol ko -
dás  után  el ha tá roz ta,  hogy  ha za -
megy. Min dent  be vall  az  ap já nak,
bo csá na tot kér tő le, és meg ké ri, en -
ged je  meg,  hadd  dol goz zon  ná la
bé res ként.
Ne héz szív vel kelt út ra.

Ám ott hon az ap ja nagy öröm mel
ölel te  át,  és  a  fiú  bo csá nat ké ré sét
meg hall gat va még vi dá mabb  lett a
szí ve. Nagy la ko mát ren de zett a vi -
szont lá tás örö mé re, új ru hát adott a
fi á ra, és gyű rűt hú zott az uj já ra.
Sok szor  mi  is  rosszat  te szünk.

Olyan kor  na gyon  ne héz  oda áll ni,
hogy be vall juk a tet tün ket, és bo csá -
na tot kér jünk, mert fé lünk a meg ér -
de melt bün te tés től. Pe dig Jé zus nem
er re ta nít min ket!

To mi fo ci zás köz ben vé let le nül
be tör te a szom széd né ni ab la kát.
Na gyon meg ijedt, és há rom öt let is
eszé be ju tott, hogy mit te gyen.
Se gíts ne ki el dön te ni, me lyik a
he lyes meg ol dás!

Tet te ink vál la lá sa
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1. Ba bi lo ni fog ság ba ke rült zsi dó fér fi, aki örök be fo -
gad ta nagy báty já nak ár ván ma radt lá nyát, Esz tert.
a) Mor do kaj
b) Mó zes
2. Pró fé ta nő, Mó zes és Áron nő vé re.
a) Mag dol na
b) Mir jám
3. Sá lem ki rá lya és pap ja, aki a ká na á ni ki rá lyok le -
ve ré sé ből vissza té rő Ab rám (Áb ra hám) elé ment, ke -
nye ret és bort vitt elé je, majd meg ál dot ta.
a) Mi ke ás
b) Mel ki sé dek

4. Hely ség Gi le ád ban, a Jor dá non túl. Apó sá tól, Lá -
bán tól ha za té rő ben itt ta lál ko zott Já kób Is ten an gya -
la i val, ezért ne vez te el így a he lyet.
a) Ma ha na im
b) Mál ta
5. Is ten ki vá lasz tott em be re, aki az Úr tól ka pott fel ada -
ta so rán még az egyip to mi ural ko dó val is szem be szállt.
a) Mó zes
b) Més ak

Név ke re ső

(Meg fej té sek: 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a)
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„Nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha nem
a te nagy ir gal mad ban bíz va visszük
eléd kö nyör gé se in ket.” (Dán 9,18)

Het ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li  és  he ti  igéi  el bi za ko dott ság ból
oda adó is ten tisz te let re hív nak. Men -
jünk böjt fe lé igaz meg té rés sel: „Is ten lé lek, és akik őt imád ják, azok nak lé -
lek ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,24; LK) Az Urat di cső ít sük: „Him -
nuszt zeng je tek né künk Sion nak éne ke i ből!” (GyLK 769) Het ven nap pal fe -
hér va sár nap előtt, az egy há zi év hús vé ti, új ün nep kö re kez de tén Jé zus a sző -
lő mun ká sok pél dá za tá val ad ta ní tást Is ten ki vá lasz tó és el hí vó sze re te té ről.
Egész nap hang zik a gaz da min den kit ki kül dő sza va: „Men je tek ti is a sző lő -
be, és ami jo gos, meg adom nek tek.” Is ten igaz sá ga ez: „Én pe dig az utol só nak
is annyit aka rok ad ni, mint ne ked.”Ő szu ve rén Úr, és azt te szi, amit jó nak lát:
„Így lesz nek az utol sók ból el sők, és az el sők ből utol sók.” (Mt 20,4.14.16) Lu ther
ta nít ja: „Itt meg szű nik min den ér dem, egye dül Is ten ke gyel me dönt, hogy az
el ső ből eset leg utol só, az utol só ból el ső le gyen.” Pál így ver se nyez a her vad -
ha tat lan ko szo rú ért: „…úgy fu tok, mint aki előtt nem bi zony ta lan a cél, úgy
ök lö zök, mint aki nem a le ve gő be vág…” (1Kor 9,26) Min den ben ön meg tar -
toz ta tó, hogy nyer hes sen: „Légy hű mind ha lá lig, és ne ked adom az élet ko ro -
ná ját” (Jel 2,10) – ígé ri Jé zus a ve le győ zők nek. Ő Zá ke ust is ki vá lasz tot ta, és
el/le hív ta a vad fü ge fá ról: „Zá ke us, szállj le ha mar, mert ma a te há zad ban kell
meg száll nom.” De mi ért tet te ezt a bű nös fő vám sze dő vel? „Mert az Em ber -
fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart sa az el ve szet tet.” (Lk 19,5.10) Ám Ézsau
sor sa fi gyel mez tes sen, ve gyük ko mo lyan Krisz tus kö ve té sét: „Ne le gyen sen -
ki pa ráz na vagy is ten te len”, ne ve szít sük el üd vös sé gün ket! Mert őt, „ami kor
örö köl ni akar ta az ál dást, el uta sí tot ták, mi vel a meg té rés út ját nem ta lál ta
meg”. (Zsid 12,16.17) Jé zus kü lön le ge sen gon dos ko dik övé i ről, má sok ál tal: „Aki
pe dig csak egyet len po hár friss vi zet ad in ni egy nek e ki csi nyek kö zül, mert az
ta nít vány…, sem mi kép pen sem fog ja el vesz te ni ju tal mát.” (Mt 10,42) Pál így
fi gyel mez teti a gyü le ke ze tet: a vi szály ko dás a lel ki kis ko rú ság je le. A nö ve -
ke dést Is ten ad ja: „Aki ül tet, és aki ön töz: egyek, és mind egyik majd a ma ga
ju tal mát kap ja fá ra do zá sá hoz mél tó an.” (1Kor 3,8) Úgy jut ha tunk el az el bi -
za ko dott ság ból oda adó is ten tisz te let re, ha en ged jük, hogy Jé zus meg tisz tít -
sa szí vünk temp lo mát: „Vi gyé tek eze ket in nen: ne te gyé tek az én Atyám há -
zát kal már ko dás há zá vá!”Őt az Is ten há za irán ti fél tő sze re tet emész tet te (lásd
Zsolt 69,10). E szív tisz tí tás kö vet kez mé nye: „…hit tek az Írás nak és a be széd -
nek, ame lyet Jé zus mon dott.” (Jn 2,16.22) Ki ket vá laszt ki s hív el Is ten gyü le -
ke ze te tag ja i vá? Pál sze rint „akik a vi lág sze mé ben erőt le nek…, nem elő ke lők…,
és a sem mi ket…, hogy egyet len em ber se di cse ked jék az Is ten szí ne előtt. Az ő
mun ká ja az, hogy ti a Krisz tus Jé zus ban vagy tok.” (1Kor 1,27–30) Ve le di cse -
ked jünk: „El fo gad tál és el hív tál, / élő Jé zus, Mes te rünk. / Ke gye lem, hogy ve -
led já ró / ta nít vá nyok le he tünk.” (EÉ 475) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Mi lyen nagy vi gasz ta lás rej lik ab ban,
hogy nem em ber ad va la mit az éhe -
zők nek, ha nem Is ten töl ti be és elé gí ti
meg őket. Má ria azt is hoz zá fű zi eh -
hez: »ja vak kal«. Ez a meg elé gí tés te -
hát nem ár tal mas, ha nem hasz nos és
üd vös, az egész test nek-lé lek nek jót
tesz. Ez zel rá mu tat ar ra is, hogy elő -
ző leg mennyi re nél kü löz te a ja va kat,
és so kat szű köl kö dött nél kü lük. Ahogy
már  mond tuk,  a  gaz dag ság  a  test
meg elé gí té sé re szol gá ló, mu lan dó ja -
va kat je len ti, ame lyek a lel ket is meg -
vi dá mít ják. Az éhe zés vi szont nem csak
az étel nek, ha nem a föl di ja vak nak a
nél kü lö zé sét je len ti. Az em ber min -
dent nél kü löz ni tud az éle lem ki vé te -
lé vel, úgy hogy ja va ink majd nem mind
a táp lál ko zá sun kat szol gál ják. Táp lá -
lék  nél kül  nem  él het  sen ki.  Ru ha,
ház,  pénz,  ja vak  és  em be rek  nél kül
még lé tez het va la hogy. Az Írás a mu -
lan dó ja va kat afe lől kö ze lí ti meg, hogy
mennyi re  szük sé ge sek  vagy  nél kü -
löz he tők. A fös vé nye ket és a föl di ja -
vak után só vár gó kat ezért ne ve zi a ha -
suk szol gá i nak. Pál pe dig azt mond ja
ró luk, hogy a ha suk az is te nük (Róm
16,8; Fil 3,19). Ki buz dít hat na jobb és
ta lá lóbb sza vak kal az éhe zés és a sze -
gény ség ön kén tes el hor do zá sá ra, mint
Is ten any ja, mi kor azt mond ja: Is ten
min den éhe zőt be akar töl te ni ja vak -
kal?! Akit nem hat nak meg ezek a sza -
vak, sem a sze gény ség ily meg be csü -
lé se és fel ma gasz ta lá sa, az bi zony hi -
tet len és bi zal mat lan, mint egy po gány.” 

