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„A re for má ció ma gyar or szá gi el ter -
je dé sé nek kez de tén állt az a há rom
hit val lás, amely egy szer re töl tött be
több je len tős sze re pet: az ál la mi ha -
ta lom hoz, a ré gi egy há zi hi e rar chi -
á hoz, de fő leg az új, lu the ri egy há zi
egy sé gek bel ső szer ve ze té hez és teo -
ló gi ai rend sze ré hez va ló vi szo nyu lás -
ban. Így e hit val lá sok nél kü löz he tet -
len he lyet fog lal nak el a lu the ri ta ní -
tás el fo ga dá sá ban és to váb bi ter je dé -
sé ben az or szág te rü le tén” – ol vas hat -
juk a kö tet elő sza vá ban dr. Csep re gi

Zol tán pro fesszor nak, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház tör -
té ne ti Tan szé ke ve ze tő jé nek és dr. Pe -
ter Kó nya egy ház tör té nész nek, az
Eper je si Egye tem tu do má nyos rek -
tor he lyet te sé nek tol lá ból. 

A kö tet be mu ta tón az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um ré szé ről dr. Har -
ma ti Bé la Lász ló igaz ga tó kö szön töt -
te az egy be gyűl te ket. Dr. Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök, egy há zunk re for -
má ci ói em lék bi zott sá gá nak el nö ke
hang sú lyoz ta, hogy „a há rom nyel ven

ki adott hit val lá sok és az azo kat ér tel -
me ző ta nul má nyok pél da mu ta tó
együtt mű kö dés ről tet tek ta nú sá got
az eper je si és a ma gyar or szá gi egye te -
mek kö zött”. A püs pök ki emel te, hogy
Csep re gi Zol tán és Pe ter Kó nya mun -
ká ja nem csak egy ház tör té ne ti leg fon -
tos fel dol go zást tár az ol va só elé, ha -
nem rá mu tat ar ra is, hogy a kö zös
mun ka le he tő sé get nyújt hi ány pót ló
kö te tek meg je len te té sé re.

Dr. Reuss And rás, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem pro fes sor eme -
ri tu sa is mer te té sé ben hang sú lyoz ta,
hogy a kö tet ben kö zölt há rom hit val -
lás – Öt vá ro si hit val lás (Con fes sio
pen ta po li ta na), Hét vá ro si hit val lás
(Con fes sio hep ta po li ta na), Sze pes sé gi
hit val lás (Con fes sio Sce pu si a na) – tö -
mör sé ge, rö vid sé ge és egy ér tel mű sé ge
elő nyük re vált a szö ve gek nek. „Olyan
vi ta ira to kat ol vas ha tunk új ra, me lyek
men te sek a tá ma dó él től. Ezek kel a hit -
val lá sok kal a fel ső-ma gyar or szá gi evan -
gé li ku sok igaz hi tű sé gü ket kí ván ták
iga zol ni” – mond ta a pro fesszor.

Reuss And rás fel hív ta a fi gyel met,
hogy a há rom hit val lás teo ló gi ai tar -
tal ma szem be öt lő ro kon sá got mu tat
az Ágos tai hit val lás el ső ré szé vel, vi -
szont an nak má so dik ré szét, a ró mai
egy ház nak, az eret nek ség nek stb. az
el ma rasz ta lá sát nem ve szi át. 

Há rom lu the ri hit val lás Ma gyar or szá gon

f Folytatás a 3. oldalon
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g Ko czor Ta más

A ka mi on mint egy ki lo mé ter rel járt
előbb, mint én. Na gyon si et tem. Előt -
tem köz vet le nül há rom-négy au tó
to tyo gott. A ka mi on előtt messze
sem mi. Csak utol kel le ne ér nem, és ro -
han hat nék. Az úton elő zők Murphy-
tör vé nyei sze rint azon ban a szem be -
jö vők min dig ak kor jöt tek, ami kor
nem le he tett előz ni. Né hány, má sok
ha lá lát meg ve tő bá tor ság gal vég re haj -
tott ma nő ver után azon ban már a ka -
mi on mö gött to po rog tam. 

Az au tót köl csön kap tam. Az
enyém – sze gény húsz éves, öreg
hölgy – szer viz ben volt ép pen. A köl -
csön au tó úgy gyor sult, úgy szá gul -
dott, ahogy az enyém so ha sem. Él -
vez tem ezt a sza bad sá got. A ka mi on
mö gött hir te len ér de kes ér zés száll
meg. Ha a sa ját au tóm ban ül nék,
nem le het nék itt. Az én he lyem va -
ló já ban há rom-négy au tó val mö göt -
tem len ne. Leg alább. Ez a pil la nat
nem a je le nem, ha nem a jö vőm. 

Az tán eszem be jut, hogy mi lyen
gyak ran te szem ezt. Meg pró bá lom
el ér ni a met rót, hogy előbb re jár jak
az idő ben. Össze vo nok két meg be -
szé lést, hogy ha ma rabb vé gez zünk.
Le mon dok egy nem annyi ra fon tos
ta lál ko zást a fon to sabb nak tű nő ked -
vé ért. Leg na gyobb el len sé gem az
óra, az órák. A szo bám is, az éle tem
is olyan, hogy bár hol va gyok, min dig
lás sak be lő le leg alább egyet. Nem ve -
szít he tem szem elől az el len sé get.

Így elő zöm meg foly ton ön ma ga -
mat. Lo pott idő ben já rok, ta lán már
évek kel ma gam előtt. Mond hat nám,
jól ki hasz nál tam az éle tet, amely ada -
tott. Igaz is len ne ez, ha nem len ne mö -
göt tem az el ha gyott idő szám ta lan
vesz te sé ge. A lét re nem jött ta lál ko zá -
sok, az el ma radt – csend be bur ko ló -
dzó – csil lag né zé sek, a nyu god tan el
nem ol va sott köny vek, a vé gig nem
gon dolt gon do la tok órái.

A ka mi on jobb ra in de xel már egy
ide je. Ész be ka pok, ne kem je lez,
hogy ro han ha tok to vább. Gon do la -
ta i mat hát ra hagy va elő zök. Oda kell
ér nem idő re.

* * *

Húsz per ce a Rot ten bil ler ut cá ban
kel le ne len nem. A Bla ha Luj za té rig
nem ér de kel, hogy csúcs for ga lom
van, mert a kör úton olyan szé les a jár -
da, hogy bi cik li vel nyu god tan le het
men ni, akár gyor san is. Esik az eső, ke -
rül ge tem a tó csá kat. Az tán a Rá kó czi
út nál le kell men nem az út test re. Én
is be ol va dok a csúcs for ga lom ide ges -
sé gé be, tü rel met len sé gé be. 

A Do hány ut cá nál kis ív ben kell
jobb ra for dul nom. Az au tók áll nak
ugyan a sáv ban, de a ke rék pá ro sok út -
test szé lén le vő pár cen ti jén jól le het
előz ni. A be for du lás nál azon ban el aka -
dok. Egy kis fe hér au tó úgy for dul,
hogy el áll ja az uta mat. Va ló já ban
nem is for dul, csak áll a sar ki jár dá hoz
si mul va, vár va, hogy a gya lo go sok en -
ged je nek ne ki egy szűk rést, ahol to -

vább me het. Ne kem ki sebb rés kell,
men nék már, ha len ne he lyem. Le te -
szem a lá bam, és né mi rosszal lás sal át -
csú szom a jár da és a fe hér au tó kö zöt ti
szo ro son. A fe hér au tó rám du dál.

El önt a mé reg. Nem elég, hogy el -
áll ta az uta mat, hogy nem gon dolt ar -
ra, hogy ke rék pá ro sok is van nak a vi -
lá gon, még du dál is! Sem időm, sem
ked vem nincs meg áll ni, csak dü hö sen
vissza né zek. Az au tó ki sza ba dult a ka -
nya ro dás fog sá gá ból, de ahe lyett,
hogy men ne, le las sít mel let tem, és a
sze mem sar ká ból lá tom, hogy le -
eresz ti a fe lém le vő ab la kát. Tu dom,
mi jön. Most ki fog szól ni szá raz biz -
ton sá gá ból va la mi dur va sá got. A zu -
ho gó eső, a ke rék pá ros alá ren delt sé -
ge, iga zam biz tos tu da ta és leg fő -
kép pen a du dá lás iránt ér zett mély el -
len szen vem vég képp a fe jem be száll.
Én ki ál tok el ső nek: 

– Mi ért kell du dál nia?
Az au tó ból vi dám hang vá la szol:
– Szia, Ta más!
Ré gi jó ba rá tunk, gyü le ke ze ti se -

gí tőnk, mun ka tár sunk, Ka ti az. Ő
azok kö zé tar to zik, akik kel az em ber
szin te ott tud ja fel ven ni a be szél ge -
tés fo na lát, ahol akár he tek kel az előtt
ab ba hagy ta. Leg utóbb pár hó nap ja,
a bá tyám ha lá la kor be szél get tünk.
Ak ko ri gon do la tai ma ra dan dó an vi -
lá gí tot tak em lé ke ze tem ben.

Csak re mél ni tu dom, hogy az elő -
ző dur va ki ál tá so mat nem hal lot ta
meg. Egy más mel lett ha la dunk. Ő
évő dő jó kedv vel kez di bi zony gat ni
köz le ke dés bé li iga zát, je lez ve, hogy
na gyon is hal lot ta azt, amit én mond -
tam. Vi dám sá ga rám is át ra gad. Be -
szél nénk még, de mö göt tünk gyű lik
a sor. Így vé gül csak in tünk. Ví gan
haj tok to vább, már az eső sem za var.

Az tán ar ra gon do lok, hogy az úton
– és itt most nem is csak a kör út ról
van szó – hány szor ki ál tunk os to ba -
sá go kat, mi előtt be le néz nénk a má sik
ar cá ba. Au tó ként, tárgy ként lát juk
egy mást oly kor, meg fe led kez ve ar ról,
hogy ta lál ko zá sok ra te rem tet tünk.

Még hogy Is ten ne len ne hét köz -
na pi mó don a kö ze lünk ben? 

* * *

Ez az idő szak a meg ál lás ide je. Meg
kell ta lál nunk az úton a he lyün ket,
amely ne künk ada tott. Nem le ma rad -
va és nem elő re si et ve, ha nem ott,
ahol ép pen va gyunk. És há lás nak kell
len ni ezért a he lyért.

Ez az idő szak a mon da tok óva tos -
ság ra in té sé nek ide je. Az egy más ra is -
me rés és a ma gunk ra is me rés ide je.
Az Is ten re is me rés ide je.

Nem sok. Negy ven nap.

A szerző a Ferencvárosi Evangélikus
Egyházközség lelkésze

Sietőstörténetek

Esztergomi templomablak   f��Az evangélikus gyülekezet alapító lelkészéről írásunk a 14. oldalon

b Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban a szlo vák–ma gyar tör té nel mi kö -
zös ség ki fe je zé se ként tar tot tak könyv be mu ta tót feb ru ár 26-án. A Há -
rom lu the ri hit val lás Ma gyar or szá gon cí met vi se lő, há rom nyel vű – szlo -
vák, ma gyar, né met – ki ad vány ban a hit val lá sok szö ve gei mel lett kí sé -
rő ta nul má nyo kat is ol vas ha tunk. Az Eper je si Egye tem ki adá sá ban meg -
je lent mun ka min den kép pen hi ány pót ló, hi szen két ma gyar or szá gi evan -
gé li kus hit val lá sunk ez ál tal vált ma gyar nyel ven is hoz zá fér he tő vé. 
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Az al ka lom a Szél ró zsa Band ál tal ve -
ze tett kö zös ének lés sel és az együt -
tes szol gá la tá val in dult, majd Krá mer
György es pe res, pi li si lel kész áhí ta ta
ál lí tott min den kit irány ba a ki fu tó pá -
lyán. In nen kezd het tek el szár nyal ni
a részt ve vők a nyá ri fesz ti vál sok szí -
nű sé ge fe lé, hi szen min den ki ér dek -
lő dé sé nek meg fe le lő en vá laszt ha -
tott a works ho pok kö zül. 

Délikerületipróbarepülés

f Folytatás a 12. oldalon

b Az egy há zunk or szá gos iro dá já nak gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya ál tal 2012-
ben útjá ra in dí tott ke rü le ti if jú sá gi na pok prog ram so ro zat és a szél ró -
zsás évek ben már meg szo kott elő ta lál ko zó idén egy más ra ta lált. Solt vad -
kert vá ro sá ban már ci us 1-jén, szom ba ton kö rül be lül há rom száz fi a tal gyűlt
össze a meg hir de tett prog ra mok ra és a ta lál ko zás ra. A dé li ke rü le ti if -
jú sá gi nap igei mot tó ja „Láss, ne csak nézz” (Mt 13,44) volt. Eh hez kap -
cso ló dott a Szél ró zsa-elő ta lál ko zó Pró ba re pü lés ve zér fo na la.

„Ez az idő szak 
a meg ál lás ide je. 
Meg kell ta lál nunk 
az úton a he lyün ket,
amely ne künk ada tott. 

„…azon di á kok kö zött, akik ben nagy volt a haj lan dó ság 
a ver sen gés re, ala csony volt a szán dék a meg bo csá tás ra.
(…) a meg bo csá tás ké pes sé ge és gya kor lá sa hosszú tá von
ugyanakkor ösz tön ző leg hat az em ber egész sé ges 
lel ki fej lő dé sé re és fi zi kai egész sé gé nek meg őr zé sé re.”

Versenyszellem és megbocsátás f 11. oldal

„Tud tuk-e Mes te rün ket 
hi te le sen kép vi sel ni azok előtt,
akik hez kül det tünk? 
Kér dé sek, ame lyek re böjt ben 
kü lö nö sen is vá laszt kell ad nunk.”

A vasárnap igéje f 2. oldal

„A po kol tu laj don kép pen ma ga a be nem 
fo ga dott ság, a ki ta szí tott ság – ma gya ráz ta a püspök.
– És ar ról sem sza bad meg fe led kez nünk, 
hogy ma ga Is ten fia »mély sze gény ség ben«, 
haj lék ta lan stá tus ban, egy is tál ló ban szü le tett meg.”

A semmi ágán ülők f 5. oldal
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Ha egy há zas pár nak be teg vagy fo -
gya té kos gyer me ke szü le tik, a szü lők,
de a tel jes ro kon ság is na gyon el ke -
se re dik. Gon do lat ban vé gig fut nak
mind azon, ami er re a gyer mek re
éle te so rán vár. Lát ják elő re sok
meg pró bál ta tá sát és azt, hogy az ál -
la po ta nem ja vít ha tó. Lát ják gyer me -
kük ki szol gál ta tott sá gát is. Azt, hogy
az élet ben nem fog tud ni úgy ha lad -
ni, ahogy a kor tár sai. Lát ják az em -
be rek hoz zá ál lá sát is. A szá na ko zó,
együtt ér ző te kin te te ket vagy az el zár -
kó zó, ki kö zö sí tő ma ga tar tást. Fél tik
gyer me kü ket a jö vő től. 

És va ló ban, olyan kor ban élünk,
amely ben az el ső pil lan tás ra jól lát -
ha tó dol gok dön tő ek a kap cso la tok -
ban, a bol do gu lás ban. Per sze lát -
szó lag min den ki igyek szik el lep lez -
ni az el len ér zé sét, de va jon nem la -
pul-e so kunk ban lel künk mé lyén az
el uta sí tás min den olyan do log gal
szem ben, amely nem „át la gos”, nem
„nor má lis”? A kü lön bö ző ség nyu godt
el fo ga dá sa (a to le ran cia) per sze fon -
tos em be ri és ke resz tyén tu laj don ság,
de hogy ál lunk ez zel a tu da tunk leg -
mé lyén? Nem kö töz-e meg ezer és
ezer be lénk ol tott vagy sa ját ta pasz -
ta la tok ál tal szer zett elő íté let? 

A szü lők ter mé sze te sen nem csak
a gyer me ket saj nál ják, ha nem sa ját
ma gu kat is. Jól tud ják, hogy az éle -
tük ez zel a gyer mek kel már nem
foly ta tód hat úgy, mint ed dig, át kell
áll ni uk egy új élet vi tel re, új idő- és
erő be osz tás ra. „Va jon fog juk-e bír ni?
Nem is annyi ra tes ti leg, mint in kább
lel ki leg ho gyan tud juk el vi sel ni ezt a
meg pró bál ta tást?” – te he tik fel a
kér dést. „Mi ért pont ve lem, ve lünk
tör té nik ez?” – hang zik az újabb
kér dés. 

A tör té ne tünk ben sze rep lő apa is
ilyen kér dé se ket te he tett fel ma gá ban.

„Egyet len fi am van, nincs más foly -
ta tá sa az éle tem nek, és ő is ilyen ret -
te ne tes ál la pot ban van. Min den na -
pom ra rá nyom ja szo mo rú és fáj dal -
mas bé lye gét fi am szen ve dé se. In -
kább én szen ved nék, csak ő le gyen
egész sé ges!” – ilye ne ket gon dol ha tott
az apa. 

Pró bál ko zott ő már sok min den -
nel. Ka pasz ko dott min den hal vány
re mény su gár ba, amely po zi tív vál to -
zást ígért. A jó szán dé kú ki bi cek ta -
ná csá ra dob ta már tűz be is, víz be is,
és ki tud ja, hány va já kos ku ruzs ló
csalt ki tő le jó ko ra össze get, de a fiú
ál la po ta nem ja vult. És most itt van
Jé zus, az az hogy csak a ta nít vá nyai, de
azok sem tud nak sem mit csi nál ni. 

Raf fa el lo hí res ké pe, a Krisz tus
meg di cső ü lé se – amely nek má so la ta
sok gyü le ke ze tünk ol tá rán is lát ha tó
– jól áb rá zol ja a szin te el vi sel he tet -
len ket tős sé get. Jé zus a he gyen
mennyei di cső ség ben su gár zik, lé nyé -
ből már szin te csak az is te ni lát ha tó;
a kép al só ré szén, a hegy al já ban a ta -
nít vá nyok kín lód nak a nya va lya tö rős
fi ú val, tel je sen si ker te le nül. 

Az apa pa naszt tesz Jé zus nál:
„Meg kér tem ta nít vá nya i dat…, de
nem tud ták.” Ta lán meg áll ha tunk
en nél a mon dat nál egy pil la nat ra. Va -
jon ránk, akik Jé zus ta nít vá nya i nak
hisszük ma gun kat, hány szor pa nasz -
kod ha tott a vi lág csa ló dot tan? Ki -
mond va vagy ki mon dat la nul hány -
szor kér het ték már szá mon raj tunk
ta nít vány sá gunk erőt len sé gét, pusz -
ta for ma li tá sát? Ha Jé zus vi lá gos sá -
ga kö vet kez té ben mi is vi lá gos ság va -
gyunk, ak kor ho gyan él het nek em be -
rek tel jes lel ki sö tét ség ben a köz vet -
len kör nye ze tünk ben? Ta lán csak
nem azért, mert nem vi lá gí tunk?
Vagy ha mi va gyunk a föld só ja, ak -
kor hogy le het kö rü löt tünk bé két len -

ség, ha rag, pár tos ko dás? Ta lán csak
nem azért, mert meg ízet le nül tünk?
Tud tuk-e Mes te rün ket hi te le sen kép -
vi sel ni azok előtt, akik hez kül det -
tünk? Kér dé sek, ame lyek re böjt ben
kü lö nö sen is vá laszt kell ad nunk. 

Jé zus is csa ló dott a ta nít vá nyok -
ban, mint már annyi szor. Csa ló -
dott sá gát nem is rej ti el: „Ó, hi tet len
és el fa jult nem ze dék… med dig szen -
ved lek még ti te ket?” Ha er re a ki vá -
lasz tott csa pat ra, a ta nít vá nyi gár dá -
ra te kint – aki ket már há rom éve ta -
ní tott nap mint nap, és akik mind -
össze ennyit tud nak „pro du kál ni” –
, bi zony, meg van az oka csa ló dott sá -
gá nak. Rá szo ru ló, se gít sé get ké rő
em be rek nem kap nak tő lük – tő lünk
– sem mit.

És ezen a pon ton fon tos for du la -
tot vesz Jé zus út ja. Et től kezd ve
mond ja ta nít vá nya i nak azo kat a dol -
go kat, ame lyek a szen ve dés tör té -
net ben rá vár nak. Két ilyen pon tot
em lít az evan gé lis ta: az egyik az,
ami kor Pé ter meg vall ja, hogy „Te
vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia”
(Mt 16,16), a má sik ese mény pe dig ez
a ku darc. Mind két ese mény meg erő -
sí ti Jé zust ab ban, hogy kül de té sét,
amellyel az Atya meg bíz ta, tel je sí te -
nie kell. 

Pé ter val lás té te le re mény sé get ad
ar ra, hogy most már meg van a Lé lek -
nek az a szik rá ja, amely re egy há zat
le het épí te ni. Ez a ta nít vá nyi si ker te -
len ség ugyan csak ab ban erő sí ti Jé -
zust, hogy a ke reszt ál do zat nem el -
ke rül he tő, mert pusz tán a ta nít vá -

nyok hi tén – amely ről lát ha tó, hogy
mi lyen ál la pot ban van – nem ala pul -
hat az üd vös ség. A ku darc az ön ma -
gunk eszé be és ere jé be ve tett hit ről
át irá nyít ja te kin te tün ket a ke reszt re.
Vagy aho gyan Lu ther mond ja, Is ten
Szent lel ke fog min ket át irá nyí ta ni
Krisz tus ál do za tá nak az ere je, a ke -
reszt alá. 

És van még egy fél mon dat, amely
szí ven üt het: „Mes ter, kér lek, te kints
a fi am ra, mert ő az én egyet le nem.”
Va jon Is ten mit mond hat ne künk,
ami kor a böjt ka pu já ba érünk?
Ugyan ezt: „Em be rek, te kint se tek Fi -
am ra, mert ő az én egyet le nem!”
Ár tat lan, nincs bű ne. Még is ál do zat -
ra ké szül ér te tek és he lyet te tek. 

Jé zus át érez te az apa fáj dal mát, de
Is ten nek is ugyan olyan fáj dal mat
okoz fia szen ve dé se és ha lá la. Jé zus
oda for dít ja te kin te tün ket a ke reszt -
re. Min den, ami ez után a be je len tés
után tör té nik, már csak a ke reszt fa
alól vissza néz ve vá lik ért he tő vé a
ta nít vá nyok szá má ra. De on nan
vissza néz ve min den be széd, amely
rejt ve volt előt tük, meg vi lá go so dott.
Ezért mi is, ha ér te ni akar juk az éle -
tün ket, csak is a ke reszt tö vé ből néz -
ve lát hat juk iga zán.

g ME kis Ádám

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Az
idei böjt höz is úgy ér kez tem, hogy tel -
ve van az éle tem sok hi á ba va ló ság gal,
vi lá gi ér ték rend del, gon dol ko dás -
mód dal. En gedd meg, hogy ez a böjt
va ló di tisz tu lást hoz zon szá mom ra.
Hadd le gyen ki ürít ve be lő lem mind -
az, ami lel ke met mér ge zi, ami aka ra -
tod tól el von. Ugyan ak kor tölts be
Lel ked del, hogy fel is mer jem a Fi ad ke -
reszt jé hez ve ze tő utat. Őál ta la újítsd
meg az éle te met! Ámen.

B Öj t 1.  va Sár nap ja (in vo C a vit ) – lk 9,38–45

Tekintsafiamra,mertőazénegyetlenem!
a va Sárnap ig éjE

b Böjt el ső va sár nap ján ko ránt sem
eről te tett, ha nem a do log ter mé -
sze té ből adó dó le he tő ség és fel -
adat, hogy együtt be szél jünk az
imád ság ról és a böjt ről. A té ma
azon ban messzebb visz, s ar ra
kész tet, hogy gon do la ta ink ban
és gya kor la tunk ban egy aránt
kös sük össze a ket tőt. Böjt és
imád ság el vá laszt ha tat la nok.

Böjt – imád ság nél kül – könnyen
üres for ma li tás sá vál hat, vagy csu pán
egész ség ügyi prog ram má, amely az
élet egy ol da lú tisz tí tá sát cé loz za. De
mit ér a test tisz tu lá sa, ha be lül, a lé -
lek ben és az ér te lem ben ott ma rad a
pi szok, a tisz tá ta lan, a za va ró, az,
amit az Is ten nel va ló pár be széd ben
nem „be szél tünk ki”? 

Imád ság böjt nél kül pe dig ugyan -
úgy „fél ka rú óri ás” ma rad hat… Nem
az asz ké zis hi ány zik mel lő le (bár
ar ra is sok eset ben szük sé ge van a lé -
lek nek, a gon do la ta ink nak, a tisz ta
fej nek), ha nem az a ki üre se dés és ki -
üre sí tés, amely he lyet ké szít az Is ten -
nel va ló kö zös ség nek.

Sok fé le bib li ai tör té net be szél a
böjt ről. Ószö vet sé gi pró fé ci ák, evan -
gé li u mi sza ka szok és apos to li biz ta -
tá sok. Jól le het a böjt visszá já ra for -
dul hat az ál tal, ha csak va la mi ön sa -
nyar ga tó em be ri igye ke zet ként hasz -
nál juk (vagy uta sít juk el), vagy tar -
ta lom nél kü li szo kás ként gya ko rol -
juk, azon ban a Szent írás sok-sok

ál dás ról be szél, amely szo ro san kap -
cso ló dik a böjt höz, s a hát tér ben
min dig meg hú zó dik a lel ki rá han go -
ló dás és töl tés – az imád ság gal
össze füg gés ben.

Az ószö vet sé gi ma gán éle ti és kul -
tusz elő írá sok egy aránt fel szó lí ta nak
a böjt, a va la mi től va ló tar tóz ko dás
gya kor la tá ra, de a pró fé ci ák sor ra
szól nak Is ten kri ti ká já ról is, amely ép -
pen a böjt tel kap cso la tos gya kor la to -
kat ve szi na gyí tó alá. S az után hang -
zik – nem egy szer – az is te ni gon do -
lat foly ta tá sa: „Ne kem az olyan böjt
tet szik…” (Pél dá ul Ézs 58,6) Ilyen
ese tek ben min dig va la mi vel össze -
kap cso ló dik a böjt: se gí tő sze re tet tel,
a jó cse lek vé sé vel, az el eset tek ügyé -
nek fel ka ro lá sá val, az ügye ket tisz tá -
zó be szél ge té sek kel, fe szült sé gek ren -
de zé sé vel vagy ép pen az imád ság gal.

Az Új szö vet ség – bár Jé zust ép pen
a böjt ügyé ben pró bál ják szem be ál -
lí ta ni (és össze ug rasz ta ni) Ke resz te -
lő Já nos sal – nem csak is me ri a böj -
tö lést, de biz tat rá, sőt pél dát mu tat
a he lyes mód ra. Jé zus ma ga is böj töl,
s ami kor böj töl, ma gá tól ér te tő dő
mó don be szél get is a mennyei Atyá -
val (lásd a meg kí sér tés tör té ne té nek
negy ven na pos böjt je vagy azok a le -
írá sok, ame lyek úgy tu dó sí ta nak:
Jé zus fél re vo nult imád koz ni). A böjt
az apos to lok ese té ben és írá sa i ban az
Is ten re han go ló dás, a szol gá lat ra
va ló fel ké szü lés mód sze re i hez tar to -
zott, amely so ha sem sza kadt el az
imád ság tól.

„Ez a faj ta pe dig nem tá vo zik el,

csak imád ság ra és böj tö lés re” –
mond ja Urunk, ami kor a meg di cső -
ü lés he gyé ről le fe lé jö vet egy go nosz
lé lek ál tal gyö tört (hold kó ros) em bert
visz nek elé az zal a ké rés sel, hogy gyó -
gyít sa meg (Mt 17,21). Pá rat lan ese -
mény zaj lik mind a he gyen, mind pe -
dig vissza tér ve e vi lág kö rül mé nyei,
a be teg ség és nyo mo rú ság kö zé. S a
tör té net az egy sze ri ese mé nyen túl -
mu tat va ál ta lá nos konk lú zi ót tar -
tal maz Jé zus szá já ból. 

Cso dá la tos tit kot árul el Urunk,
amely ér vé nyes mind egyé ni, mind
pe dig kö zös sé gi éle tünk ben. Bi zo nyos
hely ze tek ben, ami kor már-már ki lá -
tás ta lan nak tű nik min den, hi szen
az em ber te he tet len, mint ak kor a ta -
nít vá nyok, van meg ol dás: böjt és
imád ság. Élünk-e tu da to san mi, mai
ta nít vá nyok ez zel a krisz tu si „aján lás -
sal”? Ér de mes hát a ket tőt együtt új -
ra fel fe dez ni.

A li tur gi kus év ben el ér kez tünk a
böj ti idő szak hoz. Az eny he, még is fá -
rasz tó és ba rát ság ta lan tél után kö -
ze leg a ta vasz. Ta va szi tisz tí tó kú rát
aján la nak az or vo sok s a ter mé szet -
gyó gyá szok. Iga zuk van. Fon tos,
hogy szer ve ze tünk fel fris sül jön, el -
hagy ja a sok mér get, ame lyet ma ész -
re vét le nül is nap mint nap ma gunk -
hoz ve szünk. Mi azon ban tud juk,
hogy a tes ti böjt ak kor vá lik lel ki böjt -
té, az az egész lé nyün ket át já ró meg -
úju lás le he tő sé gé vé, ha imád ság ból
in dul, imád ság gal zaj lik, és imád ság -
ban ér cél já hoz.

Gon dol juk vé gig, mi az, ami mér -

gez te, ter hel te éle tün ket. Le gyünk
elég bát rak ah hoz, hogy aka rat erőt
gyűjt ve le tud junk mon da ni ar ról a
va la mi ről, ami ne künk túl fon tos, és
ilyen ér te lem ben meg sze gé nyed ve –
így bol do gok a lel ki sze gé nyek –
tud junk az imád ság ban meg újul ni.
Ha így tör té nik, a le mon dás, a böjt a
test imád sá gá vá vál hat. Test és lé lek
imád sá ga pe dig ál dá sok so ka sá gát
ígé ri az imád ko zó nak.

In vo ca vit va sár nap já nak hív juk a
böj ti idő szak el ső va sár nap ját. El ne -
ve zé sét az is ten tisz te le tet kez dő 91.
zsol tár ról kap ta: „Se gít sé gül hív, és én
meg hall ga tom.” Éle tünk ön ma gá ban
vesz tés re van ítél ve, hi szen el sza kad -
va az élet for rá sá tól tö re dé kes, mu -
lan dó éle tű em be rek va gyunk. Se -
gély ki ál tá sunk azon ban nem az üres
koz mosz ba, a sem mi be száll, ha -
nem azt az Is tent szó lít ja meg, aki
meg ígér te, hogy meg hall gat min -
ket. Ah hoz, hogy őt tud juk meg szó -
lí ta ni, ah hoz, hogy meg hall juk hí vó
sza vát, he lyet kell ké szí te ni a szí vünk -
ben. Akár úgy, hogy ki te szünk on nan
min dent, ami fö lös le ge sen, za va ró an
fog lal ja a he lyet. Böjt és imád ság
így tar to zik össze.

g Ha fEn schEr Ká roly

Imádságésböjt
Nem csak böjt el ső va sár nap já ra

Mennyei Atyánk! Ir ga lo mért és ke gye -
le mért for du lunk hoz zád. Olyan sok
el vé tett sza vunk és el hi bá zott moz du -
la tunk van. Fel nem fog hat juk, hogy Fi -
ad, Jé zus Krisz tus is meg kí sér te tett, és
szen ve dett ér tünk. Az ő meg kí sér té -
se, szen ve dé se és meg kí sér tés ben,
szen ve dés ben va ló meg ál lá sa ad ne -
künk hi tet és erőt. Ben ne bíz va ké rünk
té ged: hall gasd meg kö nyör gé sün ket!

Kö nyör günk hoz zád: őrizd meg a
kí sér té sek kö ze pet te egy há za dat és
min den hí vőt. Új uta kat ke re sünk az
em be rek fe lé, hogy az öröm hírt vi gyük
ne kik. Se gíts ab ban, hogy eze ken az
új uta kon jár va tisz tán és iga zán hir -
des sük az evan gé li u mot. Ne en gedd,
hogy akár a kor szel lem nek, akár egyé -
ni vá gya ink nak en ged ve bár mit is
fe led ni hagy junk a te drá ga igéd ből.

Kö nyör günk hoz zád az egész vi -
lágért. Tud juk, hogy har mo ni kus nak
és tö ké le tes nek te rem tet ted, mi pe -
dig az el ső bűn eset óta rom bol juk és
ká ro sít juk az em be ri és ter mé sze ti vi -
lá got. Kér jük, óvd és őrizd meg min -
den go nosz tett és szán dék el le né re
utó da ink nak is! Se gítsd meg a há bo -
rú ság és ter mé sze ti ka taszt ró fák súj -
tot ta em be re ket! Add, hogy át él hes -
sék a te sze re te te det!

Kö nyör günk hoz zád ha zán kért,
nem ze tün kért, né pün kért. Gond és fé -
le lem, két sé gek és kér dé sek gyö tör nek
ben nün ket, ami kor a jö vőnk re gon do -
lunk. Mu tass ne künk ki utat, és ve zess
ki ben nün ket a gya nak vás, vá das ko dás,
bé két len ség csap dá já ból! So kat szen -
ve dett né pünk nek adj erőt, tar tást és hi -
tet, hogy bíz zon ben ned és ön ma gá ban!

Kö nyör günk hoz zád min den em -
be rért. Őrizd és vé del mezd csa lád ja -
ink egy sé gét, sze re te tét, mert a bűn és
a kí sér tés rom bol ni igyek szik. Vi -
gyázz gyer me ke ink és fi a tal ja ink lel -
ki és tes ti fej lő dé sé re. Adj böl cses sé -
get a szü lők nek, hogy fe le lős ség gel és
sze re tet tel ne vel jék gyer me ke i ket.
Se gítsd az idős em be re ket, hogy a ma -
gány vagy a be teg sé gek egy re sú lyos -
bo dó ter hei ne tör jék össze hi tü ket.
Vi gasz ta ló sze re tet tel vedd kö rül a ha -
lál lal és a gyá szuk kal küz dő ket. Urunk,
oly so kan és oly sok fé le te her alatt só -
haj ta nak. Lát tasd meg ve lünk, hogy
ki ket bíz tál ránk, akik nek köz ve tít het -
jük Jé zus Krisz tus sze re te tét. 

Leg fon to sabb sza vunk le gyen a kö -
szö net sza va. Kö szön jük ne ked, hogy
Jé zus Krisz tus föld re jött, vé gig jár ta a
ke reszt utat. Ő a mi meg vál tónk és ál -
lan dó an ve lünk lé vő Urunk örök kön-
örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Bi zony, bi zony, az ör dög rég meg foj -
tott vol na már, ha meg nem tart a gyó -
nás. Hi szen sok az olyan, két sé gek től
öve zett do log, me lyet az em ber föl
nem fog hat, s ki nem is mer het. Ek kor
ka ron fog ja test vé rét, fél re von ja, és
elé be tár ja, hogy mi bánt ja. Vagy tán
árt ne ki, hogy fe le ba rát ja előtt egy ki -
csit meg aláz ko dik, és szé gyen kez ve vi -
gasz ta ló szót vár, me lyet meg szív lel,
akár ha Is tent hal la ná, mint ahogy Mt
18,19-ben meg ír va ta lál juk: »Bi zony,
mon dom nék tek: amit meg köt tök a föl -
dön, köt ve lesz a menny ben is, amit pe -
dig föl ol do tok a föl dön, old va lesz a
menny ben is.«” 

g Lu ther Már ton:
Nyolc böj ti pré di ká ció 

(Sze bik Zsó fia for dí tá sa)

SE MpEr rEfor M anda
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He tek óta lé leg zet-vissza fojt va fi gyeli
a vi lág, hogy mi tör té nik Uk raj ná ban.
Saj nos ép pen ség gel nem mond ha tó
szo kat lan nak, hogy köz vet len szom -
szé dunk ban há bo rú fo lyik, hi szen a
ki lenc ve nes évek ben a dél szláv vál ság
tor kol lott vé res öl dök lés be és tö -
meg mé szár lás ba. Most ha zánk ke leti
szom széd ja küzd a pol gár há bo rú ré -
mé vel. A két eset ben kö zös egy részt
a poszt kom mu nis ta örök ség, más -
részt az et ni kai szem ben ál lás. Har ma -
dik té nye ző ként pe dig meg em lít het -
jük, hogy amint egy kor a Vaj da ság -
ban, úgy most a Kár pát al ján is je len -
tős lét szá mú ma gyar ság él, amely
bi zony könnyen ál do za tá vá vál hat
az őrült szem ben ál lás nak.

Nem va gyok po li ti kai elem ző, így
pon to san nem tu dom meg ha tá roz -
ni a há bo rús ko dás okát. A fel szí nen
azt lá tom, hogy volt egy ré gi orosz -
ba rát ha ta lom, ame lyet szí vós köz de -
lem ben – ut cai tün te té se ken és a pol -
gá ri el len ál lás meg annyi esz kö zé vel
– meg dön tött egy nem ze ti nek mi nő -
sí tett, ám igen csak sok szí nű, gyak ran
egy más sal is har co ló el len zék. Ki jev
emb le ma ti kus te rén, a Maj da non
na po kon át folyt el len ál lás, ame lyet
a mé dia szin te perc ről perc re élő ben
köz ve tí tett. 

Meg ren dí tő ké pe ket lát hat tunk
ba ri ká do kon har co lók ról és orv lö vé -
szek ál tal le va dá szott ci vil ál do za tok -
ról. Ki tud ná el fe lej te ni an nak a hu -
szon egy éves ön kén tes nek a lát vá -
nyát, aki vö rös ke resz tes mel lény ben
se gí tett a rá szo ru ló kon, majd egy szer
csak vé res to rok kal küld te utol só nak
hitt egy sza vas Fa ce book-üze ne tét a
vi lág nak: meg ha lok. (Az tán ki de -

rült, hogy a hős le ány ta lán még is csak
élet ben ma radt.) 

Lát tuk a ké pe ken a vi lág hí rű bok -
szo lót, majd a bör tön ből ki sza ba dult
po li ti kus asszonyt, élő ben kö vet het -
tük a par la ment dön té sét, amellyel
meg fosz tot ta ha tal má tól az ad di gi el -
nö köt. 

Már-már azt hit tük, hogy a de -
mok rá cia di a dal mas ko dott a dik ta tú -
ra fö lött, ám az tán ar ról ér kez tek hí -
rek, hogy az új ha ta lom egyik el ső
dön té se a ma gya rok szá má ra is ked -
ve ző nyelv tör vény meg szün te té se
volt. Sőt egy re in kább az volt a kül -
ső szem lé lő meg győ ző dé se, hogy itt
vol ta kép pen oli gar chák ál tal pén -
zelt po li ti kus cso por tok foly tat nak
egy más sal ádáz küz del met. 

At tól tar tok, hogy most ugyanaz
tör té nik nagy ban, amit ki csi ben már
a ki lenc ve nes évek ben szá mos eset -
ben lát tam a ma gyar–uk rán ha tárt
át lép ve, vagy is a kor rup ció bo rít el
min dent. Ak ko ri ban „csak” az szá mí -
tott ter mé sze tes nek, hogy aki Zá -
hony nál át akar ta lép ni a ha tárt, az
szin te kö te le ző en meg ha tá ro zott
pénz össze get nyo mott a ha tár őr fe -
lé je ki nyúj tott mar ká ba. A te nye rek
az óta is nyit va vár ják a meg vesz te ge -
tők pén zét, csak nyil ván az össze gek
nőt tek nagy ság ren dek kel.

Szá mos ké pet lát hat tunk a front -
vo na lon tar tóz ko dó or to dox vagy
gö rög ka to li kus pa pok ról, akik nya -
kuk ban stó lá val, ke zük ben ke reszt -
tel áll nak az el len sé ges fe lek kö zött,
vagy ép pen vég tisz tes sé get ad nak a
ha lot tak nak. Ugyan ak kor fel zak la tott
az a fo tó so ro zat is, ame lyen egy el -
fo gott orv lö vészt lin csel meg a dü -

hödt tö meg, s a fi a tal em ber ré mü let -
től el tor zult ar cá ba mé lyen be le -
nyom ják a fe szü le tet, je lez ve, hogy itt
is ten íté let tör té nik. Vál hat a ke reszt
ilyen fe nye ge tő jel lé?

Egy re ke vés bé lá tok tisz tán egy
olyan vi lág ban, ahol már alig ké pes
bár ki is kor dá ban tar ta ni az in du la -
to kat és a nyers ösz tö nö ket, és ahol
szem mel lát ha tó an min den az ér dek
ál tal moz ga tott ha tal mi játsz mák nak
ren de lő dik alá, és a po li ti kai bo -
szor kány kony há ban ki fő zött éte lek -
kel akar nak ben nün ket meg etet ni.

Nem tu dok mást ten ni, mint hogy
sze mé lyes kap cso lat ba pró bá lok lép -
ni azok kal, akik nek a vé le mé nyé re
adok. Így mi előtt egy há zunk zsi na -
tát tá jé koz tat nám az uk raj nai hely zet -
ről, tá jé ko zó dom az erős evan gé li kus
irá nyí tás alatt ál ló Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet mun ka tár sa i nál, hogy
meg tud jam, mit szán dé koz nak ők
ten ni a vál sá gos hely zet ben. Meg tu -
dom, hogy a szer ve zet igaz ga tó ja
sze mé lye sen vi tte Ki jev be a ma gyar
kor mány többmil li ós gyógy szer szál -
lít má nyát. A se gélyt ab ban a temp -
lom ban és ko los tor ban ad ták le,
amely a har cok so rán amo lyan el ső -
se gély-ál lo más ként is üze melt.

Kap cso lat ba lé pek to váb bá a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség fő tit ká rá -
val, aki tá jé koz tat ar ról, hogy mit tesz
a het ven mil lió főt tö mö rí tő szer ve -
zet az uk raj nai ál do za to kért és a
hely zet ren de zé sé ért. Meg tu dom tő -
le, hogy Ki jev né met evan gé li kus
gyü le ke ze te is ki ve szi ré szét a rá szo -
ru lók meg se gí té sé ből. Temp lo muk
ugyan is alig száz öt ven mé ter re ta lál -
ha tó a Maj dan tól, így oda mind két fél

sé rült je it be vi tték, hogy ápo lás ban ré -
sze sül je nek. A temp lom min den ki
előtt nyit va áll, így bi zony ar ra is van
pél da, hogy akik kint, a ba ri ká do kon
szem ben áll nak egy más sal, ott bé ké -
ben együtt pi hen nek, adott eset ben
me leg ételt vagy ép pen lel ki vi gaszt
kap nak. A gyü le ke zet lel ké szei és tag -
jai ké szek min den kit egy for mán se -
gí te ni, ugyan ak kor tu da tá ban van nak
an nak, hogy őket mint né me te ket in -
kább az eu ró pa i sá got kép vi se lő ol dal -
ra so rol ják be.

Leg fon to sabb nak azon ban azt ér -
zem, hogy te le fo non kap cso lat ba
lép jek kár pát al jai ba rá ta im mal. Sok -
szor jár hat tam már ná luk, leg utol já -
ra egy éve szol gál tam több re for má -
tus gyü le ke zet ben, és ta lál koz hat tam
az utol só mo hi kán nak szá mí tó ma -
rok nyi ma gyar evan gé li kus sal. A
püs pök he lyet tes el mond ja, hogy
Ung vá ron is nyug ta lan sá got ta pasz -
tal nak. 

A me gye há zát el fog lal ták a tün te -
tők, ahon nan fel emelt kéz zel vo nul -
tak ki a rend fenn tar tó erők. A püs -
pök he lyet tes tart at tól, hogy az épü -
let ben el pusz tul hat nak olyan do ku -
men tu mok, ame lyek az egy ház múlt -
já val és je le né vel kap cso lat ban pó tol -
ha tat lan ér té kű ek. Fon tol gat ják, hogy
gyer me ke i ket az eset le ges há bo rús
cse lek mé nyek ide jé re Ma gyar or szá -
gon he lye zik biz ton ság ba. Meg is
adom ne ki né hány nyír egy há zi gyü -
le ke zet és in téz mény el ér he tő sé gét. 

Egy má sik lel kész ba rá tom azt
mond ja el, fél nek at tól, hogy na ci o -
na lis ták vo nul nak majd be ab ba a
tisz ta ma gyar fa lu ba, ahol ő szol gál.
Ezért amo lyan pol gár őr sé get ál lí ta -

nak fel, hogy ön ma gu kat és ja va i kat
meg véd jék. Van nak kö zöt tük olyan
ra di ká lis ma gya rok, akik azt re mé lik,
hogy ez a za va ros hely zet akár Kár -
pát al ja bi zo nyos ré sze i nek Ma gyar -
or szág hoz va ló vissza té ré sét is je lent -
he ti. Mind azon ál tal ők sze ret né nek
ki ma rad ni a ri bil li ó ból, mert meg győ -
ző dé se, hogy ez a bé két len ség csak a
szél ső sé ge sek nek ked vez.

Csak azt kér he tem az ol va sók tól:
imád koz za nak a há bo rú bor zal ma -
i nak ki tett Uk raj ná ért, hogy a fe lek
meg bé kél je nek egy más sal! Le gyen
vé ge a vér on tás nak és a tisz tes ség te -
len gya kor lat nak! Fo ko zot tan imád -
koz za nak kár pát al jai ma gyar test vé -
re in kért, hogy ne vál ja nak erő sza kos
cse le ke de tek ál do za ta i vá vagy ép pen
bűn bak ká a nem ze ti sé gek szem ben -
ál lá sá ban!

Do na nob is pacem. Adj bé két,
Uram!

KönyörgésUkrajnáért é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Mi vel hi va ta los be ad vány ként je len tek
meg az ira tok, ere de ti nyel vük a la tin.
Az Öt vá ro si hit val lás már 1613-ban
meg je lent ma gyar nyel ven is, de a má -
sik ket tő csak most, 2014-ben vált ol -
vas ha tó vá anya nyel vün kön. „A könyv
szer zői négy nyel ven – la tinul, né me -
tül, szlo vá kul és ma gya rul – be szél nek.
A kö tet ben a kí sé rő ta nul má nyok is
há rom nyel ven je len tek
meg. Vol tak idők, ami kor
a mű velt em ber mind a
négy nyel vet is mer te és
hasz nál ta. Olyan idő ket is
is me rünk, ami kor ezek a
nyel vek el vá lasz tot tak
egy más tól min ket. Azt
kí vá nom, hogy ez a könyv
össze kös sön, és ne el vá -
lasszon ben nün ket” – fo -
gal ma zott is mer te tő je vé -
gén Reuss And rás.

A kö tet be mu ta tón je len
volt az Eper je si Egye tem
ok ta tá si rek tor he lyet te se,
dr. Mi lan Port ik is. Kö -
szön tő jé ben el mond ta,
hogy eu ró pai uni ós tá -
mo ga tás sal tud ták a kö tet
elő ké szü le te it, il let ve meg -
je le né sét tá mo gat ni. Az egye tem mel
kap cso lat ban a rek tor be szá molt ar ról,
hogy „a hu mán tu do má nyok te rén
Szlo vá kia egyik leg si ke re sebb egye te -
mé nek szá mít az eper je si”.

Pe ter Kó nya az Eper je si Egye tem
ki adói te vé keny sé gét mu tat ta be. Ki -
emel te az itéz ményük ben zaj ló di gi -
ta li zá lást, amely nek ered mé nye ként
az ál ta luk őr zött do ku men tu mok
más ku ta tók szá má ra is el ér he tő vé
vál nak. A pro fesszor egy út tal em lé -
kez te tett ar ra, hogy az Eper je si Egye -
tem és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem kap cso la ta nem most in dult,

ha nem még id. Fa bi ny Ti bor kez de -
mé nyez te.

A Há rom lu the ri hit val lás Ma -
gyar or szá gon cí mű kö tet be mu ta tó ján
Csörsz Ru men Ist ván lant- és ének mű -
vész egy szlo vák ének ma gyar or szá -
gi vál to za tá val, Lu ther-ének kel és egy
zsol tár ral ve zet te vissza a je len lé vő ket
a hit val lá si ira tok ko rá ba.