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

for dí tá sa)

se Mpe r re for M AnDA

Mind annyi an is mer jük a je len sé get:
sztár spor to lók időn ként – a ra jon gó -
ik cso dá la tá ban süt ké rez ve – nem túl
tisz te let re mél tó mó don vi sel ked nek.
Sztá rok  és  mé dia sze mé lyi sé gek
sok szor a  leg ke vés bé  sem olyan
ked ve sek, ba rát sá go sak, mint aho -
gyan a  té vé ben vagy a mo zi ban
szok tuk  lát ni  őket.  Po li ti ku sok,
akik na gyon meg nye rők a vá lasz -
tá si kam pány ide jén, ki fe je zet ten
ar ro gán sak, ha nem ér te nek ve lük
egyet. Úgy jel le mez het nénk őket,
hogy ezek az em be rek a „saj tó ál -
tal ki ala kí tott ké pük ben hisz nek”
sa ját hír ne vük től és si ke rük től el -
fo gul tan.
Leg töb bün ket el ri aszt ja a köz -

sze rep lők ilye tén vi sel ke dé se, tá -
ma dó, kér ke dő ma ga tar tá sa. De
ha mi nem érünk is el ilyen ün ne -
pelt stá tust, azért még meg csik -
lan doz hat min ket  is va la mi ha -
son ló, ön elé gült ér zés. 
Pél dá ul el is me rést vívsz ki az -

zal, hogy te ho zod a leg na gyobb
üz le tet  az  osz tá lyo don  vagy  az
egész cég nél. Ami kor az em be rek
meg ve re ge tik a vál lad, és gra tu -
lál nak eh hez, ak kor ho gyan vá la -
szolsz?  Vagy  ha  vé gül  meg ka -
pod a rég óta áhí tott elő lép te tést,
az új iro dát, a stá tust és a ve le já -
ró  cé ges  jut ta tá so kat?  Ho gyan
vi szo nyulsz azok hoz a kol lé gá id -
hoz,  akik nem ér tek el ha son ló
ered mé nye ket, és akik mos tan tól
eset leg  ne ked  fog nak  be szá mol ni?
Vagy  te gyük  fel,  fel kér nek, hogy

mondj be szé det egy ki emel ke dő cé -
ges ese mé nyen. A be szé ded po zi tív
fo gad ta tás ban ré sze sül, és utá na jó
né há nyan oda men nek hoz zád, hogy
meg di csér jék az el hang zot ta kat. Ak -
kor  ked ve sen  fo ga dod  az  el is me -

rést, örül ve an nak, hogy amit mond -
tál, az jó ha tás sal volt a hall ga tó ság -
ra,  vagy  ma gad ban  meg ál la pí tod:
„Hát, igen. Tény leg jó vol tam, nem?”

Évek kel ez előtt egy ma ga zin szer -
kesz tő je vol tam. Az irá nyí tá som alatt
nagy  vál to zá sok  tör tén tek.  Idő vel,
amint  sta bi li zá ló dott  a  hely zet,  az
em be rek kezd tek meg ke res ni a kü -
lön bö ző össze jö ve te le ken, hogy el -
mond ják, mennyi re örül nek a vál to -
zá sok nak. Az ele jén na gyon jól esett

az  ef fé le  meg erő sí tés,  de  egy  idő
után már nem oko zott kü lö nö sebb
meg le pe tést. Ek kor is mer tem fel an -
nak a ve szé lyét, hogy ha gyom hat ni

a szép sza va kat az egóm ra.
Azt gon dol juk, hogy az élet ti -

pi kus pró ba té te lei azok az idő sza -
kok, ami kor ne héz sé gek kel kell
meg küz de nünk.  A  pró ba té tel
ma ga  az,  hogy  mi ként  né zünk
szem be ezek kel a ne héz kö rül mé -
nyek kel. De azt is meg ta nul tam,
hogy bi zony a si ker is le het pró -
ba té tel. A jó lét re mek – ha csak
büsz ke ség től fel fu val ko dot tá nem
tesz. 
A Bib lia is be szél er ről. Aho gyan

a fé met na gyon ma gas hő mér sék -
let re he ví tik, hogy ki tisz tul jon, a mi
éle tünk ben a pró ba té te lek – jók és
rosszak egy aránt – je len tik ezt a
he ví tést.  Ezek  fe dik  fel  em be ri
gyen ge sé ge in ket,  és  re mél he tő -
leg a se gít sé gük kel meg is sza ba -
du lunk tő lük. „Ahogy az ezüs töt té -
gely ben és az ara nyat ke men cé ben
pró bál ják meg, úgy az em bert az -
zal, ha di csé rik.” (Péld 27,21; újon -
nan re vi de ált Ká ro li-for d.)
„Már ka ér zé keny”, „agyon mar -

ke tin ge zett” vi lág ban élünk. Min -
dig azt mond ják, hogy ma gun kat
kell el ad ni, ha szak ma i lag elő rébb
aka runk  jut ni,  vagy  az  am bí ci -
ónk nak te ret aka runk ad ni. „A sa -
ját do bo dat ma gad nak kell üt ni,
hogy ész re ve gye nek” – mond ják.

De a lé nyeg az őszin te, alá za tos lé lek,
ame lyet az em be rek tisz tel nek és cso -
dál nak, az az iga zán tet sző. „Más di -
csér jen té ged, és ne a te szá jad, az ide -
gen, és ne a te aj kad.” (Péld 27,2; újon -
nan re vi de ált Ká ro li-for d.)

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

Ami kor a si ker az iga zi pró ba té tel

Gyer mek éve i met egy Ga ram men ti
kis fa lucs ká ban töl töt tem a har min -
cas évek ele jén. A re for má tus ár va -
ház ban hat va nan vol tunk ár vák és el -
ha gyott gyer me kek. En gem fél éves
ko rom ban  fo ga dott be az  ár va ház,
ahol  Is ten nek  át adott  éle tű  di a ko -
nissza test vé rek és ön fel ál do zó ne ve -
lők vi gyáz ták sze re tet tel lel ki éle tün -
ket, és is ten fé le lem re ne vel tek. 
Az egy sze rű ár va há zi ru ha és a sze -

rény kö rül mé nyek mi att elő for dult,
hogy re mény te le nül gon dol tunk jö -
vőnk re, és csak az es ti me sék ben csil -
lant  meg  oly kor-oly kor  a  jö vő  re -
mény su ga ra: mi le szek, ha nagy le -
szek?  Bár  a  di a ko nissza  test vé rek
bib li ai tör té ne tek fel ol va sá sá val erő -
sí tet ték hi tün ket Is ten gon dos ko dó
sze re te té ben, a gyer mek szív időn ként
még is az igaz nak tű nő me sé ket fo -
gad ta be.
A leg szebb me sé ket Ede ba rá tunk

mond ta, aki ma ga is in nen volt még
a ti zen ne gye dik élet évén. „Ze nész le -
szek, vi lág hí rű mű vész – kezd te me -
sé jét –, s azt aka rom, hogy az egész
vi lág cso dál ja te het sé ge met.” Gon do -
la ta it oly iz gal mas me sék be ön töt te,
hogy  mi  át szel le mül ve  hall gat tuk,
cso dál tuk nagy sá gát, s nap mint nap
álom ba szen de rül tünk. 
A me se  na pon ként  foly ta tó dott,

hét ről hét re újabb és újabb ka lan dok -
kal bő vül ve, s mi iz ga lom mal vár tuk,
mi lesz Ede élet út já nak kö vet ke ző ál -
lo má sa. Gon do lat ban már or szág ha -
tá ron túl jár tunk, kí sér tük őt a vi lág
kö rü li  di cső ség  út ján,  cso dál tuk  a
naggyá nőtt te het sé get, az iga zi mű -
vészt, s nem tud tunk ki sza kad ni bűv -
köré ből.  Va kon  hit tünk  me sé i ben,
azt gon dol tuk, ilyen egy sze rű az élet. 
Ak kor még én is úgy fo gal maz tam

meg tit kon ter ve met: egy szer én is
mű vész  le szek,  iga zi mű vész, mert
azok  na gyon  sok  em bert  tud nak
szó ra koz tat ni,  szá muk ra  él ményt
nyúj ta ni.  De  hogy  mi lyen  mű vész
sze ret nék len ni, még meg fo gal maz -
ni nem tud tam. Nyolc éves vol tam.
Egy tra gi kus ese mény ér lel te meg