A könyv be mu ta tót ál ló fo ga dás
zár ta. Po hár kö szön tő jé ben dr. Rét he -

lyi Mik lós or vos, aka dé mi kus – ko -
ráb bi em be ri erő for rás-mi niszter –,
egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott -
sá gá nak egyik véd nö ke, az UNES CO
Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá gá nak el nö -
ke hang sú lyoz ta, hogy nagy öröm
szá má ra meg ta pasz tal ni ezt a faj ta
szlo vák–ma gyar együtt mű kö dést.
Ugyan ak kor a pro fesszor fel hív ta a je -
len lé vő egy há zi sze mé lyek fi gyel mét
ar ra is, hogy „az egy há zak le gye nek
meg ha tá ro zó tag jai a kul tu rá lis és tu -
do má nyos élet nek”.

g Ga lam bos Ádám 
Evan gé li kus.hu

Háromlutherihitvallás
f Folytatás az 1. oldalról

Ön is me ret teg nap és ma
Az ön is me ret mind a pszi cho ló gia,
mind a teo ló gia szem pont já ból fon tos
kér dés, és a mű vé szet nek is alap kér dé -
se. Hogy va la ki utó lag, szá mot vet ve
okos-e, vagy a ve le tör tént ese mé nyek
ha tá sá ra fo lya ma tá ban „oko so dik meg”,
mind egy. Meg is me ré si ké pes sé günk így
is, úgy is vé ges. De a fel is me rés re nyi -
tott nak kell len ni nem csak hú szas-
har min cas, de nyolc va nas éve ink ben is. 

Er ről a nyi tott ság ról szól az Urá nia
és a Tol di mo zi ban még meg te kint he -
tő, Sze re lem pa tak cí mű ma gyar film
is. Sós Ág nes er dé lyi tá ja kon ját szó dó,
rend ha gyó do ku men tum film je amo -
lyan sí rós-ne ve tős al ko tás. Sok szok -
nyás, sok rán cos idős asszo nyok és
már nem oly pec ke sen já ró em be rek
be szél nek if jú sá guk ról. El ső sor ban is
a sze re lem meg élé sé ről, il let ve sok szor
meg nem élé sé ről. Egy ko ri hi e del -
me ik ről, az is me ret len től va ló fé le lem -
ről, a meg szo kás örö me i ről és fáj dal -
má ról be szél nek. El mond ják, hogy
volt ak kor, és hogy van most, hogy
gon dol ták egy kor, és hogy gon dol ják
ma. Más képp. De ez a más képp ko -
ránt sem tra gi kus. In kább ter mé sze tes.

A rend kí vül ki fe je ző, so sem hal lott,
ízes táj sza vak kal, ve lős mon da tok kal
el őa dott me sék az élet ről szól nak az
élet al ko nyán, és mind ezt de rű sen,
élet igen lőn te szik. Aki ön is me re ti
tré nin get akar, for dul jon csak bi za -
lom mal a kis er dé lyi fa lubé li Er zsi
vagy Bor csa né ni hez!

ti tok
A gyer me kek én tu da ta két-há rom
éves kor ban je le nik meg, de csak húsz-
hu szon egy éves kor ra szi lár dul meg. Ez
a meg szi lár du lás azon ban ko ránt sem
je lent fel nőtt sé get, még ke vés bé va la -
mi fé le kész sé get, tel jes sé get. Az em ber
ha tá ron ál lá sa, ket tős ség be ágya zott -
sá ga – be szél jünk bár föld és ég kö zöt -
ti, test és lé lek kö zöt ti, ego és „is te ni
kép más” kö zöt ti ver gő dé sé ről – mind
a val lás, mind a fi lo zó fia, mind a pszi -
cho ló gia egyik leg gaz da gabb rej té lye. 

Hogy ilyen sok fi zi kai tör vény -
sze rű ség nek ki tett, ha lan dó tes tünk
föl di utunk be vé gez té vel pusz tu lás -
nak in dul, az az egyik leg na gyobb
trau mánk. De ta lán az ön ma gunk ból
va ló vég ső ki for du lás hoz za el a va -
ló di „ön ma ga sá got”, azt az ál la po tot,
ame lyet üd vös ség nek ne vez he tünk. 

a tel jes ség fe lé…
Az ön is me ret fon tos sá gá ra már az
óko ri gö rö gök fel hív ták a fi gyel met,
Jé zus ta ní tá sá val pe dig e te kin tet ben
is új fe je zet nyílt az em be ri ség tör té -
ne té ben. A gö rög eu da i mo nia ki fe -
je zés olyan bol dog sá got je löl, amely
ki zá ró lag ön ma gá ért va ló. Az óko ri -
ak a lé lek erény sze rin ti te vé keny sé -
gét tart ják bol dog ság nak, eh hez az
eti kus cse lek vés a kri té ri um. 

A bol dog ság szó ma ka ri osz ként
sze re pel az Új szö vet ség ben. Em lít het -
jük itt Jé zus jól is mert He gyi be szé dét,
amely ben a föl di örö mök mu lan dó -

sá gá ra hív ja fel a fi gyel met, és a
mennyei örö möt ígé ri a szen ve dők -
nek. A bol dog ság hoz ve ze tő út te kin -
te té ben az óko ri böl cse let hez ha son -
ló an a bib li ai szem lé let is az eré nyes
cse lek vés mel lett te szi le a vok sát a
föl di örö mök és az anya gi ja vak hal -
mo zá sá val szem ben. 

Mi chel Fo u ca ult fran cia tör té nész,
fi lo zó fus hí res köny vé ben, a Tö rő dés
ön ma gunk kal cí mű kö tet ben ar ra a
pa ra do xon ra hív ja fel a fi gyel met,
hogy bár az üd vös ség fel té te le épp az
ön ma gunk ról va ló le mon dás, eh hez
még is csak ön ma gun kat kell meg is -
mer nünk elő ször. Fon tos kü lönb ség
azon ban, hogy míg az an tik vi tás ban
ön ma gunk meg is me ré se az ön ma -
gunk kal va ló tö rő dés kö vet kez mé nye -
ként tűnt fel, a mo dern vi lág ban ön -
ma gunk meg is me ré se lett az alap elv. 

fe lek
A ke len föl di evan gé li ku sok min den bi -
zonnyal sej tik, amit Jó zsef At ti la tu dott:
„Hi á ba fü rösz töd ön ma gad ban, / Csak
más ban mos ha tod meg ar co dat.” Ezért
jár nak in ter ak tív kö zös ség be, és be szél -
nek ma gány ról, test és lé lek kap cso la -
tá ról, komp le xu sok ról, lel ki gör csök -
ről, a női és fér fi lé lek ha son ló sá ga i ról
és kü lön bö ző sé ge i ről. A dok to ro kat,
jo gá szo kat, mun ka ke re ső ket egy aránt
ma gá ban fog la ló kö zös ség a be szél ge -
té sek so rán pro fi tál hat sok szí nű sé -
gé ből, sok szem szö gű sé gé ből. 

Még ha fel vál lal ják is di opt ri á i kat,
ak kor sem vesz nek ho mály ba, hisz
min den ki más-más te rü le ten éles-, il -
let ve rö vid lá tó. A lét kér dé sek okoz ta
ál ta lá nos egyé ni szo ron gás egy élő csa -
pat kö ze gé ben el tör pül va la mi képp, és
„sors kö zös sé get” ko vá csol. Ha va ló ban
fel tá rul koz nak, és meg mu tat ják egy -
más nak ma gu kat a fe lek, pont egy má -
sik fe let kap hat nak a ma gu ké hoz…

g K. A.

Amagunk gondja
b Gyök össy End re Ma gunk ról ma gunk nak cí mű köny ve szol gált ta nul sá gul

már ci us 3-án a ke len föl di evan gé li ku sok gyü le ke ze ti ter mé ben a fi a tal fel -
nőt tek al kal mán (rö vi den: Fi fán). A több mint öt éve mű kö dő, eg zisz ten -
ci á lis kér dé se ket kö rül já ró ha vi in ter ak tív ta lál ko zók lé nye ge a ta lál ko -
zás ma ga. Nem csak egy más sal, ha nem „ma gunk kal” is. A Blázy Ár pád
he lyi lel kész ve zet te fi a tal fel nőt tek mot tó ja a hét fői al kal mon Pál Ti mó -
te us hoz írt el ső le ve lé ből va ló volt: „Le gyen gon dod ön ma gad ra!” (1Tim 4,16)
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Egyip tom ban mi is ké szü lő dünk a vi -
lág ima na pi is ten tisz te le tek re. Az Egyip -
to mi Bib lia tár sa ság he lio po li szi köz -
pont já ban ép pen most tar tot tunk egy
pro mó ci ós ta lál ko zót, mely nek részt -
ve vői ki fe je zet ten tá mo gat ják a már ci -
us 7-i, pén te ki is ten tisz te le te ket.

Az, hogy az el múlt há rom év zűr -
za va ra kö ze pet te a mi or szá gunk ír -
hat ta a li tur gi át, iga zi ki hí vást je len -
tett bi zott sá gunk szá má ra. Ko mo lyan
ke res tük az Úr ve ze té sét min den
ko rai és ké sőb bi ter ve ze tünk meg írá -
sa so rán, amíg el nem ju tot tunk a je -
len le gi vál to zat hoz, ame lyet mind -
annyi ó tok kal meg osz tot tunk.

Az zal kezd tük, hogy op ti mis ta
mó don el hit tük Mo ha med Mur szi ál -
lam el nök ígé re te it, me lye ket 2012-
ben, el nök sé ge ko rai sza ka szá ban
tett, azon ban ha ma ro san rá kel lett
jön nünk, hogy egyi ket sem szán dé -
ko zott be tar ta ni. Fáj dal mas fel fe de -
zés volt. (Mur szit 2013. jú li us 3-án tá -
vo lí tot ták el hi va ta lá ból. – A szerk.)

Mély sé ges há lá val tar to zunk Is ten -
nek, aki az ide ig le nes kor mány ré vén
Egyip tom szá má ra ked ve ző mó don
for dí tot ta meg a „tren det”. Kö szön jük
ne ki, hogy a va ló di de mok rá ci á hoz ve -
ze tő he lyes út ra te relt ben nün ket.
Imád ko zunk azért, hogy Is ten to vább -
ra is ve zes se a kö zel gő el nök- és par -
la men ti vá lasz tá sok ra ké szü lő dő ide -
ig le nes kor mányt. Bár csak azo kat vá -
lasz ta nák meg akár a par la ment be, akár
az el nö ki tiszt re, akik va ló ban tö rőd -
nek Egyip tom mal! Bár csak Is ten böl -
cses sé ge ve zé rel né mind nyá ju kat, bár -
mi lyen dön tést kell is hoz ni uk!

A mai Egyip tom ban a kép zé si le he -
tő sé gek, va la mint min den fog lal ko zás,
az összes kul tu rá lis és mű vé sze ti te vé -
keny ség nyit va áll a nők előtt is. Az új
(nem rég el fo ga dott) al kot mány biz to -
sít ja to váb bá a nők be le szó lá si jo gát a
po li ti kába és az élet min den más te rü -
le té be is. 

Mur szi és a Musz lim Test vé ri ség
ural ma alatt mind ezek a  jo gok ko moly
ve szély ben vol tak. A nők sze re pé ről al -
ko tott el kép ze lé sük az, hogy ott hon
kell tar ta ni őket, a ház tar tá si mun kák
el vég zé sé re és a gye rek ne ve lés re kell
kor lá toz ni a te vé keny sé gü ket. A lá -
nyok nak nem kel le ne to vább  ta nul ni -
uk, ha nem férj hez kel le ne men ni ük ti -
zen két-ti zen há rom éves ko ruk ban!

Áld juk az Urat, hogy egyet len ilyen
kor lá to zás sem ér vé nyes már (a fal vak -
ban sem), há la a fel vi lá go sult mai
egyip to mi nők egye sí tett erő fe szí té sé -
nek.

A Musz lim Test vé ri ség meg pró -
bál ta az élet min den te rü le tét, be le ért -
ve a szak szer ve ze te ket is, az el len őr zé -
se alá von ni. Pél dá ul a mér nök szak szer -
ve zet ben a sa ját ve ze tő i ket, az az a
Musz lim Test vé ri ség em be re it he lyez -
ték po zí ci ó ba, így be fo lyá sol ni tud tak
min den dön tést, be le ért ve né hány,
nő ket érin tő ször nyű kor lá to zást is. A
mér nö kök utób bi köz gyű lé se tör vé nye -
sen el tá vo lí tot ta eze ket a ve ze tő ket, és
most új vá lasz tá sok ra ké szül nek.

Ami a Musz lim Test vé ri ségnek a
temp lo mok és a ke resz tény tu laj don el -
le ni gyil kos tá ma dá sa it il le ti, eze ket azért
kö vet ték el, hogy pol gár há bo rút rob -
bant sa nak ki a ke resz té nyek és a musz -
li mok közt. A ke resz tény egy ház meg -
bo csá tó szel le me nem csak hogy meg -
hi ú sí tot ta ezt a célt, de ép pen el len ke -
ző ered ményt ho zott. Ahe lyett, hogy
pol gár há bo rút idé ztek vol na elő, a tá -
ma dá sok sok kal kö ze lebb hoz ták egy -
más hoz a musz li mo kat és a ke resz té -
nye ket, mint va la ha.

Azt üzen jük min den cso port nak,
mind azok nak, akik szer te a vi lá gon
már ci us 7-én meg ün nep lik a vi lág -
ima na pot, hogy se gít se nek min den
igaz ke re ső nek meg ta lál ni az Urat,
az tán le gye nek az ő kül döt tei, mint
aho gyan a sa má ri ai asszony is volt.

Na gyon szé pen kö szön jük az imád -
sá ga i to kat, nagy ra ér té kel jük őket. Áld -
ja meg Is ten gaz da gon az ő ne ve di cső -
sé gé re és az ő ki rály sá gá nak ki ter jesz -
té sé re tett min den erő fe szí té se te ket!

Egyiptom, 2014. február
For dí tot ta dr. Gaál Iza bel la, 

a ME ÖT Női Bi zott sá gá nak tag ja

M árC iuS 7.

Ökumenikusvilágimanap
Le vél Cam el ia Ba stá tól, 

a Vi lág ima na pi Nem zet kö zi Bi zott ság 
kö zép-ke le ti kép vi se lő jé től

Öku me ni kus vi lág ima na pi is ten tisz te le tek Bu da pes ten
• Már ci us 7-én, pén te ken 16 óra kor a te réz vá ro si Avi lai Szent Te réz Plé -
bá nia alag so ri ter mé ben (VI. ker., Pet hő Sán dor u. 2.). • Már ci us 7-én,
pén te ken 17 óra kor a Fel ső er dő so ri me to dis ta gyü le ke zet ben (VI. ker.,
Fel ső er dő sor 5.). • Már ci us 7-én, pén te ken 17.30-kor a Ma gyar or szá gi
Me to dis ta Egy ház köz pont já ban (III. ker., Kis cel li u. 73.). • Már ci us 10-
én, hét főn 18 óra kor a Po zso nyi Úti Re for má tus Egy ház köz ség ben (XI -
II. ker., Po zso nyi út 58.).
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Eb ben a tan év ben má so dik al ka lom -
mal ta lál koz tak az al só ta go za to so kat
ta ní tó evan gé li kus pe da gó gu sok, hogy
bő vít sék szak mai is me re te i ket. A
részt ve vők szá má ból – mint egy het -
ven fő – ar ra le he tett kö vet kez tet ni,
hogy nagy szük ség és igény van a té -
má val va ló fog lal ko zás ra.

Dr. Ka li na Ka ta lin, a há zi gaz da in -
téz mény igaz ga tó ja hang sú lyoz ta,
hogy mi ként an nak ide jén Szteh lo
Gá bor nyúj tott se gí tő ke zet a baj ba
ju tott gyer me kek nek, úgy kell ne künk
is ol tal mat, se gít sé get ad ni azok nak,

akik ne he zeb ben bir kóz nak meg az
is ko lai fel ada tok kal.

Győ ri Gá bor es pe res rö vid áhí ta tát
kö ve tő en Ador ján Ka ta lin lo go pé dus-
szak pszi cho ló gus, a Meix ner Ala pít -
vány is mert és el is mert mun ka tár sa be -
szélt a disz le xi ás gye re kek anya nyel vi
ne héz sé ge i ről, majd Metz ger Ba lázs, a
Fő vá ro si 3. Szá mú Ta nu lá si Ké pes sé get
Vizs gá ló Szak ér tői és Re ha bi li tá ci ós Bi -
zott ság és Gyógy pe da gó gi ai Szol gál ta -
tó Köz pont ve ze tő je is mer tet te a szak -
szol gá la tok kal, ne ve lé si ta nács adók kal
kap cso la tos tör vé nyi vál to zá so kat.

Sze ge di Ani kó, a Szteh lo-is ko la kon -
duk to ra a gya kor lat ban mu tat ta be,
ho gyan le het össze han gol ni a moz gás -
fej lesz tést a kü lön bö ző tan tár gyak ta -
nu lá sá val, Kő pa ta ki né Mé szá ros Má -
ria, az Ok ta tás ku ta tó és -fej lesz tő In -
té zet tu do má nyos mun ka tár sa pe dig
a kü lön le ges bá nás mó dot igény lő
gyer me kek ér té ke lé sé ről tar tott le bi -
lin cse lő elő adást. Vé gül Sza bó Ág nes,
az is ko la gyógy pe da gó gu sa lát ta el
gya kor la ti ta ná csok kal a hall ga tó sá got
ar ról, mi kép pen fej leszt hetik a „gon -
dol ko dá si mű ve le te ket” akár a pe da -
gó gu sok ál tal sa ját ke zű leg ké szí tett
egy sze rű já té kok kal, app li ká ci ók kal.

A nap zá rá sa ként Zám bó né Kar ner
Ani kó tan tárgy gon do zó az zal bú csú -
zott, hogy a lá tott-hal lott szak mai
mu ní ci ót min den ki si ker rel hasz -
nálhat ja majd mun ká ja so rán.

g CEg lé di né Nagy Er zsé bEt 
al só ta go za tos tan tárgy gon do zó

SzakmainapaSztehlo-iskolában
b Nem is le he tett vol na ta lá lóbb mot tót ad ni a feb ru ár 27-i szak mai nap -

nak, mint a Má té evan gé li u má ból vett gon do la tot: „Ép pen így mennyei
Atyá tok sem akar ja, hogy csak egy is el vesszen e ki csik kö zül.” (Mt 18,14)
A részt ve vők ugyan is a ta nu lás ban va la mi lyen ok ból kor lá to zott, nagy
fi gyel met, se gít sé get igény lő kis di á kok prob lé má i val, fej lesz té sük le he -
tő sé ge i vel fog lal koz tak a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban.

Az idős test vé rek szá má ra fon to sak
ezek a dél utá nok, hi szen töb ben kö -
zü lük már nem tud ják el hagy ni az
anya há zat. Ilyen al kal mak kor azon ban
egy-egy meg hí vott ven dég kö zé jük
hoz za az evan gé li kus egy há zi élet
pezs gé sét, amit há lá san és öröm mel
fo gad nak. A fel töl tő dés a test vé rek kö -
ré ben el töl tött idő től pe dig a ven dé -
gek szá má ra le het ma ra dan dó aján -
dék. Az anya ház nem di a ko nissza
la kói, il let ve a szom szé dos nyug dí jas -
lel kész-ott hon la kói előtt is nyi tott a
sze rény ven dég lá tás sal zá ru ló, ál ta lá -
ban más fél órás al ka lom. Nem is kell
több, a test vé rek sem bír ná nak töb bet,
ez az idő azon ban tar tal mas és szép.

Így volt ez leg utóbb is, feb ru ár 28-
án dél után, ami kor egész „ven dég se -
reg” né pe sí tet te be a ká pol nát. A
pest szent lő rin ci Szteh lo Gá bor Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
kül dött sé ge – dr. Ka li na Ka ta lin igaz -
ga tó, Ká kay Ist ván igaz ga tó he lyet tes,

De ák Gab ri el la, az is ko la ének ta ná ra,
va la mint két di ák, Mar ti necz And rea
és Pé ter – jött el, hogy mű sort ad jon,
és be mu tas sa a leg fi a ta labb bu da pesti
evan gé li kus ok ta tá si komp le xu mot. 

Már ci us el se je a me te o ro ló gi ai ta -
vasz kez de te, így ezen az esős dél utá -
non a ven dé gek ál tal elő adott ver sek
ter mé sze te sen az új év szak be kö -
szön tét ün ne pel ték. Weö res Sán dor,
Bars Sá ri és Bö ször mé nyi Ilo na ta vasz -
kö szön tői mel lett el hang zott Túr me -
zei Er zsé bet A har ma dik cí mű ver se,
va la mint egy gi tá ros if jú sá gi ének is.
Ká kay Ist ván egy ál ta la meg ze né sí tett
Túr me zei-ver set adott elő (a Ha nem
te szek sem mit sem cí műt) De ák Gab -
ri el lá val, nagy si ker rel.

A dél után az ebéd lő ben foly ta tó dott
tea, ká vé, üdí tő és sü ti mel lett. A
ven dé gek itt hosszab ban me sél tek a
di a ko nissza test vé rek nek és a töb bi la -
kó nak a 2011-ben az ál lam tól át vett is -
ko la in du lá sá ról, je len le gi ered mé nye -

i ről, a Fecs ke fé szek óvo dá val együtt
most már ti zen öt év fo lya mon 830
gyer me ket ne ve lő in téz mény min den -
nap ja i ról csak úgy, mint a leg ki sebb
„test vér” ka pu nyi tá sá ról. 

Ka li na Ka ta lin és Ká kay Ist ván a di -
á kok nak is át ad ta a szót. Pé ter és And -
rea lel ke sen me sélt ar ról, mi ért is jó
„szteh lós nak len ni”, hogy mi ként győz -
te meg az el ső év ben az egy há zi ne ve -
lés től ide gen ke dő szü lő ket és di á ko -
kat az a se gí tő, tá mo ga tó, szi lárd er -
köl csi ala pot adó lég kör és ta ní tá si
rend, amely az is ko lát jel lem zi. 

A misszi ói te rep ről, a hit és er kölcs
át adá sá nak le he tő sé ge i ről De ák Gab -
ri el la me sélt, aki nek fér je – De ák
Lász ló – is ko la lel kész ként vé gez szol -
gá la tot a Szthe ló ban. Szó esett a sé rült
ta nu lók fo ga dá sá ról és ar ról is, hogy
min den év ben több és több a je lent -
ke ző, és emel ke dik azok nak a pest -
szent lő rin ci gyü le ke zet ben ke resz te -
lé sü ket ké rő csa lá dok nak a szá ma is,
ame lyek gyer me kü ket az evan gé li kus
in téz mény be sze ret nék be írat ni. 

A dél után Sztoj ano vics And rás
igaz ga tó lel kész áhí ta tá val volt tel jes.
A ta vasz elő csa lo ga tá sa pe dig, úgy tű -
nik, si ke res volt, hi szen más nap,
már ci us 1-jén nem csak a nap tár, ha -
nem a ra gyo gó nap sü tés is az új év -
sza kot hoz ta el vég re.

g Kőháti Dorottya 

TavasztvittekHűvösvölgybe
Ze nés Fé bé-dél után a di a ko nisszák anya há zá ban

b Min den hó nap má so dik és ne gye dik pén tekén úgy ne ve zett Fé bé-dél után -
ra – az az egy kel le mes kö zös prog ram ra, ének lés re, ige hall ga tás ra, be -
szél ge tés re, egy kis ká vé zás ra-sü ti zés re – gyűl nek össze a ká pol ná ban,
il let ve az ün ne pi ese mé nyek nek is ott hont adó ebéd lő ben (nyá ron a pe -
dig az ár nyas kert ben) a hű vös völ gyi Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza-anya -
ház idős la kói. A ked ves szo kást Gö rög Haj nal ka di a ko nissza fő nök asszony
és Sztoj ano vics And rás, a Sa rep ta igaz ga tó lel ké sze ho no sí tot ta meg. 
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A diakonisszák mögött a Fébé-délután szervezői és vendégei

Kopt kereszttel díszített megszentelt egyiptomi kenyerek
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Fer ge Zsu zsa ag gasz tó nak, sőt egye -
ne sen tra gi kus nak lát ja a mai hely ze -
tet. A ne ves szo cio ló gus sta tisz ti kai
ada tok kal vi lá gí tott rá, hogy a ma gyar -
or szá gi tár sa dal mi be ren dez ke dés
tart ha tat lan. A sze gény ség ará nyá nak
nö ve ke dé sé ben mö göt tünk csak Ro -
má nia és Bul gá ria áll, de ott sem tör -
tént olyan drasz ti kus ha nyat lás – fő -
leg a gyer mek po pu lá ció te kin te té -
ben –, mint ná lunk 2007 és 2012 kö -
zött. A Gáncs Pé ter ál tal nem ked velt,
deg ra dá ló nak ha tó „mély sze gény ség”
szó csak két-há rom éve jött di vat ba,
ahogy er re Fer ge Zsu zsa rá mu ta tott.
A be szél ge tés alap ján el mond ha tó,
még is va la mi képp ki fe je ző ez a szó.

Fer ge Zsu zsa sze rint most már fel
kel le ne is mer ni, hogy nagy a baj. A
„mély sze gény ség ben élő” cím két
ugyan is je len leg más fél mil lió em ber -
re ra gaszt hat juk Ma gyar or szá gon, s
ez ijesz tő szám. Nyolc száz ezer mun -
ka hely hi ány zik, foly tat ta a fel so ro -
lást a szo cio ló gus. Fél mil lió em ber
pe dig tel jes lét bi zony ta lan ság ban él,
„a sem mi ágán ül”. 

Gáncs Pé ter hang sú lyoz ta, nem
szak ér tő je a té má nak, és kész sé ge sen
föl vál lal ta: a dia kó ni ai in téz mé nyek
mű köd te té se, az éven kén ti étel osz tá -
sok meg szer ve zé se, az Öku me ni kus
Se gély szer ve zet hí vó szá má nak él te té -
se el le né re egy há zi ol da lon is akad nak

hi á nyos sá gok. Az al kot mány egyes
passzu sa it idéz te az el nök-püs pök
meg nyug ta tás képp, me lyek ta nú sá ga
sze rint „az ál lam tö rek szik” a sze gé -
nye ket vé dő, a sze gé nye kért fe le lős sé -
get vál la ló lé pé sek meg té te lé re. Fer ge
Zsu zsa ab bé li vé le mé nyé nek adott
han got, hogy ha ez a fe le lős ség vál la -
lás jo gi szö veg ben is csu pán „tö rek vés -
ként” sze re pel, nem sok jót vár ha tunk.
(A 2011 előtt ha tály ban lé vő al kot mány
ki mond ta, hogy a tár sa da lom biz to sí -
tás kö te les sé ge az ál lam nak. Az új
alap tör vény nek ez az eny hí tő meg fo -
gal ma zá sa ezért sok vi tát ka vart jo gi
kö rök ben is. – K. A.)

Gáncs Pé ter el mé le tibb, teo ló gus
mó don kö ze lí tett a kér dés hez. A püs -
pök sze rint az em ber alap él mé nye a
„haj lék ta lan ság tól” va ló fé le lem. Ami -
kor vi lág ra jö vünk, ak kor is egy biz -
tos haj lé kot ha gyunk el, és ami kor el -
me gyünk eb ből a vi lág ból, ak kor is azt
re mél jük, va la hol majd új ra be fo gad -
nak ben nün ket. Az Ószö vet ség is int:
be kell fo gad ni a kint re ked te ket. A po -

kol tu laj don kép pen ma ga a be nem fo -
ga dott ság, a ki ta szí tott ság – ma gya -
ráz ta. És ar ról sem sza bad meg fe led -
kez nünk, hogy ma ga Is ten fia „mély -
sze gény ség ben”, haj lék ta lan stá tus ban,
egy is tál ló ban szü le tett meg.

A té ma tör té nel mi-tár sa dal mi vizs -
gá ló dás ra kész tet te mind a szo cio ló -
gust, mind az egy ház főt. Fer ge Zsu -
zsa a ka pi ta liz mus haj na lá tól, a 17. szá -
zad tól kezd te vizs gál ni az ál lam és a
sze gé nyek vi szo nyát, és ju tott el pél -
dá ul Bo gár Lász ló köz gaz dász azon
kö zel múlt bé li meg nyi lat ko zá sá ig,
mely sze rint „le kell mon da nunk” er -
ről a majd két mil lió em ber ről. Fer ge
Zsu zsa ezt egy sze rű ma ni pu lá ci ó nak
tart ja. El mon dá sa sze rint hat-nyolc
éve in dult el az az ideo ló gi ai hul lám,
amely a sze gé nye ket ma gu kat te szi fe -
le lős sé hely ze tü kért, sőt egye ne sen bű -
nö zők nek ki ált ja ki őket. To vább fo -
koz za az eti kai ál lás fog la lás ha mis sá -
gát a kér dés et ni ci zá lá sa. A leg főbb baj
pe dig, hogy a kor mány zat nak egy ál -
ta lán nincs haj lék ta lan po li ti ká ja. 

Ti zen egy ezer üres la kás van Bu da -
pes ten, osz tott meg Fer ge Zsu zsa egy
újabb meg döb ben tő ada tot. És ezek -
kel nem tör té nik sem mi, men nek
tönk re. Gáncs Pé ter a pa lo ta ne gyed-
be li sze mé lyes ta lál ko zá sa i ról be -
szélt. Fer ge Zsu zsa sze rint mos tan -
ság nem igen fog ta lál koz ni a püs pök

a Pus kin ut ca és a De ák tér kö zötti
úton haj lék ta lan nal, ugyan is már
élet be lé pett a pénz bír ság, il let ve az
el szál lí tás tör vé nye. 

A ci vil szfé ra so kat te het a sze gé -
nye kért, ál la pí tot ták meg az esz me cse -
rét foly ta tók. Fer ge Zsu zsa sze rint A
Vá ros Min den kié moz ga lom mű kö dé -
se mond ha tó ed dig a leg si ke re sebb -
nek. Az egy ház fel ada ta pe dig a nyo -
más gya kor lás len ne. Gáncs Pé ter ki -
emel te a jó zsef vá ro si lel kész nő, a be -
szél ge té sen is je len le vő Ro mán né
Bol ba Már ta te vé keny sé gét, aki épp
az em lí tett moz ga lom hoz csat la ko zott,
to váb bá a pak si ügy ben fel szó la ló dr.
Bé res Ta más nak, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem Rend sze res Teo -
ló gi ai Tan szé ke ve ze tő jé nek pél dá ját. 

Bol ba Már ta a be szél ge tés vé gén
azt a kér dést in téz te Gáncs Pé ter hez,
mi ért nem lép az egy ház tes tü le ti leg
a haj lék ta lan ság ügyé ben, mi től fél -
nek. Az el nök-püs pök iro ni ku san
azt fe lel te, a múlt rend szer vi szon tag -
sá gai után az egy há zak ta lán már

meg szok ták a fé lel met. Ami a temp -
lom ból ki hal lat szik, fé lő, be is hal lat -
szik oda, fo gal ma zott. 

Az egy ház ve ze tők, ha nem is osz to -
gat nak te le fon kár tyá kat a haj lék ta la -
nok nak, ahogy Fe renc pá pa, azért
még is ki lé pés re szó lít hat ják gyü le ke ze -
te i ket, ahogy az el nök-püs pök is em -
lí tet te: „A rend szer vál tást meg elő ző
idő szak ban nem vé gez het tünk ilyen -
faj ta te vé keny sé get, és eh hez saj ná la -
to san hoz zá szok tunk. Az egy ház nak az
a fel ada ta, hogy most már ne az épü -
le te i nek ál la gá val, ha nem a temp lo ma -
i ból va ló ki lé pés sel fog lal koz zon.”

Fer ge Zsu zsa egy ak tu á lis ang li ai
pél dát em lí tett a „ki lé pés re”. Né hány
he te tör tént, hogy az ang li kán bí bo -
ros kül dött egy szá mon ké rő le ve let
az egyik mi nisz ter nek a sze gé nyek
ügyé ben, amely re rend kí vül dur va
han gú, el uta sí tó vá lasz ér ke zett. Ezen
föl há bo rod va az egy ház fő meg szer -
vez te, hogy vé gül hu szon hét ang li kán
püs pök együtt kö ve tel te a vál toz ta -
tá so kat a kor mány tól. 

Nem csak Ang lia, ha nem az észa -
ki or szá gok, így Nor vé gia, Svéd or szág
pél dá ja is elő ke rült a be szél ge tés so -
rán. Fer ge Zsu zsa sze rint azok ban az
or szá gok ban tud tak el len áll ni a bün -
te tő ál lam „kí sér té sé nek” a leg ha té -
ko nyab ban, ahol alul ról épí tet ték föl
a jó lé ti rend szert.

A dis pu ta ko or di ná to ra, Ga lam bos
Ádám a ne héz sor sú egyé nek el len -
ál lá sá nak je len sé gét mint a se gít -
ség nyúj tás ban ne he zí tő kö rül ményt
ve tet te köz be, azt a kér dést in téz ve a
be szél ge tő fe lek hez, hogy mit le het
ilyen kor ten ni. 

Gáncs Pé ter a „Se gíts ma ga don, Is -
ten is meg se gít” köz mon dást idéz te, és

az egy ház ne ve lő-tu dat for má ló sze re -
pét hang sú lyoz ta. Fer ge Zsu zsa sze rint
azon ban szá mol nunk kell az zal, hogy
pszi ché sen is meg ter he lő a mély sze -
gény ség. Vizs gá la tok bi zo nyít ják, hogy
a tar tós nyo mor gyen gí ti az agy mű kö -
dést. El ér kez het az a pont, ahol kül ső
se gít ség nél kül már nem megy, fo gal -
ma zott, és ilyen kor az alany da co san
in kább azt mond ja: „Hadd lám, Uram
Is ten, mi re me gyünk mi ket ten!”

A püs pök egy ba rát ja szel le mes
ja vas la tát osz tot ta meg a kö zön ség gel:
az iga zán hu má nus se gít ség az vol na,
ha min den ki nek len ne egy sa ját haj -
lék ta lan ja. Ha min den ki sze mély sze -
rint „örök be fo gad na” egy sze gény ség -
gel küz dő sze mélyt. Ha ezt nem is fo -
gad ta meg min den ki a je len le vők kö -
zül, so kan gaz da god va tá voz tak a
sze gé nyek ről szó ló dis pu tá ról, és ta -
lán hol nap, hol nap után meg is áll nak
nem csu pán egy pénz ér me do bá sá nak
ere jé ig, ha nem egy jó szó ra is a „ké -
re ge tők” mel lett…

g Ki nyik Ani ta

Asemmiágánülők
Asztali beszélgetés a szegénységről 

b Saj ná la tos mó don na gyon ak tu á lis té ma, a „mély sze gény ség” je len sé ge ke -
rült te rí ték re feb ru ár 17-én a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um dísz ter mé nek pó -
di u mán az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány ál tal szer ve zett dis -
pu tán. A kér dést Fer ge Zsu zsa Szé che nyi-dí jas szo cio ló gus és Gáncs Pé -
ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke pró bál ta kö rül -
jár ni. Mit te szünk, és mit te het nénk? A kér dést ma gunk nak is fel te het nénk… 
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Az Ótemp lom tör té ne té nek ed di gi leg -
na gyobb ado mány osz tá si ak ci ó já hoz
szá mos ci vil csat la ko zott, ami mu tat -
ja az evan gé li kus gyö ke rű sze re tet szol -
gá lat ba ve tett bi zal mat, il let ve a té ma
lét jo go sult sá gát. Az ak ció le bo nyo lí -
tá sá ban har minc ön kén tes se gí tett, kö -
zel száz mun ka órá ban. Az ön kén tes
fel ada tok el vég zé sé ben ci vi lek, vál lal -
ko zók és az Ótemp lo mi Sze re tet szol -
gá lat mun ka tár sai is részt vet tek. Az
ak ci ó nak há rom fő te rü le te volt: 1. vá -
ro si szin tű étel osz tás; 2. étel osz tás a
szen ve dély be tegklub ban; 3. ru ha ado -
mány-osz tás a vá ros la kos sá gá nak.

vá ro si szin tű étel osz tás
Az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat épü -
le te előt ti par ko ló ban az ak ció ide je
alatt öt nagy sza bá sú étel osz tást szer -
vez tek, ame lyek ről az Evan gé li kus.hu
is tu dó sí tott. Gu lyás ágyú ban főtt a
bab gu lyás és a szé kely ká posz ta he lyi
vál lal ko zók szpon zo rál á sá val. Al kal -
man ként nyolc száz adag ételt ké szí -
tet tek, te hát össze sen négy ezer adag -
nyit osz tot tak ki. Az étel osz tá sok ra
min den al ka lom mal ren ge teg rá szo -
ru ló ér ke zett nem csak a vá ros ból,
ha nem a ta nyák ról, kül te rü le tek ről is.

étel osz tás 
a szen ve dély be teg klub ban
Az ak ció negy ven mun ka nap ja alatt a
szen ve dély be teg-el lá tá so kat igény be
ve vők ré szé re ezer hat száz adag ételt
osz tot tak ki az Ótemp lo mi Sze re tet szol -
gá lat Tes se dik Sá mu el ut ca 24. alat ti te -
lep he lyén. Min den nap ti zen nyolc-húsz
fő hely ben fo gyasz tot ta a Ko ro na ét te -
rem től ka pott ételt, ezen fe lül húsz-
hu szon két fő vit te ha za étel hor dó ban.
Min den ki nek na gyon jól esett nem -
csak a me leg va cso ra, ha nem a tö rő dés
is, ame lyet ez az egy tál étel je len tett. 

Mi vel a szen ve dély be teg-el lá tá -
sok igény be ve vői több sé gük ben
egye dül ál ló, na gyon rossz szo ci á lis
kö rül mé nyek kö zött élő, jö ve de lem -
mel nem ren del ke ző em be rek, ha tal -
mas igény mu tat ko zott az étel osz tás
iránt. Ép pen ezért a sze re tet szol gá -

lat nál azt ter ve zik, hogy szpon zo rok
se gít sé gé vel to vább ra is biz to sít ják ezt
a le he tő sé get a rá szo ru lók nak.

ru ha ado mány-osz tás 
a vá ros la kos sá gá nak
Ha tal mas mennyi sé gű ru ha ado mány
– té li ka bát, ci pő, me leg ru ha, ta ka ró,
pléd – ér ke zett a té li na pok ban a sze -
re tet szol gá lat hoz, eze ken kí vül pe dig
kap tak to váb bi fel aján lá so kat is ágy, he -
ve rő, szá mí tó gép, gye rek ru ha és kü lön -
bö ző hasz ná la ti tár gyak for má já ban. 

A be ér ke zett ru ha ne mű ket a szét -
vá lo ga tást kö ve tő en ön kén te sek se gít -
sé gé vel osz tot ták ki a rá szo ru lók nak.
A ru ha ado mányok ból az in téz mény
kü lön bö ző el lá tá sa it igény be ve vő kön
kí vül sok szar va si rá szo ru ló is része sült,
akik új ság ból, té vé ből, sőt az in ter net -
ről ér te sül tek a le he tő ség ről. A hi deg
té li hó na pok alatt ezek a me leg ru hák
sok eset ben a túl élést je len tet ték egy-
egy em ber szá má ra. 

* * *

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy az
ak ció si ke res nek bi zo nyult, hi szen a
ter ve ket túl tel je sít ve leg alább öt ezer-
hat száz adag ételt és több mint ezer ki -
lo gramm ru hát osz tot tak ki a rá szo ru -
lók nak. Em lí tés re mél tó to váb bá, hogy
az öku me ni kus ima hé ten leg alább
negy ven ki lo gramm tar tós élel mi szer
(tész ta, rizs, kon zerv) gyűlt össze. 

A min den na pok ban a sze re tet -
szol gá lat mun ka tár sai azt ta pasz tal -
ják, hogy a ha son ló kez de mé nye zé -
sek re ha tal mas igény van. Hi á ba
mű kö dik ki vá ló an a vá ros szo ci á lis el -
lá tó rend sze re, hi á ba vég zik a mun ká -
ju kat ön zet le nül, akár sza bad ide jü -
ket is fel ál doz va a szo ci á lis szfé rá ban
dol go zók, a ci vil la kos ság, ön kén te -
sek és he lyi vál lal ko zók se gít sé gé re
to vább ra is ha tal mas szük ség van. Jö -
vő be li ter ve ik kö zött ezért to vább ra
is sze re pel ha son ló nagy sza bá sú ak -
ci ók szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa.

g Szö veg és fo tó:
Brach na BEr na dEtt 

Evan gé li kus.hu

Angyalisegítség
azÓtemplomból

Vé get ért a nagy sza bá sú étel - 
és ru ha ado mány-osz tá si ak ció Szar va son

b Az An gya li se gít ség az Ótemp lom ból el ne ve zé sű ak ci ó val az Ótemp -
lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség és az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat a
szar va si sze gé nyek és rá szo ru lók éle tén sze re tett vol na vál toz tat ni a
víz ke reszt től böjt kez de té ig (ja nu ár 6. – feb ru ár 28.) ter je dő idő szak -
ban a ci vil la kos ság és he lyi vál lal ko zók se gít sé gé vel. Nagy sza bá sú étel-
és ru ha ado mány-osz tá si ak ci ót hir det tek, mely nek cél ja több mint öt -
ezer adag étel és leg alább ezer ki lo gramm me leg ru ha, ci pő szét osz -
tá sa volt a szar va si rá szo ru lók kö zött. 
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Nem rég egyik ked ves is me rő söm itá -
li ai ki rán du lá sá ról ki vé te les aján dék -
kal le pett meg: Mi che lan ge lo Bu onar -
ro ti (1475–1564) egyik leg klasszi ku sabb
al ko tá sá nak, a ró mai San Pi -
et ro in Vinc oli-temp lom ban
ta lál ha tó Mó zes nek ki csiny
má sá val. A szo bor író asz ta lo -
mon ka pott mél tó he lyet.

Az óta is gon dol ko dom ezen
a mű vön s raj ta ke resz tül a
meg for mált ha tal mas „hős -
nek” a má ig ha tó pél dá ján.

Jó száz esz ten dő vel ez előtt,
1913-ban – „há rom ma gá nyos
hé ten át” több íz ben – egy
em ber állt Ró má ban Mi che -
lan ge lo Mó zes-szob ra előtt:
„…áll tam a temp lom ban a
szo bor előtt, ta nul má nyoz -
tam, mé re get tem és raj zol gat -
tam… Vi szo nyom eh hez a
mű höz olyan, mint egy sze re -
lem gye rek hez…” – ír ta a vi lág -
hí res tu dós, Sig mund Freud.

Az iz ra e li ták szá má ra négy -
száz év nyi fog ság után a sza -
bad sá got el ho zó Mó zes alak -
ja Mi che lan ge lo előtt és után
is so ka kat meg ih le tett. Szá -
mos re mek mű vön kö szön -
nek vissza a zsi dó nép leg na -
gyobb pró fé tá já nak el kép -
zelt vo ná sai Mi che lan ge ló tól Remb -
rand ton át Jo sé de Ri be rá ig. Hogy
honi a kat is em lít sünk, gon dol junk
csak Aba-No vák Vil mos (1894–1941),
Kass Já nos (1927–2010), Sza lay La -

jos (1909–1995), Szán tó Pi ros ka
(1913–1998) raj za i ra, gra fi ká i ra.

Az Is ten ki vá lasz tott já nak ve ze té sé -
vel negy ven éven át tar tó ki sza ba dí tó-

fel sza ba dí tó cse lek mény – mely nem -
zet té ko vá csol ta a né pet – min den túl -
zás nél kül a sza bad ság egye te mes
szim bó lu má vá is vált. Kép ző mű vé sze -
in ken kí vül köl tő ink nek is ih le tő, pél -

da mu ta tó lett Mó zes és Iz ra el fog ság -
ból va ló meg sza ba du lá sa. Elég Pe tő fin -
ket idéz nünk: „In dul ja tok / Száz eze ré -
vel, mil jom á val / A szol ga ság Egyip to -

má ból / A sza bad sá gi Ká na -
án ba, / Mint Mó zes né pe
haj da ná ba!” (Vesz tett csa ták,
csu fos fu tá sok!)

Az egyip to mi ud var ban
ne vel ke dő, majd a sa ját ja i hoz
vissza té rő s őket a ha ta lom
el nyo ma tá sá ból ki ve ze tő
Mó zes nem vé let le nül gya -
ko rolt nagy ha tást so kak ra.
Mert tisz tá ban volt az zal,
hogy va ló já ban ho va, ki hez
tar to zik. „Hit ál tal til ta ko zott
Mó zes, mi dőn fel nö ve ke dett,
hogy a Fa raó le á nya fi á nak
mond ják, in kább vá laszt ván
az Is ten né pé vel va ló együtt -
nyo mor gást, mint a bűn nek
ide ig-órá ig va ló gyö nyö rű sé -
gét…” (Zsid 11,24–25; Ká ro -
li-ford.)

Hit ál tal volt bá tor sá ga és
ki ál lá sa! Vi tat ha tat la nul a
tör té ne lem szin te el ső sza -
bad ság hő se és nem utol só -
sor ban a hit baj no ka volt. És
hogy mennyi re fog lal koz -
tat ja ma is Mó zes az al ko tó -
kat, mi sem bi zo nyít ja job -

ban, mint a pár hó nap ja fel röp pent
hír: Hol ly wood ban – az 1956-os,
Charl ton Hest on-fé le meg ren dí tő
ala kí tás után – új Mó zes-film ké szül. 

g – kE rE csé nyi –

„…in kább vá laszt ván az Is ten né pé vel
va ló együtt nyo mor gást…”

Ha a Rek vi em cí mű film for ga tó köny -
vet, a Vég ki fej let kö tet ben meg je lent
ta lá nyos drá má kat, a Sheryl Sut -
ton nal foly ta tott be szél ge té se ket
ide so rol juk, szin te kész az élet -
mű. Nem sok. Épp annyi,
amennyi vel, mint hű ír nok, el -
mond ta ko rá nak tra gé di á it. A
vi lág há bo rút mint a szá zad bot -
rá nyát. 

Pi linsz kyt 1944 őszén, fi a ta -
lon hív ták be ka to ná nak. A vi lág -
égést a le rom bolt Né met or szág -
ban ér te meg. Gya log és te her au -
tó ról lát ta a le bom bá zott vá ro so -
kat, lát ta az egy mást von szo ló
fog lyok me ne tét, a mos lé kért kö -
nyör gő éhe ző ket, a csont so vány
de por tál ta kat. Szin te el mond ha -
tat lan él mény volt ez a szá má ra,
ott kí sér tett egész éle té ben. Nem
cso da, hogy csak évek múl va
pró bál ta meg fo gal maz ni vers ben
a ször nyű sé ge ket. A Har bach
1944, a Fran cia fo goly, a Frank furt
meg szen ve dett so rai döb be ne tes ere -
jű em lé ket ál lí tot tak a tör tén tek nek.
„Se Bosch, se Bre ug hel, se Gre co kép -
ze le te nem lát ta ezt a tá jat” – ír ta
egyik nap ló jegy ze té ben.

Két na gyobb lé leg ze tű mű ben –
Rek vi em cí mű „film váz la tá ban” (1961)
és Sö tét menny or szág (1962) cí mű
ora tó ri u má ban – össze gez te mind -
eze ket a ta pasz ta la ta it. Szá má ra nem
volt kér dés a fa siz mus lé nye ge és az
sem, hogy mű ve i vel mit akar üzen -

ni. Su gár zik be lő lük az er köl csi fel -
há bo ro dás és a lé lek ből fa ka dó fáj da -

lom. „Az em ber pusz ta tárgy, a sze -
mély te len szám szín vo na lá ra süllyedt
– ír ta Bé lá di Mik lós –, és lé te min -
den ön ál ló sá gát el vesz tet te.” 

Kü lö nö sen a Sö tét menny or szág –
ké sőb bi vég le ges cí mén KZ-ora tó ri -
um – foly tat ja a ver sek ko mor vi lá -
gát. Ezek nek a fog lyok nak, ki vá lasz -
tott sze rep lők nek már csak a ha lá luk
ma radt, ki hull tak a vi lág ból, em lé ke -
i ket el hagy ták, a foj tó ma gány ban
ago ni zál nak.

A bu da pes ti Nem ze ti Szín ház szin -
te a le he tet len re vál lal ko zott, ami kor
ez év ja nu ár já ban Gob bi Hil da stú dió -
szín pa dán be mu tat ta Pi linsz ky mon -
tázs drá má ját. A hi ány zó szi tu á ci ó kat
a sú lyos sza vak, a ki sza kad ni aka ró
szív ve rés ze nék he lyet te sí tik. 