el ha tá ro zá so mat. Már az ele mi is ko -
la má so dik osz tá lyá ba jár tam. A kis
fa lucs ka egyet len is ko lá já ban har min -
can vol tunk a nyolc osz tály ban. Egy
ember ta ní tott ben nün ket, aki iga zi
ta ní tó volt, nép ta ní tó. Nem csak a be -
tű ve tést ta nul tam meg tő le, ha nem
azt is, ho gyan kell iga zán sze ret ni azt,
aki nek szük sé ge van a sze re tet re. 
Em lék szem tör té ne te i re, ame lye -

ket éle té ről mon dott el. Szü lei nincs -
te len zsel lé rek vol tak, akik a föld urá -
nak  ke gyé ből  ten get ték  éle tü ket.
Leg job ban  az  ra ga dott  meg,  amit
könnyes  szem mel  me sélt:  ho gyan
hord ta éve kig ke nyér nél kü li ta risz -
nyá ját,  amely ben  csak  a  pa la táb la
meg egy pa la vesszőcs ke ár vál ko dott
sze ré nyen.  De  ki tar tó  mun ká val,
tan díj men tes ség gel, sok-sok ve rej ték -
kel még is el ér te cél ját: ta ní tó lett. Ezt
én na gyon jól meg je gyez tem.
Tisz tel tem, nem csak azért, mert

sok szor meg osz tot ta ve lem ke nye rét,
ha nem érez tem sze re te tét ak kor is,
ami kor meg si mo gat ta bo zon tos fe -
je met. A har minc kö zött is el ju tott fi -
gyel me hoz zám, a leg so vá nyabb hoz.
Nem csak tisz tel tem, de sze ret tem is,
csak ak kor még nem tud tam meg fo -
gal maz ni azt, ami ké sőbb meg ér le lő -
dött ben nem, hogy én is ilyen em ber
sze ret nék len ni, mint ő: ta ní tó.
Az  1937-es  esz ten dő  tra gé di á ja

lán colt iga zán hoz zá s a pá lyá já hoz,
és  tet te  mind örök re  pél da ké pem -

mé. Az ele mi is ko la har ma dik osz tá -
lyá ba  jár tam.  Ke mény  de cem be ri
hi deg volt, s én sú lyo san meg be te ged -
tem.  Negy ven egy  fo kos  láz zal  fe -
küd tem az ár va ház ban, or vo si se gít -
ség re volt szük sé gem, de or vos leg -
kö ze lebb csak Lé ván volt, az ár va ház -
tól ti zen öt ki lo mé ter re. 
Ta ní tóm ép pen az ár va ház ban tar -

tóz ko dott, és tu do mást szer zett be -
teg sé gem ről.  Gon dol ko dás  nél kül
vál lal ta, hogy ke rék pá ron el visz az or -
vos hoz. Csak ha mar me leg ta ka rók ba
jól be bu gyo lál va ül tem ke rék pár ján.
Szo ro san ma ga előtt tar tott, és li heg -
ve ta pos ta a pe dált he gyen-völ gyön
át. Ret te ne te sen hi deg szél fújt, de én
ezt a ken dők me le gé ben és az ége tő
láz pír ban alig érez het tem. 
Az egyik ha tal mas lej tőn a fel erő -

sö dött szél hir te len le kap ta ta ní tóm
fe jé ről a ka la pot. Kö rös-kö rül sű rű
sö tét er dő volt. Vissza nem me he tett
ér te, hol is ke res te vol na a nagy sö -
tét ség ben, de tud ta azt is, hogy min -
den el mu lasz tott per cért kár, nincs
vesz te get ni va ló ide je. Még erő tel je -
seb ben kez dett haj ta ni, hogy mi nél
előbb cél ba ér jünk. Jól meg iz zadt, de
idő ben meg ér kez tünk az or vos hoz,
aki azon nal kór ház ba utalt. 
Ar ra  már  nem  em lék szem,  mit

mon dott ta ní tóm bú csú zás kor, csak
érez tem iz zadt ar cá nak és szí ve sze -
re te té nek for ró sá gát.
Vissza nél kü lem in dult még azon

az éj je len, új ra csak ka lap nél kül. Két
hé tig vol tam a kór ház ban, s re mény -
ked ve vár tam, hogy új ra az én ta ní -
tóm jön ér tem, és ha za visz. Ő azon -
ban már nem jö he tett, mert agy hár -
tya gyul la dás sal sú lyos be te gen fe küdt.
Ha za ér ke zé sem után meg lá to gat -

tam, már sú lyos órá it él te, de még

meg is mert.  Ma gá hoz  szo rí tott,  és
csak ennyit mon dott: „Örü lök, hogy
meg gyó gyul tál,  ta nulj  szor gal ma -
san, és légy he lyet tem ta ní tó!” Ez a
mon dat  ha tá roz ta meg  vég le ge sen
élet uta mat.
Nem so ká ra be kö vet ke zett a tra gé -

dia: meg halt az én ked ves ta ní tóm, az
el ső  és  iga zi,  aki  ne kem  apám  is
volt, min de nem, jó te vőm, meg men -
tőm.  Min den kit  meg döb ben tett  a
hír, gyá szol ta az egész fa lu, de leg job -
ban én, aki ta lán csak egye dül tud -
tam, hogy mi at tam lett sú lyos be teg.
Az ő ko por só ja volt az el ső, amely -
nél éle tem ben elő ször áll tam ön tu -
dat la nul, össze tör ten. Úgy érez tem,
ve le min de nem el ve szett, az éle tem
ér tel me is. 
Az  évek  múl tak.  El vé gez tem  az

ele mi is ko la öt osz tá lyát Kis kosz má -
lyon, majd a pol gá ri is ko la négy osz -
tá lyát Ko má rom ban, az öt éves ta ní -
tó kép zőt Pá pán, majd Sze ge den Is -
ten ke gyel mé ből kö zép is ko lai ma te -
ma ti ka–fi zi ka sza kos ta ná ri dip lo mát
kap tam. Is ten gyer me ke ként rá döb -
ben tem ar ra, hogy azt a nagy fel ada -
tot, ame lyet pe da gó gu si dip lo mám -
mal kap tam, egy ma gam ban so ha sem
fo gom tud ni kel lő sze re tet tel vé gez -
ni. Csak ak kor, ha a 98. Hal le lu jah-
ének 4. ver se ér vé nye sül éle tem ben:
„Jé zus sal él ve, alá za to san, / Meg tel -
ni Lé lek kel foly to no san, / Mint ki a
Bá rány ké pét vi se li, / Egy sze rű esz -
köz, mely szol gál ne ki.”
Ve zér el vül vá lasz tot tam: „Vi gyázz

a szol gá lat ra, mely re vál lal koz tál az
Úr ban, hogy azt be tölt sed!” (Kol 4,17;
Ká ro li-ford.) Így in dul tam el fél év -
szá za dos ne ve lői pá lyá mon az ő ve -
ze té sé vel.

g Szen czi Lász ló

Az én ta ní tóm
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Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

– Pon to san mi kor és hol szü le tett
Ge org Rhe ti cus, és mit tu dunk a csa -
lá di hát te ré ről?
– Ta lán a leg nyu ga tibb auszt ri ai vá -

ros ban, a liech tens tei ni–oszt rák ha -
tár  mel let ti  Feld kirch ben  szü le tett
1514. feb ru ár 16-án olasz szár ma zá sú
szü lők től. Éle té nek leg ko ráb bi sza ka -
szát rög tön egy tra gé dia ár nyé kol ta be:
or vos ként dol go zó ap ját, ere de ti ne -
vén Ge org Ise r int csa lás és va rázs lás
vád já val  ki vé gez ték.  Az  ak kor még
csak két éves Rhe ti cus eb ből sem mit
sem fog ha tott fel, de ké sőb bi éle té re
ko moly  ha tás sal  le he tett.  Ne vét  is
meg vál toz tat ta, fel vet te édes any já ét,
így lett Ge org de Por ris. Fel sőbb is ko -
lá it  Zü rich ben,  a  fes tői  fek vé sű,  a
szü lő vá ro sá hoz kö ze li sváj ci Ap pen -
zell ben és Wit ten berg ben jár ta. Ha -
mar össze ba rát ko zott Con rad Ges ner
(1516–1565)  sváj ci  ter mé szet tu dós -
sal, a mo dern zoo ló gia meg te rem tő -
jé vel, Pa ra cel susszal (1493–1541), az
ugyan csak sváj ci or vos sal, ter mé szet -
tu dós sal, akit ma nap ság al ki mis ta-ezo -
te ri kus múlt ja mi att job ban is mer nek,
vé gül  Phi lipp Me lancht hon (1497–
1560) né met evan gé li kus teo ló gus sal,
Lu ther Már ton mun ka tár sá val. 