A le pusz tult, lim lom mal meg ra kott
fa lak a ré gi hely színt idé zik, az el húz -
ha tó, szé les aj tók az in du lás ra vá ra ko -
zó vo nat sze rel vényt. Az Öreg asszony

(Bán sá gi Il di kó), a Kis fiú (Sza ba -
dos Zsu zsan na), R. M., fi a tal lány
(Nagy-Ká lózy Esz ter – ké pün kön)
a meg halt mil li ó kat kép vi se li. 

Nincs tör té net, in kább ki me re -
ví tett ál ló ké pek, ame lyek a szer ző
mes te re i re utal nak: Bec kett, Iones -
co pusz ta do boz vi lá gá ra. Sze gek,
jég űr, rab ru ha, ma gá nyos far kas,
koc ka csend a főbb szim bó lu mok;
Krisz tus nagy pén te ki ha lá la az idő -
pont. A hit a le győz he tet len erő. A
köl tő sza va a bi zo nyos ság: „Az idő
szö ve tén át vér zik az em ber ar ca.”

Ka to na Im re ren de zé se a fe le -
dés el len pro tes tál. Új esz kö zök kel
és oly kor vi tat ha tó öt le tek kel. A
leg sú lyo sabb ezek kö zül az a pil -
la nat, ami kor Rad nó ti Mik lóst a tö -
meg sír ból ex hu mál ják, és elő ke rül
a vé res-föl des bo ri no tesz. A szí -
né szek döb ben ten ol vas sák a meg -
szen ve dett ver se ket, vé gül a tér kö -

ze pén ke resz tet for mál nak a köl tő ha -
lot ti in gé ből… Nagy Pé ter Ist ván ütő -
hang sze res já té ka jó vá lasz tás volt,
aho gyan a nagy sze rű he ge dűs, Sí pos
Mi hály bal la dás mu zsi ká ja is. Így lett
a KZ-ora tó ri um meg tisz tí tó szen ve -
dés tör té net, a köl té szet el pusz tít ha tat -
lan hi te mel let ti bi zony ság.

Pi linsz ky KZ-ora tó ri u mát a Nem -
ze ti Szín ház a 2014-es ho lo kauszt-
em lék év je gyé ben tűz te mű so rá ra.

g FEny vE si Fé lix La jos

Aveszendőember
Pi linsz ky Já nos ora tó ri u ma a Nem ze ti Szín ház ban

PEt rő czi Éva

Rekviem
Rad nó ti Mik lós né ha lá lá ra

El vit te Gyar ma ti Fan nit
a száz ket te dik év:
sí tal pon ka ca gó, if jú asszony ból,
nézd, mi vé so dor ta az öz ve gyi sors;

de ott, fenn, vár ja
tö ret len hó ta ka ró val az egy ko ri Rét.

Ha ar ra jár tam, a Mar git hí don át min -
dig el néz tem a Po zso nyi út ra. Ma gam
elé kép zel tem a köl tő fe le sé gét, Fan -
nit, aho gyan leg töb ben hív ták. Most
nyolc van éves, most ki lenc ven… hol -
nap be töl ti a szá zat! So kak kal el len tét -
ben én a köl tő vel kö zös fény ké pe i ket
idé zem föl, az együtt lé tek me le gét.

Fi a ta lok mind ket ten. Bol do gok.
Rad nó ti töp ren gő arc cal ül ba rát ja
mű ter mé ben, mel let te Fan ni ámu ló
mo sollyal hall gat ja a pá ri zsi em lé ke -
ket. Tö ré keny al kat, szép hul lá mú, vi -
lá gos ha ján meg tö rik a reg ge li fény.
Vagy a szent end rei ki rán du lá son lát -
juk őket, vagy a lomb-arany bu dai he -
gyek ben. Bú csú zás kor, a má so dik
mun ka szol gá lat előtt: az 1942. jú li us
3-ra szó ló be hí vó a La Fon taine-for -
dí tást sza kí tot ta fél be…

Az után el ko mo rul nak a ver sek,
mint ha fe ke te táb lá ra fe ke té vel ír ná
mon da ta it. „Lá tod-e drá ga, a kép ze let
itt, az is úgy sza ba dul csak, / meg tö -
re tett tes tün ket az álom, a szép sza ba -
dí tó / old ja fel és a fo goly tá bor ha za -
in dul ilyen kor.” (He te dik ec lo ga) A
messzi Szer bi á ból zá po roz nak a kér -
dé sek: „Mi kor lát hat lak uj ra, nem tu -
dom már, / ki biz tos vol tál, sú lyos, mint
a zsol tár, / s szép, mint a fény és oly
szép mint az ár nyék, / s ki hez va kon,
né mán is el ta lál nék (…) / fél té ke nyen
val lat lak, hogy sze retsz-e? / s hogy if -
jú sá gom csú csán, maj dan, egy szer, / a
hit ve sem le szel, – re mé lem uj ra / s az
éber lét út já ra vissza hull va / tu dom,
hogy az vagy. Hit ve sem s ba rá tom, –
” (Le vél a hit ves hez)

Bor ban 1944. szep tem ber 15-én
szin te vé ré vel ír ta: „Ó, hogy ha hin ni
tud nám: nem csak szí vem ben hor -
dom / mind ezt, mit ér de mes még, s
van vissza tér ni ott hon; / (…) s nyár vé -

gi csönd na poz na az ál mos ker te ken,
/ a lomb közt gyü möl csök ring ná nak
mez te len, / és Fan ni vár na sző kén a rőt
sö vény előtt (…)” (Eről te tett me net)

Fan ni vár ta, de hi á ba. Be le kel lett
nyu god nia a vég le ges be: Rad nó ti Mik -
lós meg halt! A hit ves egye dül ma radt
az em ber te len vi lág ban. Ma gá ba zá -
ró dott, mint dér ver te sö tét vi rág.
Gon doz ta fér je ha gya té kát. Le ve le zett,
ki adó kat ke re sett az új és új kö te tek -
hez. Fő is ko lán ta ní tott; öz vegy sé gét
csak nem het ven évig őriz te. Nem
min den na pi ál do zat ho za tal ez, a vi lág -
iro da lom ban is pél dát lan.

A Rutt kai Em lék mú ze um ban lát tam
a szí nész nő száz és száz fé lig égett gyu -
fa szá lát. Ma gas, fe hér po hár ban… Így
em lé ke zett a nagy szí nész társ ra, le győz -
he tet len sze rel mük re. Va jon a száz két
éves ko rá ban el hunyt hű sé ges fe le ség,
Gyar ma ti Fan ni ho gyan vé de ke zett a fe -
ke tén ége tő gyász el len? A ma gány je -
ges csönd je el len? Ta lán vissza em lé ke -
zett, ami kor elő ször ol vas ta a friss kéz -
ira tot, az után meg néz te ezer szer, majd
könnyek kö zött mond ta ma gá ban a csil -
lag ta lan éj ben. Ta lán egy ké sei vers dal -
sze rű so ra it sut tog ta fo gyat ko zó erő vel:
„Két ka rod dal át ölelsz te, / ha fé lek. / Két
ka rod dal át ölel lek / s nem fé lek. / Két
ka rod ban nem ijeszt majd / a ha lál nagy
/ csönd je sem. / Két ka rod ban a ha lá -
lon, / mint egy ál mon / át esem.”

Így tör tént.
A fá radt test örök álom ba zu hant.

Vir rasz tott ele get, őr kö dött a bo ri
no tesz vé res-föl des lap jai fe lett, a
Razg led ni cák föl tá madt so ra in. És
re mény ke dett, hogy egy szer meg él -
het jük azt a bol dog kort, amely re
Rad nó ti Mik lós is vá gya ko zott: ver se -
i ben és if jan ki lob bant éle té ben.

g FFL

Elárvultversek
Rad nó ti Mik lós né Gyar ma ti Fan ni emlékezete

b Ha Pi linsz ky ne vét hall juk, leg töb ben a nagy köl tő re gon do lunk. Ke -
ve sen tud ják, hogy az Új Em ber ka to li kus he ti lap ha sáb ja in he ten te
je len tek meg pró zai írá sai: kis re mek mű vei. Itt is meg tör tént az evan -
gé li u mi cso da, amely ről sok szor be szélt: „A mű vé szet ben a sü ke tek
hal la nak, a va kok lát nak, a bé nák jár nak; min den fo gya té kos ság te -
rem tő erő vé vál hat.”
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Carl Phi lipp Ema nu el Bach kom po zí -
ci ói a leg kü lön fé lébb mű fa jo kat öle lik fel:
vi lá gi és egy há zi vo ká lis mű vei mel lett
el ső sor ban hang sze res ze nét írt. Ha bár
el is mer te és véd te is ap ja nagy sá gát (töb -
bek kö zött az 1788-ban írt Bach–Hän -
del-össze ha son lí tá sá ban), s gon doz ta a
Bach-ha gya té kot, stí lu sá ban tel je sen
szem be he lyez ke dett a ba rokk mo nu -
men ta li tá sá val. A nagy részt ál ta la ki ala -
kí tott szo ná ta for ma, szim fó nia és ka ma -
ra ze ne, va la mint a sza ba don íve lő dal -
la mok, rit mu sok és har mó ni ák meg ha -
tá roz ták a bé csi klasszi kus ze ne szer zők
gon dol ko dás mód ját. Így a ze nei klasszi -
ká ban őt em le get ték „a nagy Bach nak”.

Ema nu el ke reszt ap já nak a szü lők
Ge org Phi lipp Te le mannt kér ték fel.
Eb ből is ki tű nik, hogy a szak mai ve -
tély tár sak kö zött sze mé lyes el len tét -
nek nyo ma sem volt, sőt ba rát ság ban
él tek. A we ima ri évek után, 1717-ben
Köt hen be köl tö zött a csa lád, ahol
Ema nu el hat éve sen el vesz tet te édes -
any ját. A kö vet ke ző év ben ap ja fe le -
sé gül vet te An na Mag da le na Wilc két.
1723-ban Lip csé be köl töz tek. Ema nu -
el egyet len ze ne ta ná ra édes ap ja volt,
aki nek biz ta tá sá ra 1731-ben be irat ko -
zott a lip csei jo gi egye tem re. 

Az öreg Bach nak fon tos volt, hogy
ze nész fi á ra ne szol ga ként te kint se nek,
ne kell jen el szen ved nie ugyan azo kat
a meg aláz ta tá so kat, mint ne ki, ha nem
– mint jo gi dip lo má val ren del ke zőt –
a pol gár ság tel jes jo gú tag ja ként ke zel -
jék. Ta nul má nyai ide jén Ema nu el
kom po nált ked ves bil len tyűs hang sze -
re i re, harp sic hord ra (csem ba ló ra) és
cla vic hord ra, de kez de ti mű ve it még
nem te kin tet te ki adás ra ér de mes nek.
1734-ben át irat ko zott az Ode ra mel -
let ti Frank furt egye te mé re, és a he lyi
Col le gi um Mu si cum tag ja lett. Itt
be mu tat ta ap já nak szá mos kom po zí -
ci ó ját, rész ben sa ját át ira tá ban. 1738-
ban dip lo má zott, de aka dé mi ai pá lya -
fu tá sát azon nal fel is ad ta, hogy tel je -
sen a ze né nek szen tel hes se ma gát.

Ber lin ben Fri gyes po rosz vá lasz tó -
fe je de lem – a ké sőb bi II. (Nagy) Fri -
gyes ki rály – szol gá la tá ba állt. Ek kor -
tájt Ema nu el már Eu ró pa egyik ve ze -
tő csem ba lis tá ja volt. 1742-ben ír ta a

Nagy Fri gyes nek de di kált Po rosz szo -
ná tá kat, s ez zel a ha tos cik lu sá val
vég leg a ma ga ze ne szer zői út já ra lé pett.
Je len tős szo ná ta cik lu sa még a két év -
vel ké sőb bi Würt tem ber gi szo ná ták,
ame lyet egy ko ri ta nít vá nyá nak, Karl
Eu gen würt tem ber gi her ceg nek aján -
lott, va la mint az éle te vé ge fe lé Ham -
burg ban írott So na ten für Ken ner und
Li eb ha ber (Szo ná ták ze ne ér tők nek és
ze ne ked ve lők nek).

Meg is mer te a gá láns stí lus to váb bi
kép vi se lő it, a Gra un és a Ben da fi vé re -
ket, s együtt ka ma ra ze nél tek a fu vo lis -
ta ural ko dó val. 1753-ban zon go ra tan -
köny vet írt Ver such über die wah re Art
das Cla vi er zu spi e len (nem szó sze rin -
ti, ha nem a ki fe je zés ér tel mé re tö rek -
vő for dí tás ban: Kí sér let a he lyes bil len -
tyűs já ték mód el sa já tí tá sá ra) cím mel.

Ugyan a ma ga út ját jár ta, a Bach
gye re kek kö zött még is ő ápol ta leg in -
kább a csa lá di kap cso la to kat: édes ap -
ja ha lá la után a csa lád szét esett, de ap -
ja má so dik há zas sá gá ból szü le tett
fél test vé ré vel, Jo hann Ch ris ti an nal
1750-től négy éven ke resz tül még
együtt dol goz tak. A Bach-ha gya té kot
pe dig – jól le het vi ta tott mó don, de –
ő vet te gon do zás ba.

1768-ban ke reszt ap ja, Te le mann ha -
lá la után át vet te tő le Ham burg ban a vá -
ro si egy ház ze ne-igaz ga tói ál lást, s ez -
zel ha son ló sze re pet töl tött be, mint ap -
ja Lip csé ben. Ham bur gi húsz éve alatt
több mint húsz pas si ót, két nagy sza bá -
sú ora tó ri u mot, het ven kan tá tát, li tá -
ni á kat, mo tet tá kat és egyéb egy ház ze -
nei mű ve ket kom po nált. Emel lett a
kon cert élet ben is je len tős sze re pet vál -
lalt, sa ját mű vei mel lett ugyanis Jo hann
Se bas ti an Bach-, Te le mann- és Hän del-
kom po zí ci ó kat is mű sor ra tű zött. Ba -
rá tai kö zött pe dig szá mos mű velt em -
bert tud ha tott, töb bek kö zött Les s in get.

1788. de cem ber 14-én halt meg
Ham burg ban. Sír em lé ke ma is lá to gat -
ha tó a St.-Mic ha e lis-Kirché ben. 

Ema nu el a ma ga ide jé ben el is mer -
tebb volt ap já nál is. Wolf gang Amade -
us Mo zart így em lé ke zett rá: „Ő
apánk, mi a fi ai va gyunk. Aki kö zü -
lünk tud va la mit, tő le ta nul ta.”
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

„Lélekbőlkellzenélni,
nemmint

egybetanítottmadár”
Carl Phi lipp Ema nu el Bach szü le té sé nek

három szá za dik év for du ló ja

b 1714. már ci us 8-án We im ar ban szü le tett a nagy Jo hann Se bas ti an és el -
ső fe le sé ge (egy ben má sod-uno ka test vé re), Ma ria Bar ba ra Bach ötö -
dik gyer me ke, Carl Phi lipp Ema nu el Bach. 2014-ben Né met or szág-szer -
te kon cer tek kel és kü lön bö ző ren dez vé nyek kel em lé kez nek meg szü -
le té sé nek há rom szá za dik év for du ló já ról. Ema nu el a ba rokk ból a bé csi
klasszi ká ba át ve ze tő kor szak, a ze nei ro ko kó vagy gá láns stí lus leg na -
gyobb kép vi se lő je. Er re a len dü le tes, moz gal mas és a vi lág ra nyi tott, de -
rűs, ér zel mes stí lus ra utal a ze né ről tett – cik künk cí mé ben sze rep lő,
a né met ju bi le u mi ün nep ség mot tó já ul vá lasz tott – ki je len té se is. 
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Csán gó va gyok, csán gó ma gyar faj ta, 
An nak te rem tett az Is ten ma ga. 
Csán gók vol tak az én jó szü le im, 
Csán gók vol tak ked ves ta ni tó im.

Csáng li á ban a ha va sok al ján,
Ott szü let tem Tat rang vi ze part ján. 
Kis fe hér ház az én szü lő há zam, 
Ott rin gat ták va la mi kor böl csőm.

Csán gó az én leg ked ve sebb ne vem, 
Hogy ha hal lom, úgy do bog a szi vem. 
Büsz ke va gyok a fa jom ra mind ég,
Az is le szek egész ha lá lo mig!

Hal lot tá tok, kik itt vagy tok mos tan?! 
Tud já tok-e, hogy Csáng lia hol van? 
Tud já tok-e, ki az a csán gó nép? 
Bú san lát hadd, de gyá ván sem mi képp?

Bras só mel lett mint egy erős kő fal, 
Ott lak nak ők a szép Hét fa lu ban. 
Szor gal mas nép, meg néz he ti bár ki, 
S va la mennyi mind, mind jó ha za fi.

Csán gó va gyok, hét fa lu si csán gó! 
Erős hit tel bé kes ség re vá gyó! 
Ha bár va gyok ide gen be já ró,
De ma ra dok hét fa lu si csán gó!

Va sár nap a du na var sá nyi Pe tő fi Sán dor Mű ve lő dé si Ház
lát ta ven dé gül a bras sói Áp rily La jos Fő gim ná zi um Bú -
za vi rág nép tánc együt te sét és a pür ke re ci bo ri cá sok cso -
port ját a Kul túr há zak éj jel-nap pal el ne ve zé sű prog ram
ke re té ben. A he lyi Ka la maj ka tánc cso port mű so ra után
a bras sói di á kok a nem rég szín pad ra ál lí tott hosszú fa -
lu si sor ma gyart, il let ve a kriz bai tán co kat mu tat ták be,

majd a már har minc-negy ven éve re per to á ron lé vő ür -
mö sit és sep rűs tán cot is. A he lyi ér dek lő dő kön kí vül
igen sok egy ko ri bras sói di ák lá to ga tott (még Auszt ri -
á ból is!) Du na var sány ba, akik tánc tu dá su kat fel ele ve -
nít ve kap cso lód tak be az elő adás utá ni tánc ház ba, vagy
ra gad tak hang szert, ez zel is fel idéz ve a haj da ni di ák -
éve ket és szín pa di elő adá so kat.

Fó ris Ist ván

Csángóvagyok

Sa ját gyűj te mé nyé ből szár ma zó nép -
raj zi em lé kek ből, va la mint Si pos Ga -
u di Tün de gyö nyö rű sé ges fény kép fel -
vé te le i ből össze ál lí tott ki ál lí tás sal nyi -
tot ta meg a bar ca sá gi es tet Ve res
Eme se-Gyöngy vér. A nép rajz ku ta tó
Fó ris Ist ván fent idé zett (orosz harc -
té ren pa pír ra ve tett) ver sé vel kap cso -
lat ban rá mu ta tott, hogy a hét fa lu si
csán gók „el he lye zé se” so kak szá má ra
ma is fo gós kér dés, ame lyet to vább ne -
he zít evan gé li kus fe le ke zet hez va ló tar -
to zá suk… A szé kely ség ről „le sza kadt”
csán gó ként ugyan is leg töb ben ki zá ró -
lag a mold va i a kat és a gyi me si e ket is -
me rik, akik vi szont ka to li ku sok. 

A meg fej tés a tér ség nagy vá ro sá nak,
Bras só nak et ni kai, il le tő leg fe le ke zeti
gyö ke re i ben rej lik. Mert bár az egy kori
job bágy fal vak ma gyar la ko sai gya -
kor ta lá zong tak po li ti kai, gaz da sá gi el -
nyo má suk, ki zsák má nyo lá suk el len,
ám a Lu ther kö ve tő i vé vált bras sói szá -
szok pro tes táns hit val lá sát öröm mel
tet ték ma gu ké vá, és ez – hang sú lyoz -
ta Ve res Eme se-Gyöngy vér – ál dás sá
is lett a szá muk ra.

Ami „Csáng lia” né pé nek folk lór ját il -
le ti, nos, an nak szín pom pás vál to za tos -
sá gát már nem fel tét le nül él jen zik a
nép rajz ku ta tók, hi szen úgy a vi se let re,
mint a nép ze né re és nép tánc ra erős ha -

tás sal vol tak a kör nye ző né pek… Ezt a
mind azon ál tal így is fe let tébb ér té kes
vál to za tos sá got a Pol gá rok Há za nagy -
ter mé ben most a bras sói Bú za vi rág
nép tánc együt tes tag jai és a pür ke re ci
„bo ri cás le gé nyek” mu tat ták be Bar ca -
sá gi vi gas sá gok cí mű mű so ruk ban. 

A hat van öt éve ala kult Bú za vi rág
együt tes min den ko ri tag jai a bras sói
Áp rily La jos Fő gim ná zi um nö ven dé kei,
akik er re az al ka lom ra ma guk gyűj töt -
te-re konst ru ál ta tán cok ból ál lí tot tak
össze fer ge te ges ko re og rá fi át. (A je len -
leg mint egy negy ven fős cso por tot az a
Re iff Zsu zsa ve ze ti, aki az együt test ala -
pí tó édes ap já tól vet te át a – mond juk
csak bát ran így – szol gá la tot.)

A tíz bo ri cás le gény Fej ér György va -
táf (el ső tán cos) ve ze té sé vel ér ke zett a
hét fa lu egyi ké ből – ter mé sze te sen egy
„bo ri ca tánc cal”. A bras sói kö zép is ko -
lá sok mű so rát gond nél kül aposzt ro -
fál hat tuk fer ge te ges nek, a pür ke re ci -
ek fér fi tán cá ra azon ban ne héz jel zőt
ta lál ni. Ők ugyan is mint egy tíz per cen
ke resz tül va ló ság gal meg ba bo náz ták
a kö zön sé get – tu laj don kép pen mo -
no ton rit mu sú tánc lé pé sek kel. (Ki rob -
ba nó si ke rük ben a bras sói nép tánc -
együt tes ál lan dó kí sé rő ze ne ka ra is
mél tán osz toz ha tott.)

Az est vé gén nép mű vé sze ti, il le tő -

leg bar ca sá gi ki ad vá nyok vá sá ra, va la -
mint le pény- és kö mény pá lin ka-kós -
to ló zár ta a ki vé te le sen szín vo na las es -
tet, amely nek leg főbb szer ve ző je és
ren de ző je, Ve res Eme se-Gyöngy vér
egy kor ma ga is a bras sói kö zép is ko la
(evan gé li kus) di ák ja volt. 

Leg kö ze lebb – már ci us 28-án –
ugyan csak egy több sé gük ben lu the rá -
nus ma gya rok lak ta te le pü lés, a Sze -
ben me gyei Olt sza ka dát lesz az Er dély
szór vány ma gyar sá gát be mu ta tó so ro -
zat ven dé ge a Pol gá rok Há zá ban.  

g TPK

Budapestre csángált evangélikusok

Vitrinbe zárt „evangélikus bizonyíték”
a barcasági csángó kiadványok között

Reiff Zsuzsa
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A brassói középiskola táncos leányai

b Ta lán csak az est szer ve ző it nem lep te meg az a rend kí vü li ér dek lő dés,
amely az Er dély szór vány ma gyar sá ga so ro zat ha to dik prog ram ja iránt
mu tat ko zott meg feb ru ár 28-án Bu da pes ten, a Pol gá rok Há zá ban. A Jó -
zsef vá ros mé lyén meg bú vó in téz mény a Kár pát-me den cei ma gyar nép -
mű vé szet el ne ve zé sű ren dez vény so ro zat ke re té ben 2009 óta ál lít ja reflek -
tor fény be a Kár pát-me den ce egy-egy táj egy sé gét – nép mű vé sze ti ki ál -
lí tás sal, a he lyi nép dal, nép ze ne, nép tánc, nép me se és jel leg ze tes
gaszt ro nó mia be mu ta tá sá val. Feb ru ár utol só es té jén egy több sé gé ben
evan gé li kus ma gya rok lak ta ré gió, a Bar ca ság sok szí nű kul tú rá já ból ad -
tak íze lí tőt bras sói ma gya rok, il let ve hét fa lu si csán gók.