Mi kor be irat ko zott a wit ten ber gi
egye tem re, új ne vet vá lasz tott ma gá -
nak:  Ra etia  ró mai  pro vin cia  után
Ge org Jo a chim Rhe ti cus lett. A leg ne -
ve sebb né met egye te men az or vos -
tu do mány mel lett – Me lancht hon ta -
ná csá ra – ma te ma ti kát is ta nult. A te -
het sé ges  fi a tal em ber  –  ba rát já val,
Pa ul Eber (1511–1569) né met teo ló -
gus sal együtt – 1536-ban vég zett, s az
alig hu szon két éves ma te ma ti kus a
kor szak egyik leg je len tő sebb csil la -
gá sza, Eras mus Re in hold (1511–1553)
után a má so dik szá mú pro fesszor lett
a wit ten ber gi egye te men.

– Mi lyen sze re pe volt a csil la gá szat
16–17. szá za di for ra dal má ban? Mi -
ért em le ge tik Ko per ni kusz leg jobb
ta nít vá nya ként?
– Már az 1530-as évek má so dik fe -

lé ben  hal lott  hí re ket  egy  „bo lond
aszt ro ló gus ról”, aki – Már ton Lász ló
for dí tá sá ban – „bi zo nyí ta ni pró bál ta,
hogy nem az ég bolt, vagy is a fir ma -
men tum, a Nap és a Hold mo zog nak
és  for dul nak, ha nem csak a Föld…”
Lu ther hí res asz ta li meg jegy zé se 1539-
ben hang zott  el, Ko per ni kusz nagy
mű vé nek meg je le né se előtt négy év -
vel.  Te hát  a  nagy  re for má tor hoz  is

évek kel előbb el ju tott az új tu do má -
nyos fel fe de zés, még mi előtt ki nyom -
tat ták vol na a nürn ber gi Jo hann Pet -
re i us mű he lyé ben.
Ter mé sze te sen Rhe ti cus er ről egé -

szen más ho gyan gon dol ko dott. 1538–
1539-ben – ép pen a Me lancht hon tól
ka pott  sza bad sá got  ki hasz nál va  –
egy faj ta „tu dós tu riz mus ként” be jár ta
a né met egye te mi köz pon to kat, kap -
cso la to kat épí tett, vi tat ko zott és tá gí -
tot ta is me re te it. Majd leg jobb ba rát -
ja,  Ca spar Cru ci ger (1504–1548)  –
aki tör té ne te sen ép pen a wit ten ber gi
egye tem rek to ra volt – tá mo ga tá sát fel -
hasz nál va fel ke re ke dett, s meg sem állt
az észak len gyel From bor kig, ahol egy
öreg, mo gor va  ka no nok, Ni ko lausz
Ko per ni kusz (1473–1543) fo gad ta.
A ter ve zett nél hosszabb ra nyúlt,

két éves from bor ki ki té rő meg ha tá ro -
zó lett Rhe ti cus éle té ben. 1540-ben
Jo hann Schön er (1477–1547) nürn ber -
gi ma te ma ti kus nak szá molt be Ko -
per ni kusz he lio cent ri kus el mé le té ről
egy jel leg ze tes, ele gán san meg írt hu -
ma nis ta le vél ben, ame lyet még ab ban
az év ben ki is nyom ta tott Gdańskban.
A Nar ra tio pri má ból a tör té ne lem vi -
ha rai mi att alig két  tu cat pél dány ma -
radt az utó kor ra. Egy pél dá ul a pé csi
Kli mó-gyűj te mény ből is mert. 
Vissza utaz va  Wit ten berg be  el ső

dol ga az volt, hogy a ma gá val ci pelt
Ko per ni kusz-kéz irat ból  – mint egy
elő ké szít ve a nagy mű be fo ga dá sát –
ki adott két könnyeb ben emészt he tő,
tri go no met ri á ról szó ló fe je ze tet. 
Rhe ti cus szá má ra idő köz ben min -

den rossz ra for dult, el fo gyott a le ve -
gő  kö rü löt te,  tá voz nia  kel lett  az
egye tem ről, s át tet te szék he lyét – bár
Me lancht hon er ről igye ke zett le be -
szél ni  –  Lip csé be.  Ko per ni kusz  fő
mű ve, az Égi pá lyák kör for gá sá ról vé -
gül And re as Osi an der elő sza vá val je -
lent meg Nürn berg ben 1543-ban. A
ha lá los ágyán fek vő from bor ki ka no -
nok ta lán még lát hat ta a ki nyom ta -
tott pél dá nyo kat. 

A kér dés re vá la szol va: Rhe ti cus nak
meg ha tá ro zó sze re pe volt – nem csak
a leg jobb, ha nem az egyet len ta nít vá -
nya ként – Ko per ni kusz he lio cent ri -
kus  mun ká já nak  az  eu ró pai  tu dós
köz élet szá má ra szó ló be mu ta tá sá ban,
s  a  ké sőb bi ek ben  is  azon  ke ve sek
kö zé tar to zott, akik a 16. szá zad ban
el fo gad ták, hogy az uni ver zum kö zép -
pont já ban a Nap áll, nem a Föld.

– Ho gyan ke rült ma gyar föld re, mi -
lyen kap cso la ta volt az ak ko ri Ma -
gyar Ki rály ság gal?

–  Rhe ti cus  ma gyar or szá gi  kap -
cso la ta i ról  elő ször Szi lá gyi Sán dor
tör té nész adott hírt. 1877-ben egy tör -
té nel mi fo lyó irat ban szá molt be ar -
ról, hogy Franz Hip ler (1836–1898),
a Rhe ti cus-élet mű el ső fel dol go zó ja
–  Die Cho ro gra p hie des Jo a chim
Rhe ti cus, 1876  –  az iránt  ér dek lő -

dött: a ma gyar tör té nész szak ma tud-
e va la mit ar ról, hogy Rhe ti cus mi kép -
pen ke rült Kas sá ra, és ho gyan halt
meg.  Saj nos  nem  ma radt  nyo ma
sem mi fé le ku ta tá si ered mény nek.

Sza bó And rás egy  év szá zad dal
ké sőbb  szin tén  be le bot lott  ab ba  a
prob lé má ba,  hogy  mi ért  nem  tu -
dunk töb bet a hí res ma te ma ti kus kas -
sai tar tóz ko dá sá ról. A for rá sok sze -
rint Lip csé ből tá voz ni kény sze rült,
sú lyos  bűn cse lek ménnyel  vá dol ták
meg: le itat ta az egyik di ák ját, majd
meg erő sza kol ta. Tu do má nyos ér de -
me i re va ló te kin tet tel ké sőbb ej tet ték
az ügyet, de tel jes va gyon el kob zás ra
és az egye tem ről va ló ki til tás ra ítél -
ték. Prá gá ba me ne kült, ahol or vo si
ta nul má nyo kat  foly ta tott,  s  éle te
utol só  két  év ti ze dé ben  or vos ként
biz to sí tot ta a meg él he té sét. Né hány
év múl va in nen is to vább állt, s Krak -
kó ban te le pe dett le. Bot rá nya el le né -
re az eu ró pai tu dós kö zös ség szá mon
tar tot ta, hív ták Bécs be, majd ál lást kí -
nált ne ki II. Já nos mold vai fe je de lem
(Ia cob He rac li des, 1511–1563) és Pet -
rus Ra mus (1515–1572) fran cia hu ma -
nis ta is.

– Mi az igaz ság, és mi a le gen da
má ig rej té lyes kas sai ha lá lát il le tő en?
– Tu laj don kép pen nincs sem mi fé -

le le gen da, bár a for rá sok szű kös sé -
ge mi att nem min dent lá tunk tisz tán.
Az  utol só  idő szak ról  azt  biz to san
tud juk, hogy Rhe ti cus va ló ban Kas -
sán élt az 1570-es évek ele jén, s ott ke -
res te fel ké sőb bi ta nít vá nya, Va len ti -
nus Ot ho (kb. 1550–1603) né met ma -
te ma ti kus  és  csil la gász. Úgy  tud ni,
hogy  egy  is me ret len  ma gyar  bá ró
ma gá hoz ké ret te, ek kor  fá zott meg
egy fris sen me szelt szo bá ban az idős
or vos – hat va non túl volt már –, s rö -
vi de sen, 1574 de cem be ré ben el hunyt.
To váb bi ku ta tá so kat igé nyel, hogy ki
le he tett  a  szó ban  for gó bá ró:  ta lán
Má gócsy Gás pár, For gách Si mon vagy
a re ne szánsz köl tő ap ja, Ba las si Já nos.

g Re zsa bek Nán dor

ré g i kön y vek , ú j csiL L A g ok

Ge org Rhe ti cus em lé ke ze te
b A mo dern csil la gá szat 16–17. szá za di meg szü le té se kor Ko per ni kusz,