Veres Emese-Gyöngyvér
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E v A n g é L I K U S  g I M n á z I U M o K  6 .          
Idő pont: feb ru ár 28. – már ci us 2.
Hely szín: Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kö -
zép is ko la és Kol lé gi um, Sop ron; Het vé nyi La jos Evan gé li kus Lí ce u mi Di -
ák ott hon, Sop ron

Részt ve vők: Bé ké c sa ba, Bony hád, Bu da pest (De ák tér), Me ző be rény,
Sop ron evan gé li kus gim ná zi u ma, Nyír egy há zi Luther Kol lé gi u m

Véd nö kök: Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
fel ügye lő je; Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke

Öt let gaz da és szer ve ző: No vá ky And rea, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um ta ná ra

„Lát já tok, et től az ütem től kezd ve há rom szor buk kan fel az, hogy »Om -
nis ter ra«. Nos, eb ben a pár ütem ben szó sze rint ben ne van az egész
vi lág, ben ne mi, mind annyi an. Az el ső Om nis ter ra Nyír egy há za és
Bony hád, a má so dik Bu da pest, Bé kés csa ba és Me ző be rény…, és itt,
az 57. ütem ben, itt ér kez tünk meg mind annyi an Sop ron ba. Itt vá lunk
eggyé – ahogy a va ló ság ban is. Így éne kel jé tek!” E sza vak kal biz tat -
ta Stargl Szil via bony há di kó rus ve ze tő a két száz fős al kal mi kó rust,
amely az or szág hat evan gé li kus gim ná zi u má ból állt össze egy hét vé -
gé re. Mi ért? Hogy meg mu tas sák ma gu kat, meg hall gas sák egy mást,
és meg néz zék, kö zö sen mi re is jut nak. Mert éne kel ni jó.

b Az evan gé li kus gim ná zi u mok
kó ru sa i nak ta lál ko zó ját két éven -
te ren de zik meg. A ren dez vény
öt let gaz dá ja és szer ve ző je No vá -
ky And rea, az evan gé li kus is ko -
lák ének-tan tárgy gon do zó ja, a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ének ta ná ra. 

– Ked ves And rea, mi ad ta az öt le -
tet, hogy a gim ná zi u mi kó ru sok nak
ta lál ko zót szer vezz?

– A szak mai kí ván csi ság: ami kor
el kezd tem, már több éve fa so ri ta nár -
ként dol goztam, és több ének ta nár -
ral vol tam kap cso lat ban. A ve lük
va ló be szél ge té sek föl kel tet ték a kí -
ván csi sá go mat: va jon ők ho gyan és
mit ta ní ta nak a di ák ja ik nak, mi lyen
prob lé mák kal küz de nek, mi ben si ke -
re sek? Adó dott a ta lál ko zás öt le te,
már csak meg kel lett szer vez ni. 

– Az együtt lé ten túl meg van az im -
már ha gyo má nyos sá vált prog ram, ez
ad ja a ta lál ko zó ge rin cét.

– Igen, a nyi tó áhí ta tot – me lyet
idén Ha fen scher Ká roly tar tott –
kö ve tő en az el ső es te min dig egy kon -
cer tet kap nak a fi a ta lok. Most az Itt -
zés Ta más ál tal ve ze tett Bo hém Rag -
time Band könnyed hang vé te lű, tán -
cos elő adá sa volt ez az aján dék. Ezt
kö ve ti más nap az össz ka ri pró ba,
mely nek a vé gé re kell, hogy össze áll -
jon a gon do san ki vá lasz tott mű,

hogy az az tán az es ti kon cert fény -
pont ja le hes sen. Az idei da ra bot,
Til lai Au rél nak er re az al ka lom ra át -
írt, Can ta te Do mi no cí mű mű vét
Stargl Szil via, a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um ének ta -
ná ra vá lasz tot ta és ve zény li. 

Szom bat es te sor ke rül a gá lahang -
ver seny re, meg hall gat juk, hogy ki
mi vel ké szült a ta lál ko zó ra. Öröm lát -
ni, mi lyen sok szí nű mű sor ral mu tat -
koz nak be az együt te sek: van, ame -
lyik négy szó la mú mű vel, van, ame -
lyik sa ját ze ne ka ri kí sé ret tel, más
in kább ká no nok kal, de akad olyan is,
ahol a ta ná rok is éne kel nek, vagy
hang sze ren ját sza nak. Ve gye sen hall -
ha tunk a könnye debb mű faj ból és a
ko mo lyabb ze né ből. De a kö zös pro -
duk ció ta lán a leg na gyobb öröm.

– Mi lyen egyéb prog ram sze re pel a
ta lál ko zón?

– A dél után fo lya mán ke rül sor a
gyors ta nu lá si ver seny re. Idén Ko dály
Zol tán nak a 126. gen fi zsol tá r ra írt bi -
ci ni u ma volt a fel adat. Ezt kell a kó -
ru sok nak kö zel egyet len tan óra –
negy ven perc – alatt meg ta nul ni uk.
Az ének ka ro sok nagy lel ke se dés sel
hall gat ják egy mást, s köz ben ész re vét -
le nül egy re job ban meg ta nul ják a da -
ra bot. Így a ta lál ko zó szak mai aján dé -
kai kö zé tar to zik az is, hogy két mű is -
me re té vel gaz da gab ban tér het nek
ha za. 

Az idei ver seny új don sá ga, hogy
he lye zé sek he lyett mi nő sí tést osz tott

a zsű ri. Így most há rom arany mi nő -
sí tés is szü let he tett. Idén Ken deh
Gusz tá v, egy há zunk ze nei bi zott sá -
gá nak el nö ke mel lett dr. Arany Já nos
Ko dály-szak ér tőt kér tük fel a zsű ri -
zés ne héz fel ada tá ra. 

– Ho gyan zá rul a ta lál ko zó?
– A he lyi gyü le ke zet ben va ló egy -

ház ze nei szol gá lat tal. A sop ro ni
evan gé li kus gyü le ke zet sa já tos sá ga,
hogy egy aránt tar ta nak né met és
ma gyar nyel vű is ten tisz te le tet, így ké -
zen fek vő nek tűnt, hogy mind ket -
tőn szol gál junk. A Nyír egy há zi Lu -
ther Kol lé gi um ka ma ra kó ru sa pe dig
a Sop ron hoz kö ze li Har ká ra ment
szol gál ni, hogy az ot ta ni ak kal már
meg lé vő – bár tá vo li, de an nál ked -
ve sebb – kap cso la tu kat erő sít sék. 

– Vé gül hadd kér dez zem meg: mi -
lyen ér zé sek kel és to váb bi ter vek kel
zár tad a hét vé gét? És mi lesz két év
múl va?

– Egy ilyen ta lál ko zó meg szer ve zé -
se és vé gig kí sé ré se rend kí vü li öröm,
de egy ben em bert pró bá ló fel adat is.
Hi he tet le nül bol do gí tó ér zés a sok lel -
kes fi a talt lát ni mind a szín pa don,
mind Sop ron ut cá in sé tál va, be szél -
get ve, ne vet gél ve, vi dá man. A terv az
egy re ne he zebb gaz da sá gi és ok ta tá -
si hely zet ben a meg lé vő ered mé nyek
meg tar tá sa és azok nak az is ko lák nak
a be vo ná sa, ame lyek ed dig vo na kod -
tak részt ven ni, vagy va la mi ért el ma -
rad tak. 

g Itt zés Szil via

Azötletetaszakmaikíváncsiságadta
Interjú Nováky Andreával, a találkozó szervezőjével

Az óvó né nim vitt el fel vé te liz ni. Azt
mond ta: 

– Csak éne kelj!
„Na, ez könnyű lesz…” – gon dol tam.
Négy-öt em ber ült egy óri á si te rem -

ben, ahol lép csők vol tak. Éne kel tem.
– Es te van már, csil lag van az égen,

Var ga Jul csa me zít láb a ré ten… 
Per sze Var ga Már tát éne kel tem,

aho gyan az édes anyám ta ní tot ta. Ő is
óvó né ni volt. So kat éne kel tünk ve le és
a bá tyám mal. Ott hon, uta zás köz ben,
Ka rád fe lé me net: „A ka rá di fa lu vé gén,
sej-haj…” Ireg szem csén: „Az ürö gi fa -
lu vé gen…” Sió fok nál: „Ó, mely sok hal
te rem a nagy Ba la ton ban…” és így to -
vább. Nyá ron nyá ri, té len té li da lo kat,
eső set, ka rá cso nyit, er dőt, me zőt, pánt -
li kát, min dent el tud tunk éne kel ni.

A meg hall ga tás után ott, a lép csős
te rem ben na gyon meg di csér tek. Pe dig
csak éne kel tem.

Fel vet tek a Ma gyar Rá dió gyer mek -
kó ru sá ba.

Nem sze ret tem. So kat kel lett áll ni,
vár ni, a fu ru lyá tól iz zadt a ke zem,
csúsz kál tak raj ta az uj ja im, le rág tam
ró la a fes té ket. Ren ge teg óra volt: kis -
kó rus, nagy kó rus, hang szer, fel lé pé sek.
Ki nem mon dott küz de lem folyt a bent
ma ra dá sért, az uta zá so kért kül föld re.

Ál lan dó ver seny hely zet, meg mé ret te -
tés. Egye dül érez tem ma ga mat.

Tíz-ti zen egy éves ko rom ra si ke rült
meg ta lál nom az össze füg gést az ének -
lés, a kó rus és a Var ga Jul csa (Már ta)
kö zött. 

Min dent be pó tol tam. Nem tu dom
már, hogy az össze tar to zás meg ta pasz -
ta lá sá val kez dő dött-e, vagy a sok kö -
zös ének lés erő sí tet te meg az együtt -
lét fon tos sá gát. Jött új ra a nyár, a tél,
az ün ne pek, az öröm és a szo mo rú ság,
és mi min dent éne kel tünk. Bár hol,
bár mi kor, akár több szó lam ban, fran -
ci á ul, ola szul, la ti nul és per sze sok szor
oro szul.

A ver sen gést fel vál tot ta az együtt -
mű kö dés, a kö zös ver seny zés pe dig si -
ker él ményt ho zott. Ezért örü lök, hogy
az evan gé li kus gim ná zi u mok or szá gos
kó ru sta lál ko zó ja nem ver seny, és nem
a mé rics ké lés he lye. Hanem: le he tő ség.
Le he tő ség az is mer ke dés re, az egy más -
tól ta nu lás ra, a fel töl tő dés re.

2012-ben egyik in téz mé nyünk ből
va ló ban ta lál koz ni in dul tak Sop ron ba.
Hat di ák és egy ta nár. A kon cer ten a
töb bi is ko lá ból ér ke zett fel nőt tek áll -
tak be éne kel ni a ma rok nyi csa pat hoz.
Az óta is töb ben em le ge tik ezt az elő -
adást. Pe dig csak éne kel tek. Hi szen

éne kel ni jöt tek, hogy az tán az él mé -
nyek től meg erő söd ve kó rust épít hes -
se nek az is ko lá juk ban. 

Ak kor így írt er ről az is ko la új ság ban
Mol nár Hen ri ett ti ze dik osz tá lyos ta -
nu ló: „Re mé nye ink sze rint a kö vet ke -
ző két év ben csat la koz nak még má sok
is az ének kar hoz. Így ők is meg ta pasz -
tal hat ják, amit mi már meg ta pasz tal -
hat tunk.”

Ked ves Hen ri ett! Ked ves Ba lázs
Ta nár Úr! Bí zom ben ne, hogy a kó rus
meg nőtt, meg ta pasz tal ták az össze tar -
to zás, a kö zös ének lés örö mét. Bí zom
ab ban, hogy már min dent tud nak
éne kel ni: er dőt, me zőt, pánt li kát, örö -
met, szo mo rú sá got, Is ten hez em ber -
től szó ló éne ke ket, „na gyo san”, több
szó lam ban.

Ked ves Di á kok, Ta ná rok, Szer ve zők!
Kö szö nöm a szer ve zők mun ká ját. El -
ső sor ban No vá ky And re á nak, a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
ta nár nő jé nek va gyok há lás.

Kí vá nom mind annyi uk nak, ta lál ja -
nak kö zös ség re, ba rá tok ra, gyűjt se nek
erőt az ott ho ni kó rus épí tés hez, és
éne kel je nek, csak éne kel je nek!

g Var ga Már ta,
az or szá gos iro da ne ve lé si 

és ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő je

„Csakénekelj!”
Sze mé lyes él mé nyek a ta lál ko zó  ra

„Mert örö möt sze rez, mert iga zi ki -
kap cso ló dás a stressz ből, a gon dok -
ból. Amo lyan ments vár. Nincs en -
nél jobb.”

* * *

„Mert a ze ne és az ének a he lyes
ará nyok ról szól. A har mó ni á ról és
a fel ol dott disszo nan ci á ról. Ne -
kem ez a fon tos ben ne.”

* * *

„Mert jó a pró bá kon a han gu lat, ez
a leg fon to sabb! És sze ret jük ön ál -
ló sí ta ni ma gun kat: ha egy szer meg -
ta nul tunk egy mű vet, már ala kít juk
is át. Lesz be lő le ci gány nó ta, rap -
szám vagy bár mi! És per sze a kar -
ve ze tőnk kell mind eh hez! Nél kü le
nem len ne jó!”

* * *

Miértjókórusbajárni?      

Nyitóahítat
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          o R S z á g o S  K Ó R U S T A L á L K o z Ó j A

Aki Ma gyar or szá gon evan gé li kus is ko -
lá ba jár, ter mé sze tes mó don vá lik ze ne -
ba rát tá. Hogy is tör tén het ne ez más -
képp Ko dály or szá gá ban és Bach egy -
há zá ban? Alig ha van még egy fe le ke zet,
amely a min den he ti is ten tisz te le ti gya -
kor lat ban ennyi re mek mű vel zeng heti
Is ten di cső sé gét. Így nem cso da, hogy
a gyü le ke ze ti kó ru sok mel lett az ok ta -
tá si in téz mé nyek ben is ma gá tól ér te tő -
dő mó don mű köd nek ze nei együt te sek. 

Per sze fon tos, hogy a kö zös ének -
lés, mu zsi ká lás a kö zön ség szá má ra él -
vez he tő le gyen. Ugyan ak kor meg -
koc káz ta tom, hogy azok szá má ra,
akik részt ve vői a kö zös ze nei pro duk -
ci ó nak, az él mény még sok kal na -
gyobb, a ha tás tar tó sabb. Egy más szó -
la ma i ra fi gyel ni, a szó szo ros ér tel mé -

ben együtt lé le gez ni olyan ta pasz ta lat,
amely nek át élé se messze túl mu tat a ze -
nei mi nő ség fon tos sá gán. Olyan ál ta -
lá nos em be ri ta pasz ta lat ez, amely –
ha töb ben át él nék – az egész or szá got,
az em be rek egy más hoz va ló vi szo nyát
meg tud ná vál toz tat ni. Nem vé let len,
hogy a bal ti né pek a rend szer vál tás kor
is szin te sza bad dá éne kel ték ma gu kat,
több tíz ez res kó rus ta lál ko zó ik óri á si él -
ményt je len tet tek.

A kez de mé nye zé sért és a szer ve zé -
sért kö szö net il le ti a ta lál ko zó „lel két”,
No vá ky And rea ta nár nőt. Ter mé sze -
te sen kö szö net il le ti mind azo kat, akik
hét ről hét re fog lal koz nak a gye re -
kek kel, ve ze tik a kó ru so kat. Biz tos va -
gyok ben ne, hogy mind nyá jan tu da -
tá ban van nak fe le lős sé gük nek, ugyan -

ak kor örül ni tud nak an nak, ha ta nít -
vá nya i kat lel ke sed ni lát ják, s an nak kü -
lö nö sen, ha né hány év vel ké sőbb vi -
szont lát ják az egy ko ri kó rus ta go kat
kon cer ten, töb bé vagy ke vés bé vájt fü -
lű ze ne ba rátok ként.

A ta lál ko zó prog ram ja alap ján ki -
mon dot tan saj ná lom, hogy a kö zös
ének lés örö mé ből ki kell ma rad -
nom. Egy olyan or szág ban, Ja pán ban
va gyok épp, ahol a Ko dály-mód szer
ta ní tá sa ré sze a ha gyo mány nak, amit
mi, ön tu da tos pol gá rok per sze új ra
és új ra elé ge det ten ve szünk tu do má -
sul. Ez is mu tat ja a mu zsi ka ere jét.

Min den ki nek tar tal mas együtt lé -
tet kí vá nok! 

g Prőh lE GEr gEly 
or szá gos fel ügye lő

Azországosfelügyelőszavai
arésztvevőkhöz

Hat is ko la, hat – vagy több – kar ve -
ze tő: ők ve ze tik a kó ru so kat. Nem csak
ve ze tik, ha nem lel ke sí tik, fe gyel me -
zik, jó kedv re de rí tik, biz tat ják és ta -
nít ják is őket. No meg utaz tat nak,

etet nek, itat nak, je gyet vá sá rol nak,
kel te nek, fek tet nek, szo ba be osz tást
ké szí te nek, ebéd je gyet osz to gat nak…
És per sze da ra bot vá lasz ta nak, négy -
szó la mút át ír nak két szó la mú ba, te -

nort alt ra, né me tet ma gyar ra. Ének -
kar ra hí vo gat nak, ének pró bát tar ta -
nak, ének pró bát pró bál nak be il lesz -
te ni nyol ca dik, ki len ce dik vagy ti ze -
dik órá ig meg telt óra ren dek be he ti öt

test ne ve lés óra kö zé, fa kul tá ci ók elé,
lyu kas he te dik órák he lyé be. Mind ezt
órák kal és prog ra mok kal egy re le ter -
hel tebb di á kok nak, egy re ke ve sebb
ének órán, egy re ala cso nyabb bé re zé -

sért, or szá go san egy re gyen gü lő ze -
nei és ének kul tú ra kö ze pet te, egy re
több fül du gó val le zárt fül nek. 

Mi hajt ja őket? Mik a bá na ta ik?
Örö me ik? Mi a jö vő?

„Azértletteménektanár,hogykórustvezethessek,
hiszenazalegnagyobböröm!”

ku tyej né ab lon czy ka ta lin, 
Bé kés csa ba

– Leg szí ve seb ben mást sem csi nál -
nék, csak kó rust ve zet nék, ha  te het ném.
A dör mö gős gye re ket sem kül döm el
a kó ru som ból, mert gyak ran én adom
ne ki az egyet len si ker él ményt az éle té -
ben: „Fi am, te egy mi nő sí tett kó rus tag -
ja vagy! Büsz ke le hetsz ma gad ra!” 

Per sze ma nap ság sok kal ne he zebb,
de nyi tott nak és öt le tes nek kell len ni.
Én pél dá ul he ten te há rom szor tar tok
– ugyan an nak a kó rus nak – pró bát,
min den ki ak kor jön, ami kor nincs
kü lön órá ja. Az tán sze rep lés előtt két
hét tel össze pró bál juk a da ra bo kat. Az
igaz ga tóm sze ren csé re tá mo gat. 

No és jól meg kell néz ni, hogy mit
ének lünk, én pél dá ul kor társ ra jon gó va -
gyok. Olyan nor vég mű ve ket ta lál -
tam, hogy a gye re kek egy re csak kér nek,
hoz zak még ilye ne ket. Nem sze re tek el -
moz dul ni a könnyebb el len ál lás irá nyá -
ba, de a mi nő sé gért meg kell dol goz ni
kar ve ze tő nek és kó rus tag nak egy aránt.

Stargl Szil via, Bony hád
– A bony há di kó rus je len leg hat -

van öt fős. Női kar ként kezd tük, tíz
éve va gyunk ve gye sek. He ti egy ki -
lenc ven per ces pró bát tar tunk, de
saj nos sok más sal üt kö zünk. Egy aránt
éne ke lünk egy há zi és vi lá gi mű ve ket.
Évi nyolc-tíz fel lé pé sünk van is ko lai,
vá ro si és egyéb me gyei vagy or szá gos
ren dez vé nye ken, ver se nye ken. 

Az egész ta ná ri mun  kám ban (ma -
te ma ti kát és éne ket ta ní tok) a kó rus -
ve ze tést sze re tem a leg job ban a gye -
re kek mi att, il let ve azért, mert si ker -
él mény hez jut hat nak a kó rus ta gok
az együtt ének lés sel. Har minc éve ta -
ní tok, a leg ne he zebb, hogy mind az er -
köl csi, mind az anya gi el is me rés ben ál -
ta lá ban a sor vé gé re szo ru lunk: ren ge -
teg időt, ener gi át ál doz va sem ju tunk
olyan anya gi el len szol gál ta tás hoz,
ami lyen pél dá ul egy ilyen hét vé ge
ese tén is bi zony el vár ha tó len ne. 

Az idők meg vál toz tak, de a gye re kek
sze ren csé re nem, csak jól kell meg szó -
lí ta ni őket. Hu mor ral messzebb ju -
tok, mint bár mi más sal.

Ben ce gá bor, 
Bu da pest, de ák tér

– Kol lé ga nőm mel, Kar dos An ná -
val mind ket ten úgy lát juk, hogy uta -
zás nél kül nincs kó rus mun ka. Per sze
az iga zán iz gal mas a kül föl di út, de
ami kor ré geb ben a kör nye ző gyü le -
ke ze tek be men tünk ének ka ros szol -
gá lat tal el vin ni is ko lánk hí rét – an -
nak is érez tem a ko moly kö zös ség épí -
tő ha tá sát. Az uta zás ra meg ta nult
mű vek az tán év fo lya mo kon át szin -
te örök lőd nek. Ez óri á si len dü le tet ad,
és ezért – is – annyi ra fon tos egy
ilyen ta lál ko zó! De an nak is örü lök,
hogy né hány vo nós és fú vós hang -
szer ből ál ló kis ze ne kart is tud tam
hoz ni ide, így pél dá ul el tud juk ját sza -
ni Mo zart Tö rök in du ló ját mi ni ze ne -
ka ros át irat ban. 

Egyéb ként per sze hogy ne he zebb
most! Ré gen meg en ged het tem ma -
gam nak azt a lu xust, hogy Bee tho ven
3. szim fó ni á já val fog lal koz zunk az
ének órán, hi szen a 9.-et úgy is min -
den ki is me ri. Ma már ez nem így van,
és az én fe le lős sé gem a 9. is!

Szé kely Szil via, Me ző be rény
– Mi még na gyon gye rek ci pő ben

já runk, hi szen csak má so dik éve va -
gyunk evan gé li kus gim ná zi um, és kó -
ru sunk is csak ok tó ber óta van. A
gye nes di á si to vább kép zé sen én ma -
gam már be lel ke sed tem, és a di ák ja -
im is lel ke sek, min dent ha mar meg -
ta nul nak, de mi re ta lá lunk kö zös
idő pon tot, el megy egy fél év. 

Is ko lánk két tan nyel vű, te het ség -
gon do zó prog ram ban is részt vesz, és
ez azt je len ti, hogy sok gye rek nek na -
pon ta akár tíz órá ja is van, és per sze
so kan utaz nak is. No eb be be le il lesz -
te ni egy ének ka ri pró bát, az nagy mű -
vé szet! Ah hoz na gyon kell akar ni
éne kel ni. De sze ren csé re van nak lel -
kes di á kok, akik pél dá ul az ide ve ze -
tő hét órás utat is vé gig éne kel ték.
Há lás vol tam ne kik a jó han gu la tért. 

Örü lök, hogy No vá ky And rea ked -
ve sen biz ta tó hí vo ga tá sá ra vé gül
igent mond tam. Jó itt len ni és együtt
éne kel ni, meg is mer ni má so kat.

Esze nyi gá bor, 
nyír egy há zi luther kol lé gi um

– Mi va gyunk itt a ku ri ó zum, hi -
szen nem a gim ná zi um kó ru sa va -
gyunk, ha nem a kol lé gi u mé. Azon -
kí vül az elő adá si stí lu sunk is ku ri ó -
zum, hi szen ná lunk a ta ná rok és a
kol lé gi um igaz ga tó is éne kel – itt
most ők te szik ki a lel kes csa pat fe -
lét. Sőt Mar ti novsz ky Ist ván kol lé gi -
um igaz ga tó kla ri nét szó ló val eme li
min dig az al ka lom fé nyét! 