Bru no, Bra he, Ga li lei és Kep ler vol tak a fő sze rep lők. Kö zöt tük messze
fe lül rep re zen tál tak az evan gé li ku sok. Az ép pen túl ha la dott óko ri pto -
le ma i o szi és a koz moszt már kö zel va ló ság hű en áb rá zo ló ko per ni ku -
szi vi lág kép öt vö ze tét meg al ko tó dán Ty cho Bra he, va la mint a tör vé -
nye i vel a he lio cent ri kus el gon do lást fi nom han go ló né met Jo han nes Kep -
ler egy aránt lu the rá nus volt. Az aszt ro nó mia meg úju lá sá nak vol tak
azon ban ke vés bé is mert, de fon tos sze re pet ját szó „ka rak ter szí né szei”
is. Kö zöt tük a szin tén evan gé li kus, né met Ge org Rhe ti cus, aki vel a szak -
iro da lom ban Rhe ti cus György né ven is ta lál koz ha tunk. De nem csak
az egy kor ál ta lá nos ke reszt név-ma gya ro sí tás okán: egy ide ig ma gyar
föl dön élt, sőt Kas sán hunyt el. Éle té ről és sze re pé ről szü le té sé nek öt -
szá za dik év for du ló ján Far kas Gá bor Far kast kér dez tük, aki az Or szá -
gos Szé ché nyi Könyv tár osz tály ve ze tő je ként a ré gi köny vek, csil la gá -
szat tör té nész ként az új csil la gá szat ki vá ló is me rő je. Mint egy ars po -
e ti ca sze rű en Ré gi köny vek, új csil la gok cí met vi se lő mű vé ben szám ta -
lan ada lék kal szol gál Rhe ti cusszal össze füg gés ben. 
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Idén lesz ti ze dik éve, hogy az egyik leg -
nép sze rűbb  Li nux-diszt ri bú ció,  az
Ubun tu elő ször je lent meg, e so rok író -
ja pe dig rög tön hasz nál ni is kezd te, már
nem is em lé kez ve ar ra, hogy ko ráb ban
mi lyen vál to zat is fu tott a gé pén. 
Ha va la ki nem len ne kép ben a Li nu -

xot il le tő en, ak kor két do log ra ér de mes
fel hív ni a fi gyel mét. Az el ső, hogy a ki -
lenc ve nes évek ben két je len tős ope rá -
ci ós rend szer – a Mic ro soft Win dow -
sa és az App le Ma cOS-e – mel lé tört
be, in gye nes al ter na tí vát kí nál va. A má -
so dik, hogy a Li nux va ló já ban csak a
rend szer mag ját je len ti, de a gra fi kai
meg je le nés  és  a  prog ram vá lasz ték
össze ál lí tás- füg gő, az az bár ki ké pes ar -
ra, hogy sa ját, egye di rend szert hoz zon
lét re, és ter jessze. Mind ez per sze elég
nagy mun ka, ezért fő leg cé gek fog lal -
koz nak  diszt ri bú ció  össze ál lí tá sá val
(pél dá ul Ubun tu, Red Hat), il let ve né -
hány  na gyobb  kez de mé nye zés nek
(pél dá ul De bi an) si ke rült leg alább egy
év ti ze den ke resz tül kar ban tar ta nia és
to vább fej lesz te nie a sa ját ját.
Egy-két esz ten de je már, hogy nem

le het hal la ni az „ez az év a Li nux éve
lesz az asz ta li szá mí tó gé pe ken” fel -
ki ál tást év ele jén. A Li nux ra jon -
gói túl so kat vár tak az át tö rés re,
amely nem kö vet ke zett be, il let ve
nem  úgy,  aho gyan  ter vez ték.  Az
asz ta li gé pek tu laj do no sai nem kezd -
ték  tö me ges tül  le cse rél ni  Win dow -
sa i kat,ugyan ak kor az and ro i dos okos -
te le fo nok és tab le tek vil lám gyor san el -
ter jed tek, mi köz ben azo kon ugyan úgy
Li nux fut,  mint  az  in ter ne tet  mű -
köd te tő szer ve rek több sé gén. A tab le -
tek meg je le né sé vel pe dig vé get ért a
PC-s kor szak, így az egy re in kább al -
kal ma zás cent ri kus sá vá ló in for ma ti -
ká ban ép pen az kez dett el a leg ke vés -
bé szá mí ta ni, hogy ki nek mi lyen ope -
rá ci ós rend szer megy a gé pén.

A web lett az új desk top, vagy is az
in ter ne tes al kal ma zá sok a fo lya ma -
to san  fej lő dő  tech no ló gi ák  ré vén
mind ar ra ké pes sé vál tak, ami re asz -
ta li tár sa ik. Egy web al kal ma zás ép pen
olyan gyors és könnyen hasz nál ha tó,
mint asz ta li tár sa, és ez zel új hul lá -
mot in dí tott el: a Go og le Ch rom ebook
né ven olyan hor doz ha tó szá mí tó gé -
pe ket do bott pi ac ra, ame lye ket el ső -
sor ban in ter ne te zés re és in ter ne tes
al kal ma zá sok hasz ná la tá ra szán tak.

És az eze ken a gé pe ken fu tó Ch ro me
OS va ló já ban olyan Li nux-ala pú ope -
rá ci ós  rend szer,  amely nek  lé nye gi
ré szét a bön gé sző ad ja.
Ma nap ság már a leg több fel adat ra

van el ér he tő in ter ne tes al kal ma zás, ez
a cikk is a Go og le Do ku men tu mokne -
vű szol gál ta tá sá val ké szül. Nem csak az
az elő nye en nek, hogy egy má sik szá -
mí tó géphez át ül ve on nan le het foly -
tat ni az írást, ahol abbahagytuk, ha -
nem az is, hogy a prog ra mot nem ne -

kem kell fris sí te nem, ha nem az összes
kar ban tar tá si fel ada tot a Go og le lát ja
el, a fel hasz ná ló nak csak hasz nál nia
kell a rend szert. És a bön gé szőt le szá -
mít va a leg ke vés bé sem fon tos, hogy
mi lyen  más  rend szer kom po nen sek
fut nak még a gé pen.
Ugyan ak kor ke vés bé le het ne jobb

al kal mat ta lál ni a Li nux ki pró bá lá sá -
ra, mint ezt az évet. A leg több Li nux-
diszt ri bú ció ki elé gí ti a Li nux-ked ve lők
igé nye it, de az Ubun tutolyan irány ban
fej lesz tik, amely mél tó pár já vá te szi a
leg újabb Mac OS X-nek, ame lyet az
App lemost el ső al ka lom mal tett in gye -
ne sen el ér he tő vé, bor sot tör ve ez zel a
be vé te le i nek jó ré szét a Win dows el -
adá sá ból szer ző Mic ro soft or ra alá. 
Az Ubun tu szép és kéz re ál ló, nem

kell szö ve ges pa ran cso kat ki ad ni a ke -
ze lé se so rán, a prog ra mo kat a sa ját al -
kal ma zás bolt já ból le het fel te le pí te ni, az
Ubun tu One szol gál ta tás ré vén pe dig
öt GB sza bad tár hely hez le het hoz zá -
jut ni, amely re ki vá ló an le het a leg -
fon to sabb ada to kat ar chi vál ni. Ezt
a szol gál ta tást per sze nem csak a sa -

ját gé pünk ről tud juk igény be ven ni,
ha nem más ope rá ci ós rend szer alól is,
vagy akár a leg több okos te le fon ról.
A több mint tíz év vel ez előtt meg -

je lent  Win dows Vis ta ide jén  volt
iga zán di va tos a Mic ro soft ope rá ci ós
rend sze rét  szid ni.  Ak ko ri ban  még
meg gon do lan dó volt a Li nux ra va ló
át té rés, de aki nek nin csen ked ve túl
so kat fog lal koz ni a szá mí tó gé pé vel,
és  leg in kább  in ter ne te zés re  hasz -
nál ja a rend sze rét, most egy iga zán
kel le me sen mű kö dő ma si nát kap az
Ubun tu fel te le pí té sé vel.

g N. B.