Mi a tör té ne tünk? Igaz ga tó úr ki -
ta lál ta, hogy egy evan gé li kus kol lé gi -
um ban le gyen kö te le ző egy há zi ének
– fél óra ko rál, fél óra if jú sá gi ének –,
amellyel min dig ké szü lünk a heti
áhí tat ra. Eze ket a kol lé gi um igaz ga -
tó és Szmo lár Tün de ének- és ne ve -
lő ta nár tart ja, ezt kö vet he ti az tán es -
te a fa kul ta tív kó rus. Há la Is ten nek,
min dig ott ma rad né hány lel kes gye -
rek, és ha las san is, de tu dunk egy ki -
csit ha lad ni. Én a vá ro si ze ne is ko lá -
ban és egy ala pít vá nyi is ko lá ban dol -
go zom, de szí ve sen jöt tem ide is
igaz ga tó úr hí vá sá ra.

ta kács and rea, Sop ron
– Ezen a hét vé gén ne kem ép pen

egy győ ri to vább kép zé sen kel lett részt
ven nem, így há lás vol tam Hor váth
Ábel 12. osz tá lyos di á kom nak, aki
ilyen kor ki tud se gí te ni. Kar nagy nak
ké szül, tá vol lé tem ben ő ve zet te a
pró bá kat. Ed dig mind a hat ta lál ko -
zón je len vol tunk, és az utób bi három
alkalommal egy út tal há zi gaz dák is.
Er re büsz ke va gyok a kó ru som mal
együtt, de örü lök, hogy leg kö ze lebb
már mi is utaz ha tunk. 

Hogy ne he zebb-e most, mint ré -
gen? Per sze, az ének kar egy kí ná lat
lett a sok kö zül, és így csak a meg szál -
lott ének sze re tők ma rad nak meg.
De ta lán nem is bá nom, hi szen hu -
szon nyolc meg szál lott éne kes sel dol -
goz ni cso dá la tos él mény, még ha
két pró bát kell is tar ta nom ugyan an -
nak a csa pat nak, hogy min den ki rá -
ér jen. A di ák ja im mal együtt szár nya -
lunk, vál lal nak min den plusz ter he lést
az ügy ér de ké ben, mert éne kel ni jó!

„Hogy va ló ban ki űzi-e az ör dö göt
a szí vünk ből? Ha az ör dög a te her,
a gond, az ag gó dás, ak kor igen. Az
ének lés meg nyug vást hoz, az ének -
lés fel sza ba dít.”

* * *

„A pró bá kon át él jük azt, hogy
repül az idő. Ide pe dig azért jó
jönni, mert pél dá ul több szó lam -
ban éne kel he tünk a zu hany alatt

a kol lé gi um ban! Ott hon csak egy
zu hany van, és nincs is ki vel éne -
kel ni.”

* * *

„A kö zös ének lés iga zi kö zös sé get
ad, nem vir tu á li sat, ezért me gyünk
ének kar ra. Ad dig no szo gat juk egy -
mást, míg vé gül rá szán juk ma -
gun kat, az tán so se bán juk meg. Jó
együtt len ni, jó együtt éne kel ni.”

       ?Ahogyadiákoklátják

A mellékletet szerkesztette: Ittzés Szilvia
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gaz da sá gi re fe ren si ál lás a dia kó ni ai osz tá lyon
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak Dia kó ni ai Osz -
tá lya fel vé telt hir det gaz da sá gi re fe rens ál lás hely be töl té sé re.

Fel ada tok: ál la mi tá mo ga tá sok igény lé se, fo lyó sí tá sa, el szá mo lá sa • dia -
kó ni ai (szo ci á lis és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok) in téz mé nyek re vo -
nat ko zó ana li ti kák ve ze té se • dia kó ni ai in téz mé nyek gaz da sá gi fel ada -
ta i nak tá mo ga tá sa • dön tés-elő ké szí té si fel ada tok el vég zé se • a dia kó ni -
ai osz tály pénz ügye i nek meg ter ve zé se, nyo mon kö ve té se.

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

El bí rá lás nál elő nyök: szo ci á lis/gyer mek vé del mi in téz mény ben vagy
in téz mény fenn tar tói te rü le ten szer zett gaz da sá gi ügy in té zői ta pasz ta -
lat • Lib ra 3s könyv vi te li rend szer is me re te • egy ház is me ret.

Je lent kez ni Bu da An na má ri á nál, a dia kó ni ai osz tály ve ze tő jé nél le het
e-ma i ben el kül dött ön élet rajz zal és mo ti vá ci ós le vél lel.

Je lent ke zé si ha tár idő: már ci us 17.
Le ve le zé si cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. E-mail cím: an na ma ria.bu -

da@lu the ran.hu

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

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

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

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

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

A soron kö vet ke ző al kalmon, már ci us 13-án 18 óra kor Voj nich Er zsé -
bet Mun ká csy-dí jas kép ző mű vész és Var ga Má tyás köl tő, ben cés szer -
ze tes be szél get. Mo de rá tor: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus.

A ren dez vényt rög zít jük, a ké sőb bi ek ben vissza néz he tő lesz. 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 Lud wig Mú ze u mot tá mo gat ja.) Cím: Lud wig Mú ze um – Kor társ
Mű vé sze ti Mú ze um, Mű vé sze tek Pa lo tá ja, 1095 Bu da pest, Ko mor Mar -
cell u. 1.

nyug dí jas pap nék és pap nők or szá gos ta lál ko zó ja
„Add, há za mat jól el ren dez zem” cím mel nyug dí jas pap nék és pap nők or szá -
gos ta lál ko zó ját tart juk áp ri lis 5-én 9.30-tól a Bu da pest-De ák té ri gyü le ke -
zet el ső eme le ti ter mé ben. Az al ka lom ra nyug dí jas és öz vegy pap né test vé -
re ket vá runk, de a nyug díj ba ké szü lő vagy még ak tív pap nék is hi va ta lo sak.

prog ram
9.30: Gyü le ke zés, kö szön tés
10.00: Nyi tó áhí tat – Mol nár Lil la 6. éves teo ló gus, Bu da pest-Hegy vi dék
10.45: Re for má ció és kul tú ra – Zász ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet tör té -
nész, mú ze um pe da gó gus
12.00: Ebéd
13.00: Rend ben – Sár kány Ti bor né ny. lel ki pász tor elő adá sa meg be szé lés sel
14.00: Misszi ói hí rek
14.30: Zá ró áhí tat úr va cso rai li tur gi á val – B. Pin tér Már ta női misszi ói
lel kész

Je lent kez ni le het már ci us 31-ig le vél ben a Női Misszi ói Szol gá lat cí mén:
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail ben: mar ta.pin ter@lu the ran.hu;
vagy mo bi lon: 20/824-3441 (Sze bik Im ré né).

Ce ru za. Egy sze rű film a di á -
kok nak, de az én ér dek lő dé se -
met is fel kel ti. Az író esz köz
1564 óta lé te zik, és nagy utat
tett meg a le tűnt év szá za dok
alatt. Fő leg a szén por ke ve ré -
se, fi no mí tá sa vál to zott – tud -
juk meg. A céd rus fa be vo nat
is mó do sult, hogy ne csak
ke rek le gyen, jobb a hat szög -
le tű. És szí nes is, el lát va föl ira -
tok kal: mi lyen erős, és hol
ké szült.

Egy ré gi cseh gyá rat mu tat -
tak, ahol több di nasz tia is en -
nek az esz köz nek a gyár tá sá -
ra tet te föl az éle tét. Az után
egy kis an gol üzem be lá to gat -
tunk: a csa lád min den tag ja
ott van, szor gos kod nak, fi gyel nek, el -
len őr zik az íz lé ses cso ma go lást…

Né hány éve én is so kat hasz ná lom
a ce ru zát; könnye dén kö ve ti a gon -
do la to kat, nem szá rad be, mint a toll,
nem zúg, mint a szá mí tó gép. Egyet -
len ba ja van: nem fe je zi be he lyet tem
a le ve let, az új ság cik ket.

* * *

Feb ru á ri in te lem. Nagy drá ma -
írónk, Hu bay Mik lós nap ló ját ol va -
som. Rög tön az ele jén szi go rú bí rá -
la tot fo gal maz meg: „Az író, aki nem
tud ír ni, ne vet sé ges. S mind egy, hogy
mi ért nem. Te het ség te len? Bőg új szü -
lött gye re ke? Ápol ja be teg fe le sé -
gét? Nem ta lál ja a tol lát? Ki ütöt ték a
ke zé ből? Nincs me se. Ha fel tet te az
éle tét rá, hogy ír ni fog, és nem te szi:
ne vet sé ges.”

So kan a mai zak la tott élet re hi vat -
koz nak. Túl ha mar meg halt – mond -
ja a má sik. A leg töb ben ko rán ha lunk
meg, te le ter vek kel me gyünk el. Min -
den re van ki fo gás. Bez zeg a ré gi
öre gek tet ték a dol gu kat: lá tás tól
va ku lá sig dol goz tak. Sze gény anyám
ju tott eszem be, akit so ha nem lát tam
pi hen ni. Min dig ta lált va la mi el fog -
lalt sá got. Ko ra i  el vesz té se után vet -
tem ész re, mennyi ap ró sá got ol dott
meg. Száz és ezer do log tor ló dott fel
ké sőbb, szin te be te me tett nél kü le a
mun ka és a gond.

* * *

Reg ge li csönd. A ma gas fe nyők sze -
gé lyez te kert ben mély csönd van.
Teg nap a té li ta vasz ban a hó vi rá gok
is ki búj tak, a ró zsa ágy fü ve is haj la -
do zik. Az arany ág tö mött bok ra ra -
gyog ni akar na. Már csak a gyö nyö -
rű fecs ke far kú lep ke, gye rek ko rom
ked ves ven dé ge hi ány zik. De hir te -
len föl tá mad a dé li szél, és pil la na tok
alatt oda a va rázs lat. Né hány óra
múl va már hó pely hek száll nak, ké -
sőbb ónos eső hull sű rű sze mek kel.
Ész re vét le nül tü kör si ma lett az út. Vi -
har ke re ke dik, haj long nak és zúg nak
az ágak. De egy va la ki ren dít he tet le -
nül áll most is a he lyén. Va la hol
meg búj va egy ri gó füttyö get, zen gi a
da lát. Em ber nek meg fejt he tet len, de
bi zo nyá ra a re mény üze ne te ez.

* * *

Szét sza kadt or szág.  Meg döb ben ve
hall ga tom a ko re ai hí re ket. Fér fi ak és
nők pa na szát, nem szű nő zo ko gá sát.
Van nak, akik öt ven éve nem lát ták
test vé re i ket, ba rá ta i kat! Azt sem

tud ják, él nek-e még. Van-e ke nyér -
re pén zük?

Dél-Ko rea kor má nya most új ból
kez de mé nyez te, hogy le gye nek csa -
lád egye sí tő na pok. A ha tár hoz kö zeli
kis vá ros ban ta lál koz has sa nak az em -
be rek. Ta lán utol já ra vagy elő ször az
éle tük ben. Nem az el ső kí sér let ez, de
az utób bi évek ben a vég ső pil la nat -
ban min dig le mond ta az észa ki ka -
to na ál lam. Ad ja Is ten, hogy most si -
ke rül jön, és ne le gyen olyan szív szo -
rí tó, mint a ré gi ké pe ken, ahol jaj ve -
szé kel ve ölel ték egy mást a bú csú zó
asszo nyok.

* * *

Őrült szom szé dok. Ked ves bol -
tom ban pa ko lok: bar na ke nyér és fe -
hér, kifli és zsöm le a hét vé gé re. A
pénz tá ros pa nasz ko dik: han gos a
szom széd ja, üvölt a te le ví zió és a rá -
dió. Las san meg bo lon dul. Egy idős
vá sár ló hoz zá te szi: „Ná lunk a ház -
mes ter egész éj sza ka pa kol és zö rög.”
És mu tat ja, ho gyan ta pos sa a sze me -
tet a zöld gu mi csiz má ban. 

Mi előtt én is el mon da nám a kö rül -
mé nye i met, el szé gyel lem ma ga mat.
Hol ál lok én ezek hez ké pest? Az én
szom szé dom csak a bú to ra it ren de -
zi haj na li két órá tól fél há ro mig,
vagy né ha új lyu kat fúr a ké pe i nek.

* * *

XXII. té li olim pi ai já té kok. Ün ne pé -
lyes meg nyi tó. Élő köz ve tí tés Szo csi -
ból, gyö nyö rű min den, szí nes és káp -
rá za tos. Orosz or szág min den ben túl
akart ten ni az elő ző há zi gaz dá kon,
hogy látsszon: ügye sebb ná luk. A sok
mil li árd el köl tött pénz se szá mít.

A té li olim pia nem olyan ré gi,
mint a nyá ri: 1924-ben ren dez ték
meg az el sőt a fran ci ák. Az idei se reg -
szem lén sok volt a za va ró kö rül -
mény: a las sú épít ke zés, a ter ro ris ták
nem szű nő fe nye ge té se. Ezért van
most min den spor to ló mel lett egy
kom man dós, és az el len őr zé sek, át -
vi lá gí tá sok min den ki re ér vé nye sek.
Rö vid kö szön tők, föl lob ba nó arany
láng, vé get nem érő tánc és ének, ma -
gyar zász ló az es ti szél ben.

Fi gye lem a ka var gó, bol dog me ne -
tet, a BBC-ri por ter tu dó sí tá sát: „Ol -
vad a hó. Re mény ked jünk, hogy ki -
tart a vé gé ig!” Ez nagy szo mo rú ság;
ahol min dig  hi de gek vol tak, hó fa lak,
oda is las san el ér a glo bá lis fel me le -
ge dés. És ha lad gyor san, fel tar tóz tat -
ha tat la nul.

* * *

Kós Ká roly le ve le. Je les épí -
té szünk, írónk hí res volt pon -
tos sá gá ról. Min den ér de kel te,
min den re fi gyelt, fő leg a ma -
gyar nyelv rom lá sá ra. Kéz zel
írt gyö nyö rű be tű i vel üzent, ha
va la mit ész re vett. Ha lá la előtt
az  utol só so ra i val a sze ge di ba -
rát hoz szólt: va la me lyik új -
ság ban nem pon tos Ady ha lá -
lá nak a nap ja. Fel szó lí tot ta a
szer kesz tőt, azon nal in téz ked -
jen a hi ba mi att. „Kü lön ben jól
va gyok. Be te met a mun ka!” –
ír ta túl a ki lenc ve ne dik évén.

* * *

Az öreg er dész. Alig ér kez -
tünk meg, már is hosszú sé tá -

ra in vi tált ben nün ket a tisz ta fo lyó mel -
lé, ahol kezd tek ki lob ban ni az al kony
szí nei. „Elő ször a kó csa gok, a gé mek,
a dar vak tűn tek el” – pa na szol ta szo -
mo rú an. A pi ros cső rű gó lyák kö zül is
egy re ke ve sebb szállt vissza a vil lany -
ka rók ra  épí tett fész kek re. A sóly mok,
a va dász sa sok is meg fo gyat koz tak. A
ked ves vö rös be gye ket, ökör sze me -
ket, cin ké ket is meg ti ze del te a hosszú
tél. A fecs kék fe le el pusz tult a vad óce -
án fe lett. Ta lán a szennye zé sek, a ki öm -
lő olaj mi att… Egye dül a vá ro si ga lam -
bok bír nak min dent. Ami má sok nak
rossz, rá juk ser ken tő en hat. A ha tal mas
bal ká ni ger lé ket nem ijesz ti az em ber,
a lég pus ka go lyók tól se fél nek.

* * *

Hosszú írá sok. Az idős er dé lyi lel -
kész több ször mond ta aján dék köny -
ve im re: vas tag, te le üres gon do la tok -
kal. „Pál apos tol ti zen négy le ve le  az
új szö vet sé gi Szent írás ban száz het ven
lap” – fi gyel mez te tett föl emelt ke zé -
vel. „Ben ne van a tel jes hit tu do -
mány” – foly tat ta in tel mét.

Ré gen je gyez ték le, még is a mo dern
eu ró pai gon dol ko dás alap ja. „Szel le -
mi mus tár mag” – ír taVa sa di Pé ter.
Mint ha a töb b e zer éves szel le mi ség
ve le for dult vol na át egye te mes sé.
Ke resz tény hit val lás sá. Mint hű ír nok
az éj sza ká ban, meg örö kí tet te a tör té -
né se ket. Ész re vét le nül su gá roz ni kezd -
tek a sza vak, a töp ren gő so rok. És vi -
lá gol nak ma is. A ma gyar nyelv ben is
meg búj nak ezek a gon do la tok, Is ten
és te remt mény sor sá nak kap cso ló dá -
sa. Az apos tol üze ne te ma is vissz -
hang zik: az egyes em bert hit re biz tat -
ja, te rem tő mun ká ra és ál do zat ra.

* * *

Ko pott al bum. Ré gi, tö re de zett, lap -
jai is meg fa kul tak, de így jól meg kö -
ze lí ti az ere de ti  ké pek szí ne it. És a rö -
vid kom men tá rok is ér de ke sek, a
föl fe de zés ere jé vel hat nak. Remb -
randt ikon bar na fest mé nyét ke re sem,
A té koz ló fiú ha za té ré sét. Az el -
mond ha tat lan, csen des örö met. Az
apa a fe jét ölé hez haj tó, vissza tért fiú
so vány vál lá ra te szi mind két ke zét.

Sok szor meg néz tem a ké pet, de
csak most vet tem ész re, hogy a két fá -
radt kéz el té rő kéz fej ben vég ző dik.
Nem csak az atya fo gad ja meg bo csá -
tó sze re tet tel a té koz lót, de a mö göt -
te meg bú jó édes anya is. Sej tel mes cso -
da így, együtt ez a re mek mű, a jé zus i
pél da be széd a fes tő ér tel me zé sé ben.

g FEny vE si Fé lix La jos

jegyzetlapok
(Nap ló, 2014)

fel hí vás kö zös ének lés re
A Re for má ció.500 bi zott ság ké ré sé re flash mo bot szer ve zünk már ci us 29-
én, szom ba ton dél után. A cél az, hogy az Erős vár a mi Is te nünk éne ket
„vé let len sze rű en” meg szó lal tas suk a bu da pes ti De ák té ren, a sza bad ban.
Az ak ci ó ról film fel vé tel is ké szül, amely ke ring het a vi lág há lón, erő sít -
ve az evan gé li kus ság is mert sé gét. (Ez a fi a ta los öt let csak az egyik ele -
me a sok ese mény nek, amellyel a re for má ci ós meg em lé ke zés re rá han -
go lód ha tunk.)

Sze ret nénk, ha igen so kan len nénk együtt éne ke sek, ezért meg szó lít juk
a bu da pes ti és Bu da pest kör nyé ki ének ka ro kat. Az ének len dő mű kot tá ja
és a rész le tes in for má ci ók a kan tor ke p zo.lu the ran.hu ol da lon ta lál ha tók. A
je lent ke zé se ket a 17ben ce ga bor@gmail.com drót pos ta cím re vár juk.

Erős vár a mi Is te nünk!

h i r d e t é s e k

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge sze -
re tet tel hív ja és vár ja egy ház köz sé ge i nek lel ké sze it és
fel ügye lő it a már ci us 21–22-én a rév fü lö pi Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban tar tan dó gyü le -
ke ze ti el nök sé gi kon fe ren ci á ra. 

A ta lál ko zó mot tó ja: „…mint Is ten sok fé le ke gyel mé -
nek jó sá fá rai…” (1Pt 4,10) 

A rész vé te li szán dé kot kér jük már ci us 14-ig je lez ni
a püs pö ki hi va tal ban! Te le fon: 96/200-063, mo bil:
20/824-4222, e-mail: nyu ga ti.ke ru let@lu the ran.hu

gyü le ke ze ti el nök sé gek kon fe ren ci á ja a nyu ga ti ke rü let ben

Az éjszakai űrfelvételen a kivilágított Kína és Dél-
Korea közt alig vehető ki Észak-Korea. Képünk kö -
ze pén Phen jan az egyetlen komolyabb fényfolt.
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„Azért je lent meg az Is ten Fia, hogy
az ör dög mun ká it le ront sa.” (1Jn 3,8b)

Böjt el ső he té ben az Út mu ta tó reg ge li
s he ti igé i ben az Úr Jé zus a sá tán le -
győ ző je ként áll elénk, hogy kí sér té se -
ink ben, pró ba té te le ink ben bá to rít -
son. Ő ha lál ra ad ta ma gát, hogy el ne
vesszünk, ha nem el nyer jük az örök éle tet. „Jé zus is meg kí sér te tett és szen ve -
dett, ezért se gít het azo kon, akik meg kí sér tet nek.” (Zsid 2,18; LK) Lu ther ír ja:
„Mi kor az ör dög meg kí sért, szí ve met az zal vi gasz ta lom, hi te met az zal erő sí -
tem, hogy is me rem Krisz tust, aki az ör dö göt le győz te ér tem, s aki né kem min -
den kor se gít ség. Is ten ép pen azért ad hi tet, hogy ezt tud jam.” Ő ígé ri: In vo -
ca vit – „Ha ki ált hoz zám, meg hall ga tom…” (Zsolt 91,15) Meg ke resz tel ke dé se
után „el vit te Jé zust a Lé lek a pusz tá ba, hogy meg kí sért se az ör dög”. Jé zus negy -
ven nap és negy ven éj jel böj tölt. Majd a kí sér tő há rom szor is pró bál ko zott: „Ha
Is ten Fia vagy…” Ám Jé zus min dig igé vel vá la szolt: „Meg van ír va…” (Mt 4,1–
4) „Nem csak a tes ti ke nyér rel él az em ber, de Is ten nek min den igé jé vel.” (GyLK
729) Mi is „já rul junk te hát bi za lom mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy ir gal mat
nyer jünk, és ke gyel met ta lál junk, ami kor se gít ség re van szük sé günk” (Zsid 4,16).
„Er ről is mer he tők meg az Is ten gyer me kei és az ör dög gyer me kei: aki nem cse -
lek szi az igaz sá got, nem az Is ten től van, és az sem, aki nem sze re ti a test vé rét”
(1Jn 3,10) – ta nít Já nos. Böjt ben a ke gyes Jób sor sa ke rül elénk pél da ként. A
sá tán rá gal maz ta az Úr szol gá ját, de ő a ba jok ban is is ten fé lő ma radt. És ami -
kor min den gyer me két s va gyo nát el vesz tet te, le bo rult az Örök ké va ló előtt,
és így szólt: „Az Úr ad ta, az Úr vet te el. Ál dott le gyen az Úr ne ve! …és nem kö -
ve tett el meg bot rán koz ta tó dol got Is ten el len.” (Jób 1,21–22) A vá lasz tott nép
negy ven éves pusz tai ván dor lá sa le gyen in tő pél da szá munk ra is: „Krisz tust se
kí sért sük… ne is zú go lód ja tok… Em be ri erőt meg ha la dó kí sér tés még nem ért
ti te ket. Is ten pe dig hű sé ges, és …el fog ja ké szí te ni a sza ba du lás út ját is…” (1Kor
10,9–10.13) Íme Ja kab há rom böj ti ta ná csa: „En ge del mes ked je tek azért az Is -
ten nek, de áll ja tok el len az ör dög nek, és el fut tő le tek. Kö ze led je tek az Is ten hez,
és ő kö ze led ni fog hoz zá tok. (…) Aláz zá tok meg ma ga to kat az Úr előtt, és ő fel -
ma gasz tal ti te ket.” (Jak 4,7–8.10) A ke resz ten le győz te az Úr Jé zus a bűn, az
ör dög, a ha lál ha tal mát; éle te, ha lá la s fel tá ma dá sa egyet len fő pa pi is ten tisz -
te let volt éret tünk: „…min den ben ha son ló vá kel lett len nie a test vé re i hez, hogy
ir gal mas és hű fő pap le gyen az Is ten előt ti szol gá lat ban, hogy en gesz te lést sze -
rez zen a nép bű ne i ért.” (Zsid 2,17) S Já nos lát ta, hogy egy an gyal „meg ra gad -
ta a sár kányt, az ősi kí gyót, aki az ör dög és a Sá tán, meg kö töz te ezer esz ten -
dő re, le ve tet te a mély ség be…” S a már tí rok „élet re kel tek, és ural kod tak a Krisz -
tus sal ezer esz ten de ig” (lásd 2Pt 3,8). „Ez az el ső fel tá ma dás. …eze ken nincs ha -
tal ma a má so dik ha lál nak…” (Jel 20,2–6) Aki két szer szü le tik, test től és Lé -
lek től újon nan (lásd Jn 3,3–8), az csak egy szer hal meg. Kér jük: „Bár vív ná har -
cát min den gyer me ked / Oly hí ven, bát ran, mint e győz te sek, / És ve lük zeng -
né majd az éne ket: / Hal le lu ja!” (EÉ 454,3) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAvALÓ

Az em be ri test fan tasz ti kus. Olyan
sok ré te gű, össze tett, bo nyo lult szer ke -
zet, mely re új ra és új ra rá le het cso -
dál koz ni. Az agyi funk ci ók ez idá ig
még fel nem tárt rej tel mei, az ideg -
rend szer fi nom me cha ni ká ja, az erek
kacs ka rin gós alag út jai. A szív egyen -
le te sen nyi tó dó-zá ró dó re ke szei, a
tü dő cser jék duz za dá sa-er nye dé se, az
iz mok tö ké le tes, össze han golt együtt -
mű kö dé se. Mik rosz kóp alá té ve új vi -
lág nyí lik egy szőr tü szőt vagy egy
haj szá lat vizs gál va. Min den bi -
zonnyal új vi lág nyí lik azon ban egy
be teg ség kel le met len tü ne te i nek át vé -
sze lé se so rán is…

Az em ber tró nol, ke zé ben la vór.
Lát ja kí vül ről is szen ve dő ma gát, ki
gör nyed, kó kad, időn ként görcs be
me re ve dik. Két hul lám kö zött a sze -
ren csét len az em be ri mél tó ság ról
gon dol ko zik. Ér zi a hely zet ko mi ku -
mát, örül an nak, hogy ezt egye dül vé -

sze li át, de szük ség sze rű en el töp reng
a mi ér te ken is. Ilyen kor a tes ti lét nem
más, mint kín. Sem mi szép nincs
ben ne. Csak az un dok ság árad. El tor -
zít va, le gyen gít ve, ki for dít va ön ma gá -
ból az alanyt. 