Ki pró bál ni a Li nu xot
e g yH áZ é s viL ág H áLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

e vé L&Le vé L

tá vol ság? egyen súly?
Van úgy, hogy az em ber evan gé li kus ként elő ször csak el kezd fe szen ge ni –
nem is iga zán tud ja, mi ért –, az után meg hök ken, majd ki fe je zet ten rosszul
ér zi ma gát bi zo nyos tör té né sek kap csán.
Bennem ak kor kezd tek sorba ren de ződ ni fö löt tébb am bi va lens ér zé se im

ezek mi att a bi zo nyos tör té né sek mi att, ami kor egy Pak son meg tar tott gyü -
le ke ze ti mun ka társ-kép zés (szen zá ci ós volt, kö szö net ér te, Sze bik püs pök úr!)
ke re té ben az evan gé li kus iden ti tás ról szó ló elő adást meg hall gat tam.
Kik is va gyunk mi, ma gyar or szá gi evan gé li ku sok, mer re, ki vel tar tunk eb -

ben a bo lond, mi ni mum két-, de in kább több osz ta tú vi lág ban, kik hez va gyunk
kö zel, kik től va gyunk tá vol? – to lul fel a kér dés „ho mo lu the ra nus ként” és
„ho mo po li ti cus ként” is. Tu dom, per sze, er re a kér dés re az a de cens, jól fé -
sült evan gé li kus úri fi ús vá lasz, hogy Mes te rünk, Jé zus ad ja meg az irányt,
ve le tar tunk. Úgy gon do lom, eb ben nincs vi ta egy há zunk – fáj da lom, egy -
re csök ke nő szá mú – tag jai kö zött, azon ban ami óta tud juk, hogy az ör dög
a rész le tek ben nyil vá nul meg, óha tat la nul össze kap cso lód nak olyan, lát szó -
lag (?) kü lön ál ló ese mé nyek, ame lyek egy be fű zöt ten, akár akar juk, akár nem,
mi nő sít het nek ben nün ket, ma gyar or szá gi evan gé li ku so kat.
Lás suk a levelem meg írá sát ki vál tó, idő ben szét hú zó dó, el gon dol kod ta tó tör -

té né se ket. Hang sú lyo zom, a tör té né sek egy más után, il let ve egy más mel lé ál lí -
tá sa ki zá ró lag (?) az én ér zé keny sé gi kü szö böm ma gas sá gá ban ér tel me zen dő.

El ső fá zis: fe szen gés.A Szteh lo Gá bor-szo bor 2009-es ava tá sá ról tu dó sí tó új -
ság cik kek rész le te sen kö zöl ték a részt ve vő bal- és jobb ol da li po li ti kai rep re zen -
tán sok ne vét. A fel so ro lás ból az a té ves kép ze te ala kul ha tott ki az ol va sók nak,
hogy a szo bor ava tás bal li be rá lis po li ti kai ren dez vény volt, mert a szá mos bal -
ol da li sze mé lyi ség mel lett a jobb ol dalt csak egy le vé len lé vő alá írás kép vi sel te. 

Má so dik fá zis: meg hök ke nés.Az Evan gé li kus Élet ben je lent meg pár év vel ez -
előtt (ha jól em lé ke zem, ép pen már ci us 15. előtt) egy há zunk püs pö ke i nek alá -
írá sá val az a fel hí vás, hogy a nem ze ti szí nű zász lók ké ret nek a temp lo ma ink bel -
se jé ből temp lo ma in kon kí vül re he lyez tet ni. (No ta be ne: erő sen ké tel ke dem ab -
ban, hogy en nek a fel hí vás nak bár mi fé le gya kor la ti kö vet kez mé nye lett vol na.)

Har ma dik fá zis: össze rán du lás, el gon dol ko dás. Egy há zunk egyik püs pö ke
egy ve le ké szí tett, a HVG-ben ja nu ár ele jén meg je lent in ter jú ban ar ról be szélt,
hogy nem he lyes, ha az egy ház hoz zá dör gö lő zik a ha ta lom hoz. Ez zel ter mé -
sze te sen min den ép eszű egy ház tag egyet ért, de már az in ter jút hang sú lyo san
be ve ze tő, a haj lék ta lan ság kri mi na li zá lá sát és a gyen gék, el eset tek hely ze tét a
fut ball ra (mi ért nem a lé le gez te tő gé pek re?) köl tött pén zek kel va ló szem be ál -
lí tás is már va la hogy nem a ha ta lom füg get len ség re és az egyes párt po li ti kai
ol da lak kö zött kí vá na tos egyen súly ra va ló tö rek vés ér ze tét vál tot ta ki. 
Ezt az ér zést el mé lyí tet te az, hogy a hoz zá dör gö lő zés – egyéb ként he -

lyes és kí vá na tos – el uta sí tá sa mel lett a bal li be rá lis nak ne ve zett po li ti kai
ol dal szá má ra oly ked ves gon do la tok is fel so ra koz nak az in ter jú ban, mint
pél dá ul a to le ran ci á ra ne ve lés vagy a ho mo sze xu á li sok be fo ga dá sa. Ugyan
mi ért kel lett eze ket ki emel ni anél kül, hogy meg em lít te tett vol na mond juk
az is, hogy azért az egy há zunk nem ké szül Is ten ál dá sát kér ni az egy be kel -
ni kí vá nó ho mo sze xu á lis pá rok ra (ta lán igen?) vagy a kér dés kör rel szo ro -
san össze füg gő gen der el mé let re a to le ran cia zász la ja alatt!
Ne héz mű faj az egyen sú lyo zás, plá ne po li ti kai vá lasz tá sok előt ti idő szak -

ban. Ilyen kor na gyon sok min den más nak tűn het, mint ami – fő ként össze -
ad ha tó (?) tör té né sek tük ré ben. Tu do má sul kell ven nie min den ki nek, aki az
egy ház ne vé ben szer vez ren dez vé nye ket, meg szó lal, vagy bár mit meg je le -
nít: ha két pó lus kö zül csak az egyik kel szem ben lát szik a tá vol ság, ak kor a
má sik pó lus hoz óha tat la nul kö ze lebb ke rül.
Eze ket a so ro kat azért ír tam ki ma gam ból, hogy he lye ma rad jon a re mény -

nek: té ve dek az ese mé nyek egy más mel lé ál lí tá sá ban, il let ve mind ezek ből sem -
mi kö vet kez te tés nem von ha tó le egy há zunk po li ti kum ban el fog lalt he lyé nek
evan gé li ku sok és nem evan gé li ku sok szá má ra meg je le nő ko or di ná tá i ról.

Pál mai Ist ván, a pak si evan gé li kus gyü le ke zet felügye lő je

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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pá lyá zat men to ri 
szol gá lat ra és gyakorló -

gyülekezeti státusra
Az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye -
tem (EHE) pá lyá za tot hir det a gya kor -
la ti  (VI.  éves)  kép zés sel  kap cso la tos
men to ri  szol gá lat ra,  il let ve  gya kor ló -
gyü le ke ze ti  stá tus ra  a  2014/2015-ös
tan év re. Olyan lel ké szek je lent ke zé sét
vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti mun -
kát vé gez nek, és ké szek egy VI. éves hall -
ga tó (lel kész je lölt) mun ká já nak irá nyí -
tá sá ra és lel ké szi szol gá lat ba va ló be ve -
ze té sé re,  va la mint  részt  vesz nek  az
EHE ál tal szer ve zett men to ri elő ké szí -
tő kon fe ren ci án.
A meg bí zást  ka pott  lel ké szek kel  és

gyü le ke ze tek kel az egye tem együtt mű -
kö dé si meg ál la po dást köt. A men to rok
és a gyü le ke ze tek ez ál tal köz vet le nül is
be kap cso lód nak  a  gya kor la ti  lel kész -
kép zés mun ká já ba. A gyü le ke ze tek től a
szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett a lel kész -
je lölt meg fe le lő  el he lye zé sét  is  kér jük.
Gya kor la ta  ide jén  a  lel kész je lölt  a

men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü le ke ze ti
szol gá la tot.
A  pá lyá zat nak  tar tal maz nia  kell  a

gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel jebb 60
so ros) be mu ta tá sát és a pá lyá zó lel kész
mo ti vá ci ó ját, va la mint an nak köz lé sét,
hogy mi lyen mó don tud nak a hall ga tó
ré szé re tíz hó na pon át szál lást és ösz tön -
díj-ki egé szí tést biz to sí ta ni. 
A pá lyá za tok nak feb ru ár 28-ig kell az

EHE Rek to ri Hi va ta lá ba meg ér kez ni ük
(1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).
Bő vebb fel vi lá go sí tás sal az EHE Gya -

kor la ti  In té ze té nek  ve ze tő je, Sza bó né
Mát rai Ma ri an na (ma ri ann.mat rai@lu -
the ran.hu) tud szol gál ni.
Dr. Sza bó La jos rek tor, tan szék ve ze tő

Sza bó né Mát rai Ma ri an na,
a kép zés ko or di ná to ra

h i r d e t é s e k

Hét eu ró pai is ko la össze sen har minc hét
di ák ját, il let ve ta ná ra i kat lát ja ven dé gül
e hé ten a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um. Az in téz mény az Eu ró pai
Unió Egy éle ten át tar tó ta nu lás el ne ve -
zé sű, eu ró pai is ko lák kö zöt ti együtt mű -
kö dést  erő sí tő  prog ram ja  ke re té ben
nem zet kö zi kör nye zet vé del mi pro jekt -
ben vesz részt. A ta lál ko zó té má ja a víz.
A  pro jekt nyi tó  áhí ta ton,  hét fő  reg gel
Gáncs Pé ter el nök-püs pök (képünkön) és
Haj dó Ákos igaz ga tó kö szön töt te a nagy
hí rű gim ná zi um dísz ter mé ben a  sok -
nem ze ti sé gű, kör nye zet tu da tos if jú sá got. 

g Ki nyik Anita fel vé te le

D. Sze bik Im re köszöntése
A bu da vá ri evan -
gé li kus gyü le ke zet
ha von ta egy szer, a
va sár na pi  is ten -
tisz te let után sze -
re tet ven dég sé get
tart, amely re mek
al ka lom  a  gyü le -
ke ze ti  kö zös ség
meg élé sé re. A feb -
ru á ri 9-i együtt lét
ke re té ben ün nep -
lés re is sor ke rült, hi szen épp az nap töl töt te be a het ven ötö dik évét D.
Sze bik Im renyu gal ma zott püs pök, aki a gyü le ke zet ben hu szon egy évet
– eb ből ti zen ha tot püs pök ként – szol gált. A szép szám ban meg je lent
gyü le ke ze ti és csa lád ta gok előtt Ba li cza Iván igaz ga tó lel kész mon dott
kö szön tőt a het ven ötö dik zsol tár sza va i val: „Ma gasz ta lunk, ó, Is ten, ma -
gasz ta lunk té ged, mert kö zel van ne ved azok hoz, akik hir de tik cso dá i -
dat.”A szá mos mu zi ká lis csa lád tag kö zül egy duó  ze né vel is ked ves ke -
dett az ün ne pelt nek, aki töb bek kö zött el mond ta, hogy na gyon há lás
Is ten nek a mö göt te le vő év ti ze de kért és azért is, hogy sze re tő csa lád ve -
szi kö rül. Hét sze res nagy pa pa ként sok-sok öröm te li pil la nat ban van ré -
sze, és jó, hogy – az ige szol gá la tok mel lett – a gyü le ke ze ti mun ka tár -
sak kép zé se ál tal az egy há zi köz élet ben is ak tí van részt tud ven ni.

g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

Kör nye zet tu da tos ifjak a Fa sor ban

Fabiny Tamás köszönti elődjét és annak hitvesét



Az össze gyü le ke zés
nap ja bé kás me gye ren

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it
és ba rá ta it feb ru ár 16-án, va sár nap
a bé kás me gye ri temp lom ba (1038
Bu da pest, Me ző u. 12.) az össze -
gyü le ke zés  nap já ra.  Dél előtt  10
óra kor az is ten tisz te le ten Do náth
Lász ló pré di kál.  Dél ben  kö zös
ebéd re  vár juk  ven dé ge in ket.  14
óra kor  Er dődy Jó zsef fes tő mű -
vész elő adá sa A fe ke te – Egy szín
tör té ne te cím mel Mi chel Pas to u -
reaukul túr tör té ne ti mű ve alap ján.
16  óra kor  Voj nich Er zsé bet és
Szüts Mik lós A ma gyar soá I. –
Eu ró pa 1944–2014 cí mű ki ál lí tá -
sát Var ga Má tyás köl tő, ben cés
szer ze tes nyit ja meg. Köz re mű kö -
dik: Dés Lász ló (sza xo fon). A ki -
ál lí tás áp ri lis  13-áig  lá to gat ha tó. 
Az al ka lom ra a be lé pés in gye -

nes,  ado má nyo kat  azon ban  jó
szív vel fo ga dunk.
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VASÁRNAP

11.00 / Duna Tv
Református istentisztelet
közvetítése Sztánáról
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó 
a bakonycsernyei 
evangélikus templomból
12.45 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
12.55 / M1
Mai hitvallások
Dr. Lackner Pál 
volt tábori püspök
13.00 / Mezzo Tv
Egyházi zene 
a középkori Spanyolországból
19.35 / Bartók rádió
A Diotima vonósnégyes
hangversenye
0.40 / Duna World
Szentföldi szent helyek
üzenete
(ismeretterjesztő sorozat)

HÉTFŐ

10.10 / Duna Tv
Isten kezében
Házasság hete 2014
13.40 / Bartók rádió
A Hilliard Ensemble énekel
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Kerényi Lajos atya
14.40 / Duna World
Beugró – 
Felkészültek? Mert mi nem!
(szituációs játék)
18.30 / M1
A következő!
(kvízműsor)
21.05 / Duna World
Eldorádó
(magyar játékfilm, 1988)
(100’)
23.10 / M1
Verssor az utcazajban
Szabó Lőrinc: 
Semmiért Egészen

KEDD

13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Petőfi Sándor: Úti jegyzetek
13.25 / Bartók rádió
Dobozy Borbála 
és Rovátkay Lajos
csembalózik a Deák téri
evangélikus templomban
16.00 / Duna Tv
Múzeumtúra – francia módra
(francia ismeretterjesztő
sorozat)
Az invalidusok
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.05 / Duna World
A rejtélyes 20. század
Kun Miklós történész műsora
1.15 / Tv2
Egy hét Pesten és Budán
(magyar film, 2003) (86’)

SZERDA

7.35 / Duna Tv
Camino
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
13.35 / Bartók rádió
A Magyar Rádió
énekkarának hangversenye
Mozart: Ave verum corpus
14.30 / Bartók rádió
Népzene – fiatalok hangja
15.15 / Pax Tv
Dusicza Ferenc 
református lelkész
(portréfilm)
15.30 / M1
XXII. téli olimpiai játékok
Gyorskorcsolya, biatlon
20.05 / Duna World
Hogy volt!?...
Latinovits Zoltán
21.15 / Duna Tv
Bikaborjak
(olasz játékfilm, 1953) (103’)

CSÜTÖRTÖK

9.05 / Duna Tv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Munkácsy Mihály
14.30 / Bartók rádió
Népzene – újragombolva
15.10 / Kossuth rádió
Alma és fája (portréműsor)
17.00 / Spektrum
On the Spot
(dokumentumfilm-sorozat)
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk 
az Olasz Kultúrintézetet
A Magyar Rádió
énekkarának hangversenye
20.15 / Duna Tv
Kaland
(magyar játékfilm, 2011) (85’)
24.00 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

PÉNTEK

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Widor: V. orgonaszimfónia
16.00 / Duna World
Mai hitvallások
17.50 / Duna World
Duna-anziksz
A Duna és a Száva
találkozásánál – Belgrád
18.30 / M1
A következő!
(kvízműsor)
20.11 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazinműsor)
21.15 / Duna Tv
Az én kis falum
(csehszlovák játékfilm, 1985)
(98’)
23.00 / Duna World
Kívánságkosár
(kívánságműsor)

SZOMBAT

5.50 / Duna Tv
...És még egymillió lépés
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az ismeretlen Belső-Somogy
7.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10 / Duna Tv
Isten kezében
9.00 / M1
Nóé barátai (magazinműsor)
9.35 / M1
Zöld Tea (ökomagazin)
15.30 / Szent István Rádió
(Észak-Magyarország)
Testvéregyházak félórája
Benne: Lélekhangoló
17.20 / M3
Játék határok nélkül 1994
22.00 / Pax Tv
Händel: Messiás (koncertfilm)
22.30 / M1
A holló
(amerikai film, 2012) (106’)

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.15 / M1
Baptista magazin
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
9.30 / Mezzo Tv
Bach: h-moll mise
9.40 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
21.00 / Bartók rádió
Jan Hora orgonál
23.00 / M1
Ments meg, Uram!
(angol–amerikai filmdráma,
1995) (117’)
0.15 / Duna World
Isten kezében

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 16-ától február 23-áig
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va sár nap (feb ru ár 16.)
Nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha nem a te nagy ir gal mad ban bíz va visszük eléd
kö nyör gé se in ket. Dán 9,18 (Jó el 3,5; Jn 16,23; Mt 20,1–16; 1Kor 9,24–27; Zsolt
51) Min den ki nek van gyön ge pont ja. A gye re kek ha mar rá érez nek, ho gyan sze -
rel he tik le el len ál lá sun kat. Is ten nek is meg van a „gyön ge pont ja”. Irán tunk va -
ló sze re te te, ir gal ma. Az a sze ren csénk, hogy sze re te te irán tunk min den más
ér zést fe lül múl. Aki más hol pró bál ko zik – pél dá ul igaz tet te i vel akar be jut ni
hoz zá, mint a fa ri ze us –, fal ba üt kö zik. Aki ir gal ma fe lől kö ze lít – ön tu dat la -
nul gyer me ki bi za lom mal, mint a vám sze dő –, az nyi tott aj tó ra ta lál.