Vissza ván szo rog vac ká ba, alud ni
pró bál. Ha sze ren csé je van, kö zeli
hoz zá tar to zói ag gód va hív ják, be le nya -
fog a te le fon ba, jól esik, hogy szán ják.
Lá zat is mér, di a dal ma san ol vas sa le
a szám ér té ket. A „sze gény én” da gad. 

Csönd van. A ze nét se vi se li. A lég -
zé sé re fi gyel. En nek kap csán rá jön, rit -
kán fi gyel a lég zé sé re. Meg nyug ta tó ez
az egyen le tes ség. Így, nyu gal mi ál la -
pot ban tu laj don kép pen nincs sem mi
ba ja. Nyö szö rög egy ki csit ma gá nak.
Az tán kín já ban rö hög.

Köz ben le száll az es te. A sö tét től,
ha nem is úgy, mint kis lány ko rá ban,
de tart va la mi képp. Ilyen kor meg -
nyug ta tó a be ton fa lak ol tal ma, a

szo ba zöld je, a lám pa fé nye. Hol nap -
ra ki alussza a kór sá got, ér zi, de azért
nem árt kér ni. Az tán el szé gyel li ma -
gát, mi cso da anyám asszony ka to -
ná ja – hát mi fé le szen ve dé se ket él nek
át em be rek szer te a vi lág ban, éve kig
vi sel nek rossz in du la tú, pusz tí tó be teg -
sé ge ket, fe gyel me zet ten, mél tó ság tel -
je sen vár ják az el ke rül he tet lent…

A tes ti lét ne héz kes sé gé nél ha té ko -
nyab ban ke vés do log ta nít hat ja az
em bert alá zat ra. Egy-egy ilyen ki sebb
kór ság ból pro fi tál ha tunk. Egy részt
fel fog hat juk a be teg ség meg élé sét egy -
faj ta meg tisz tu lás él mény nek. Egy
ilyen kel le met len hul lám je len ség fel -
ér egy ala pos ör dög űzés sel. Más részt
a lá ba do zás után az élet ener gia,
élet kedv vissza nye ré se iga zi aján -
dék él mény. Amíg az em lék friss, a há -
la is az. Ha hal vá nyo dik, ak kor im -
mun rend sze rünk is gyön gül…

g – ka nyi ka –

Atestördögei
(Egy influ en za jár vány mar gó já ra)

Ko runk tár sa dal má ban az em be rek
na pon ta szem be ta lál ják ma gu kat
kü lön bö ző ver seny hely ze tek kel: be -
osz tá sért va ló küz de lem a mun ka he -
lyen, fel vé tel el nye ré se egy jó is ko lá -
ba vagy egye tem re, cé gek kö zötti
ver seny pi a ci po zí ci ó kért és meg ren -
de lé se kért. A ver seny sok szor olyan
hely ze tet ered mé nyez, ami kor már
nem a sa ját elő me ne te lünk vagy po -
zí ci ónk vá lik az el sőd le ges cél lá, ha -
nem a ver seny társ – sok szor nem
tisz tes sé ges esz kö zök kel va ló – hát -
tér be szo rí tá sa, le győ zé se. De fel tét -
le nül csak így le het ver se nyez ni?

Ame ri kai egye te me ken vég zett ku -
ta tá sok ki mu tat ták, hogy azon di á kok
kö zött, akik ben nagy volt a haj lan dó -
ság a ver sen gés re, ala csony volt a
szán dék a meg bo csá tás ra. Ku ta tá sok
ugyan ak kor azt is be bi zo nyí tot ták,
hogy a meg bo csá tás ké pes sé ge és gya -
kor lá sa hosszú tá von ösz tön ző leg hat
az em ber egész sé ges lel ki fej lő dé sé re
és fi zi kai egész sé gé nek meg őr zé sé re. 

A meg bo csá tás fel sza ba dí tó, a
meg bo csá tó ré szé re is meg könnyeb -
bü lést ho zó él mé nye azon na li fe -
szült ség ol dó ha tá sa ré vén csök kenti
a stressz ál tal oko zott be teg sé gek ki -
ala ku lá sá nak le he tő sé gét, hi szen

ilyen kor az em ber ben az Úr tól ka pott
sze re tet mun kál ko dik, nem pe dig
az ön ron tó gyű lö let és ha rag. Szük -
sé ges-e, hogy a ver seny szel lem és a
meg bo csá tás ki zár ják egy mást?

A ver seny szel lem nek le het jó, ösz -
tön ző ha tá sa is, ami kor a cél nem a
má sik le győ zé se, ha nem sa ját ké -
pes sé ge ink job bí tá sa és fej lesz té se. Az
1936-os ber li ni olim pi án Luz Long né -
met at lé ta a kva li fi ká ció so rán se gí -
tett Jes se Owens nek (aki ak kor ra már
több arany ér met nyert) a tá vol ug rás
lé pé se i nek a ki szá mí tá sá ban, és ez -
zel az ame ri kai be ju tott a dön tő be,
majd meg is nyerte. 

Long nem úgy akart nyer ni, hogy
a má sik tech ni kai hi ba mi att es sen ki,
ha nem úgy, hogy mind ket ten egy for -
ma eséllyel in dul ja nak. Pál a Ko -
rinthu si ak nak írott el ső le ve lé ben
ezt mond ja a ver seny ről: „Nem tud -
já tok-e, hogy akik ver seny pá lyán fut -
nak, mind nyá jan fut nak ugyan, de
csak egy nye ri el a ver seny dí jat? Úgy
fus sa tok, hogy el nyer jé tek.” (9,24) Ké -
sőbb így foly tat ja (ugyan itt a 26–27.
vers ben): „Én te hát 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,
ha nem meg sa nyar ga tom és szol gá vá

te szem a tes te met, hogy amíg má sok -
nak pré di ká lok, ma gam ne le gyek al -
kal mat lan ná a küz de lem re.”

C. S. Le wis sze rint a meg bo csá tás ta -
lán az egyik leg nép sze rűt le nebb és leg -
ne he zebb ke resz tyén erény, hi szen ez
az el len sé ge ink nek va ló meg bo csá tást
is je len ti, amely em be ri ésszel fö löt tébb
ne héz és el lent mon dá sos. Azon ban
nem ak kor, ha Is ten sze re te te mun kál
ben nünk. Le wis azt is ja va sol ja, hogy
ne a bű nöst ítél jük el – hi szen mi ma -
gunk is bű nö sök va gyunk –, ha nem a
tet tet, ame lyet el kö ve tett. 

Gya ko rol juk a meg bo csá tás eré -
nyét elő ször ki sebb ese tek ben, mert
ezek ál tal nö ve ked ve vál ha tunk meg -
bo csá tó, em ber tár sa in kat bib li ai ér -
te lem ben sze re tő em be rek ké. Pál
apos tol er ről így ír a ko los sé i ak hoz
cím zett le ve lé ben (3,12–13): „Ölt se tek
te hát ma ga tok ra – mint Is ten vá lasz -
tot tai, szen tek és sze re tet tek – kö nyö -
rü le tes szí vet, jó sá got, alá za tot, sze -
líd sé get, tü rel met. Vi sel jé tek el egy -
mást, és bo csás sa tok meg egy más nak,
ha va la ki nek pa na sza vol na va la ki el -
len: aho gyan az Úr is meg bo csá tott
nek tek, úgy te gye tek ti is.”

g Dr. Sza lai Zsolt
For rás: Mon day Man na

versenyszellemésmegbocsátás

Meg hí vó ta más-mi sé re
Ta más-mi se lesz már ci us 9-én 18 óra kor a Bu da pes ti Evan gé li kus Egye -
te mi Gyü le ke zet ben (XI. ker., Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.). Ige hir de tő: Ri -
hay Sza bolcs, li tur gus: Joób Má té. Té ma:
„Me he tek hoz zád?”

Za rán do kok va gyunk mind annyi an,
uta zunk, vá gya ko zunk, ke re sünk. Ke res -
sük a bol dog sá got, az ér tel met, a meg -
nyug vást. Sok cél fe lé fu tunk, egy re
gyor sab ban, és ezen az úton, eb ben a ke -
re sés ben nem vesszük ész re, hogy el ve -
szí tünk, el mu lasz tunk sok min dent, él -
mé nye ket, ta lál ko zá so kat, em be re ket.

Ki hez me het nénk, ami kor min den
össze es kü dött el le nünk, ami kor sem mi
nem si ke rül, vagy ami kor min den si ke -
rül, de túl gyor san, túl nagy a pör gés, nin -
csen meg ál lás, ami kor hi ány zik a csend
és a pil la nat va rá zsa?

Böjt el ső va sár nap ja lesz, meg áll ni hí vunk ti te ket és új ra in dul ni. Kö -
zös ség re hí vunk és meg újul ni, le ten ni a ter he ket és meg sza ba dul ni.
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Invocavitvasárnapjára
„Se gít sé gül hív, és én meg hall ga tom, így szól az Úr.” (Zsolt 91,15) Ko runk
nagy vi lág ren gé sé ben so kan ki ál ta nak se gít sé gért, de az élet lár má já ban
nem hal la ni meg hang ju kat. Az is igaz, hogy ma gunk is baj ban va gyunk,
ho gyan tud nánk má so kon se gí te ni? 

Eb ben a patt hely zet ben hall juk meg a zsol tá ros val lo má sát bol dog ta pasz -
ta la tá ról, hogy az Úr tól se gít sé get ka pott. Ki ál tá sa nem ve szett el a sem -
mi ben. Is ten fog ja a lé lek S. O. S. je le it. Nem ér de mes más hoz for dul ni. Csak
Is ten nek van elég ha tal ma és sze re te te ah hoz, hogy se gít sen raj tunk.

g Ma do csai Mik lós

* * * 

Ked ves Atyám!
Ma gam sem tu dom, ho vá so dor ta tom, és hol le lek nyu gal mat, de mert
már meg pró bál tam, mi is a hit, is mét csak igéd be aka rok ka pasz kod ni.
Te már ko ráb ban is se gí tet tél raj tam, se gíts hát most is. Itt most ugyan
én még nem lá tok sem mit, fel sem fo gom, mi tör té nik ve lem. Te azon -
ban bi zo nyos, hogy most is se gít hetsz raj tam. Se gíts hát, Uram!

g Lu thEr Már ton (Dr. Ha fen scher Ká roly for dí tá sa)
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A pár hu za mos prog ra mok fo lya ma to -
san telt ház  előtt zaj lottak. Bok ros
And rea jel nyel vi tol mács olyan vi lág -
ba, a kom mu ni ká ció olyan sa já tos
mód já ba ve zet te be az ér dek lő dő ket,
amellyel ta lán ke ve sen és rit kán ta lál -
koz nak. A si ke tek ál tal hasz nált jel nyel -
ven meg ta nul ták az Erős vár a mi Is -
te nünk kö szö né sün ket, illetve az ámen
és a sze ret lek szót is. Az itt je len lé vő -
ket az tán egész nap je lel ni lát tuk az ud -
va ron, az ebéd lő ben, a kon cer te ken… 

Aki szin tén a ke zé vel sze re tett vol -
na dol goz ni, de nem kom mu ni kál ni
akart, ha nem al kot ni, az el lá to gat ha tott
a kéz mű ves-fog lal ko zás ra, ahol Kor csog
Er zsé bet, a Sze be ré nyi Gusz táv Adolf
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé szeti
Szak kö zép is ko la mű vé szeti ta ná ra és
az idei Szél ró zsa ta lál ko zó lo gó já nak
ter ve ző je, gra fi ku sa se gí tett ék sze re ket
és Szél ró zsa-lo gós pla ket te ket ké szí te -
ni, hogy egy kis em lé ket is ha za vi hes -
se nek a ta lál ko zó ról a fi a ta lok. 

A Ma gyar Evan gé li kus If jú sá gi Szö -
vet ség Bár ka cso port já nak tag jai is je -
len vol tak: ná luk bár ki ki pró bál hat ta,
mi lyen a ke re kes szék kel köz le ke dők
éle te. Az is ko la tor na ter mé ben és az
ud va ron is pró bál koz hat tak a vál lal ko -
zó szel le mű ek. Akik pe dig a haj lék ta -
lan kér dés kap csán vágy tak be szél ge -
tés re, esz me cse ré re, együtt gon dol ko -
dás ra, azok Ro mán né Bol ba Már ta
evan gé li kus lel kész és Vis nyei Emő -
ke szo ci á lis mun kás se gít sé gé vel ezt
is meg te het ték.

Az egy órás fog lal ko zá sok után a
nyá ri – „nagy ko rú” és ju bi lá ló – ta lál -
ko zó ra te kin tett elő re a je len  lé vő nagy
csa pat: a 10-es szá mot élő kép ben je -
le ní tet te meg a sport pá lyán, hi szen az
idén nyá ri ta lál ko zó im már a ti ze dik
lesz egy há zunk tör té ne té ben. 

Ezt kö ve tő en meg telt a solt vad kerti
is ko la ebéd lő je. A ki adós és fi nom
ebéd után pe dig szin te min den ki „kö -

te le ző jel leg gel” át lá to ga tott a kö ze li
Szent Ko ro na cuk rász dá ba, ahol már
a lát vánnyal sem tud be tel ni az em ber. 

A sü te mé nye zés ből és fagy lal to zás -
ból a sport csar nok ba vissza té rők a
ze ne je gyé ben tölt het ték a dél utánt.
El ső ként a több mint tíz éve mű kö -
dő Pa ra fó nia együt tes ko moly ze nei
kon cert jét hall gat hat ták meg. A Fa -
bé nyi Ré ka ve ze té sé vel mű kö dő
együt tes ér tel mi leg aka dá lyo zott
gyer me kek hez, fi a ta lok hoz és fel -
nőt tek hez pró bál ja kö ze lebb hoz ni a
ze nét. A ze ne kar tag jai hisz nek a mu -
zsi ka gyó gyí tó ere jé ben – ezt itt is
meg ta pasz tal hat ta a kö zön ség. 

A kon cer tet egy re mek pro mó ci ós
film kö vet te amo lyan kedv csi ná ló ként
a solt vad ker ti nyá ri nagy ta lál ko zó hoz,
mely jú li us 16–20. kö zött lesz a Vad -
ker ti-tó part ján. A kis film hez kap cso -
ló dó an a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö ke, Gáncs Pé ter is össze -
gyűj töt te „Szél ró zsa Top 10” lis tá ját,
sze mé lyes él mé nye ket, ér zé se ket meg -
fo gal maz va a nagy ko rú ta lál ko zó val
kap cso lat ban, és biz ta tott min den kit
ha son ló ér zé sek át élé sé re. 

A nap zá rókon cert jén a részt ve vők
Ta káts Esz ter éne kes nőt hall gat hat ták
meg, aki a jú li u si ta lál ko zón is je len lesz
ze ne ka rá val. A pró ba re pü lést pe dig a
há zi gaz dák, az az a solt vad ker ti fi a ta lok
és lel ké szük, Ho mo ki Pál út ra bo csá tó
és vissza re pü lés re buz dí tó áhí ta ta zár -
ta, mely ben el hang zott egy na gyon fon -
tos szám, a 138. Az elő ta lál ko zó tól
ugyan is ennyi na pot kell alud ni ah hoz,
hogy is mét fel száll has sunk, és együtt
szár nyal has sunk, hi szen „akik az Úr -
ban bíz nak, ere jük meg újul, szárny ra
kel nek, mint a sa sok…” (Ézs 40,31). 

Ez zel a re mény ség gel és biz ta tás -
sal vár min den kit a solt vad ker ti evan -
gé li kus gyü le ke zet, a vá ros, a Szél ró -
zsa Tí zek és a szer ve zők csa pa ta
2014 jú li u sá ban! (To váb bi in for má ci -
ók: www.szel ro zsa tal al ko zo.hu)

g LKG

Délikerületipróbarepülés

Bo csá nat! Tud na ne kem se gí te ni va la -
ki? Meg tud ná mon da ni va la ki, hogy
ho vá aka rok el jut ni? Igen! Ko mo lyan
kér de zem! Tud na-e va la ki se gí te ni
ab ban, hogy ho vá is aka rok én el jut ni?

Irigy lem azo kat, akik tud ják! Azo -
kat, akik tud ják, mer re tar ta nak, és el -
kö te le zet ten, lel ke sen ha lad nak egy
irány ba. A sport csar nok aj ta já ban
össze fu tot tam egy fi a tal pár ral. Lát -
szott raj tuk, hogy sze rel me sek. Lát -
szott raj tuk, mennyi re örül nek an nak,
hogy egy na pot megint együtt le het -
nek. Ta lál koz tam az előbb egy ré gi ba -
rá tom mal, aki ver seny sze rű en at le ti -
zál. Ke mé nyen edz min den nap. Egy -
re töb bet és hosszab ban fut azért, hogy
el ér je majd a cél ját: hogy győz ni tud -
jon. Irigy lem őket. Irigy lem azt, ami -
kor va la ki tud ja, ho vá tart, el kö te le zett,
és ezért ten ni is ké pes. 

A mai ige hir de té si igénk ben is egy
ilyen em ber ről van szó: „Ha son ló a
mennyek or szá ga a szán tó föld ben el -
rej tett kincs hez, ame lyet az em ber,
mi u tán meg ta lált, el rejt, örö mé ben el -
megy, el ad ja min de nét, ami je van, és
meg ve szi azt a szán tó föl det.” (Mt 13,44)

Szó val a sze ren csén mú lik min den!
Az el kö te le zett ség hez ek ko ra sze ren cse
kell. Kin cset kell ta lál ni ah hoz, hogy
tud jam, mer re tar tok, hogy tud jak ten -
ni is ér te. Pe dig én nem va gyok sze ren -
csés em ber. So ha nem nyer tem a lot -
tón, so ha nincs sze ren csém a tom bo -
lán sem. Per sze né ha nyer tem egy fa li
díszt vagy va la mi ér ték te len dol got, de
a fő nye re mény so ha sem lett az enyém.

Vagy Jé zus még sem a sze ren csé ről
be szél? Hi szen ez az em ber csak a na -
pi mun ká ját vég zi. Dol go zik kinn a föl -
de ken. Jé zus in kább ar ra utal, hogy a
kincs ott he ver a lá ba előtt. Szin te be -

le bot lik, be le akad. Ma gam elé tu dom
kép zel ni, aho gyan az ásó ja kop pan a
kin cses lá dán. Ha akar na, sem tud na
csak úgy to vább men ni, hi szen be le bot -
lott, be le akadt a kincs be. A kincs ott
van a lá bunk előtt.

A kincs! Itt lesz fon tos en nek a mon -
dat nyi pél dá zat nak az el ső két sza va.

Ha son ló a mennyek or szá ga a kincs -
hez. A mennyek or szá ga he ver itt, a lá -
bunk előtt. Is ten va ló sá gos, ta pasz tal -
ha tó je len lé te eb ben a vi lág ban. A le -
he tő ség, hogy ne kem kap cso la tom
legyen ve le, hogy a te rem tő Is ten for -
mál hat ja, ala kít hat ja az éle te met. A
mennyek or szá gá ra ta lál ha tunk rá.

És ak kor ment, el ad ta min de nét,
ami je volt, és meg vet te azt a szán tó -
föl det. Ho gyan lesz va la ki ilyen ál do -
zat kész? Ho gyan tud va la ki így le mon -
da ni min den ről? Ho gyan jut el oda az
em ber, hogy ennyi re el kö te le zett lesz?
Azt gon do lom, a sze mé lyes ta lál ko zás -
ban van a vá lasz. Aki vel Jé zus ta lál ko -
zik, az el kö te le zett lesz. Zá ke us le jön

a fá ról, és szét oszt ja a va gyo nát a sze -
gé nyek kö zött. Pé ter ott hagy ja a ha -
lász ha jót, a há lót, az ott ho nát, és kö -
ve ti Jé zust. A bű nös asszony drá ga ola -
jat vesz, va ló szí nű leg min den pén zé -
ből, és Jé zus lá bá ra ön ti. Mert a ta lál -
ko zás, a Jé zus sal va ló ta lál ko zás meg -
vál toz tat min dent.

Ma er re van le he tő sé ge tek! Az éne -
kek ben, az imád sá gok ban, az igé re fi -
gye lés ben, a cso por tos be szél ge té -
sek ben. A kincs, a ta lál ko zás le he tő -
sé ge ott he ver előt te tek. Ha nem akar -
ná tok, ak kor is be le fog tok bot la ni, ak -
kor is be le akad az éle te tek.

Csak egy kér dé sem ma radt. Van-e
raj tam kí vül más is, aki sze ret né tud -
ni, hogy ho vá akar el jut ni? Van-e
közöt te tek olyan, aki sze ret ne ilyen el -
kö te le zett len ni, mint a pél dá zat beli
em ber? Van-e más is, aki sze ret ne kin -
cset ta lál ni? Ha igen, ak kor gyer tek!
Ak kor jöjj és áss!

Ak kor jöjj és láss!
g Krá mEr György lel kész

pa laCk poS ta

jöjjésáss!
Solt vad kert, Szél ró zsa-elő ta lál ko zó, nyi tó áhí tat: Mt 13,44

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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Takáts Eszter A Szélrózsa Band
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Krámer György nyitóáhítatot tart
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A rá kos pa lo tai Szi las nép tánc együt tes
a vá ros ré szen ke resz tül fo lyó Szi las-pa -
tak ról kap ta a ne vét. Az együt tes el ső
tag jai olyan hely bé li fia ta lok vol tak,
akik fon tos nak tar tot ták a he lyi ha gyo -
má nyok meg őr zé sét és to vább vi te lét,
majd az egye te mes ma gyar, a Kár pát-
me den ce egész te rü le tét fel öle lő nép -
tánc kul tú ra el sa já tí tá sa, meg őr zé se
és to vább adá sa is a szív ügyük lett. 

Bu da pes ten egye dül ál ló nak mond -
ha tó, hogy a nagy vá ro si for ga tag -
ban fenn tu dott ma rad ni egy kis szi -
get, ahol még a leg ki sebb gye re kek is
is me rik a he lyi nó tá kat; ahol a sub lót -
ból elő ke rül tek a nagy szü lők ün ne pi,
„temp lom ba já ró” – leg dí sze sebb,
leg szebb – vi se le tei, és eze ket a nagy
ün ne pi al kal mak kor fel is öl tik a tán -
co sok – akik egyéb ként a rá kos pa lo -
tai evan gé li kus gyü le ke zet ak tív tag -
jai, pres bi te rei is. 

A pa lo tai ha gyo má nyok meg őr zé -
se mel lett a hit élet is fon tos az együt -
tes szá má ra. Bi zo nyí tot ta ezt a rá kos -
pa lo tai evan gé li kus Kis temp lom ban
tar tott ha gyo mány őr ző is ten tisz te let
is, ame lyen a Szi las nép tánc együt tes
min den tag ja „be öl töz ve” vett részt.
Ek kor ké szült az a kis film, amellyel az
együt tes be mu tat ko zik a Föl szál lott

a pá va cí mű te