Hét fő (feb ru ár 17.)
Ügyel je tek ar ra, hogy sen ki se ha jol jon el Is ten ke gyel mé től.Zsid 12,15 (Jer 5,25;
Lk 19,1–10; Ef 3,1–13) An ni bale Car rac ci egyik fest mé nye Jé zust és a sa má ri -
ai asszonyt áb rá zol ja a kút nál, be szél ge tés köz ben. A kút pe re mén ül nek, egy -
más fe lé for dul va, egy más fe lé ha jol va. Még a fák is össze bo rul nak, egy más fe -
lé ha jol nak fe let tük. Meg le pett az áb rá zo lás. Én min dig úgy kép zel tem, hogy
„tisz tes tá vol ság” van Jé zus és az asszony kö zött. Pe dig va ló ban, az evan gé li -
u mok hang sú lyoz zák, hogy Jé zus min dig meg érin tet te azt, oda ha jolt ah hoz,
aki vel ta lál ko zott. Ma is. Hoz zám is. Csak ki ne tér jek, el ne ha jol jak elő le.

kedd (feb ru ár 18.) 
Mind nyá jan té ve lyeg tünk, mint a ju hok, min den ki a ma ga út ját jár ta. De az
Úr őt súj tot ta mind nyá junk bű né ért. Ézs 53,6 (Mk 6,34; Zsid 12,12–17; Ef 3,14–
21) Va jon kik azok az éle tem ben, akiknek ez a ne héz sze rep jut? Akik, bár
mind nyá jan té vely günk, és mind annyi an a ma gunk út ját jár juk, kény te le nek
ma guk ra ven ni és el hor doz ni mind nyá junk bű nét. Én ho gyan te kin tek rá -
juk, mi köz ben ma gam is té vely gek, és én is a ma gam út ját já rom? Azok kö -
zött ál lok, akik kö ve ket ra gad va vagy „Fe szítsd meg!”-et ki ált va jól jár nak az -
ál tal, hogy min dig jobb, ha egy em ber ve szik el a né pért, mint ha szem be kel -
le ne néz nünk sa ját fe le lős sé günk kel és té vely gé sünk kel? Jé zus szen ve dé se és
ha lá la egy szer ta lán va ló ban rá döb bent min ket er re.

szer da (feb ru ár 19.)
Mint ne mes vesszőt ül tet te lek el, mint iga zán va ló di ma got. Ho gyan vál toz tál
át ide gen sző lő tő vad haj tá sá vá? Jer 2,21 (Gal 1,6; Mt 10,40–42; Ef 4,1–6) Azt
gon do lom, mai igé ink ben rej tő zik an nak ma gya rá za ta, mi ért szo rul egyé ni éle -
tünk na pon kén ti meg té rés re, egy há zi éle tünk pe dig fo lya ma tos re for má ci ó ra.
Mert mi csak kez de ni tu dunk. A foly ta tás azon nal tor zul, rossz irányt vesz. Kü -
lö nös, de a ke gye lem ről szó ló evan gé li u mi tör té ne tek a kez det nél vé get is ér -
nek. Nem esik szó a té koz ló fiú ha za té ré se utá ni más nap ról. Ar ról sem, hogy
Zá ke us ho gyan tar tot ta be ígé re tét. A vám sze dő éle tét sem me sé li el a pél dá -
zat a temp lo mi meg iga zu lás után. Mi könnyen szent éle tűek nek kép zel jük őket
to váb bi éle tük ben. A Bib lia ta lán nem vé let le nül hall gat er ről. Az ér dek li, amit
Is ten cse lek szik, min dig a kez det, nem a foly ta tás.

csü tör tök (feb ru ár 20.)
Is te nem, ne hagyj el ké ső vén sé gem ben sem, míg csak hir det he tem ha tal ma dat,
nagy tet te i det a jö vő nem ze dék nek.Zsolt 71,18 (Lk 2.36.38; 1Kor 3,/1–3/4–8; Ef
4,7–10) Ha a jö vő ről van szó, ál ta lá ban a gye re ke ket, a fi a ta lo kat em le get jük.
Pe dig a jö vő zá lo gai az öre gek. A gye re kek ka ca gá sa, a fi a ta lok len dü le tes sé -
ge ter mé sze tes. Előt tük a re mény tel jes jö vő, meg va ló sí tás ra vá ró ter vek, ál mok
nyi la doz nak a lel kük ben, és sze mük fé nyét sem tom pít ják még el kö ve tett bű -
ne ik. De az öre gek vagy meg őr zött, vagy el ve szí tett és vissza nyert mo so lya,
de rű je, sze me ik ra gyo gá sa más. A de rűs öre gek pusz ta je len lé te Is ten ke gyel -
mét és sze re te tét hir de tő, az élet hez ele jé től vé gé ig ked vet csi ná ló, sza vak nél -
kü li pré di ká ció. 

pén tek (feb ru ár 21.)
Ó, Iz rá el re mény sé ge, sza ba dí tó ja a nyo mo rú ság ide jén! Mi ért len nél olyan az
or szág ban, mint egy jö ve vény, aki ván dor ként csak éj jel re tér be? Jer 14,8 (Lk
24,15–16; Jn 2,13–22; Ef 4,11–16) Min dig csak ar ra szok tam fi gyel ni, hogy Is -
ten mennyi re tár ja fel ma gát előt tem, il let ve mennyi re rej tő zik el. Mint ha ré -
szem ről ez nem igé nyel ne mást, csak meg fi gye lést. Ez az ige gon dol ko dó ba ejt.
Mi a hely zet ve lem? Is ten iránt ér zett „ven dég sze re te tem mel”? Hát me gyek én
oda, ahol nem lát nak szí ve sen? Le het, hogy Is ten iránt ta nú sí tott ven dég sze -
re te tünk mér té ké ben ta pasz tal juk meg je len lé tét éle tünk ben? Uram, úgy akar -
lak be fo gad ni té ged, ahogy en gem fo ga dott be év ti ze dek kel ez előtt az a gyer -
gyó szent mik ló si csa lád, és ma rasz talt na po kig ven dég sze re te té vel.

szom bat (feb ru ár 22.)
Krisz tus Jé zus ban van bá tor sá gunk és sza bad utunk bi zo da lom mal a ben ne
va ló hit ál tal. Ef 3,12 (Zsolt 142,6; 1Kor 1,26–31; Ef 4,17–24) Hi á ba sza bad előt -
tünk az út, ha nincs bá tor sá gunk el in dul ni raj ta. A sza bad ság nak min dig ez
a leg na gyobb – ha nem az egyet len – aka dá lya: a szí ve ket fog va tar tó fé le lem.
Ami kor a sza bad sá got hi á nyol juk, ál ta lá ban nem az hi ány zik va ló já ban, ha -
nem a bá tor ság, amely a sza bad ság hoz kell. Úgy tű nik, Is ten nek könnyebb volt
Iz rá el fi ai sza ba du lá sá nak út já ból min den aka dályt el há rí ta ni, mint szí vük be
a sza ba du lás hoz bá tor sá got ön te ni. Is ten nek le gyen há la, hogy hús vét haj na -
lán nem csak az utat tet te sza bad dá, de bá tor szí vű asszo nyo kat is út nak in -
dí tott a sö tét ben, akik nél kül hi á ba va ló lett vol na a fel tá ma dás. Is ten ál lít sa lép -
te det a sza ba du lás út já ra, és ad jon ne ked bá tor sá got, hogy jár ni is tudj raj ta.

g Né meth Zol tán

Új nap – új kegyelem

evan gé li kus mű so rok a Ma gyar te le ví zi ó ban
Feb ru ár 16-án, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az M1-en 12.45-kor Evan -
gé li kus if jú sá gi mű sort lát ha tunk, me lyet feb ru ár 17-én, hét főn a Du na
World csa tor nán 16 óra kor meg is mé tel nek.

* * *

Ugyan csak feb ru ár 16-án, va sár nap az M1-en 12.55-kor Mai hit val lá sok
cím mel dr. Lack ner Pál volt tá bo ri püs pök kel be szél get Nagy Lász ló.

Asz ta li be szél ge té sek: 
fer ge Zsu zsa és gáncs pé ter dis pu tá ja

Fer ge Zsu zsa Szé che nyi-dí jas szo cio ló gus és Gáncs Pé ter evan gé li kus el -
nök-püs pök dis pu tá ja feb ru ár 27-én, 18 óra kor lesz a Pe tő fi Iro dal mi Mú -
ze um ban (1053 Budapest, Károlyi u. 16.). Té ma: Mit te szünk, és mit te -
het nénk? Ak tu á lis kér dé sek a haj lék ta la nok és a mély sze gény ség ben élők
hely ze té ről. Be lé pő díj fel nőt tek nek 600 Ft, nyug dí ja sok nak és di á kok -
nak 300 Ft. (A be lé pő vel a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ja.)

HÍREK, HIRDETÉSEK

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !


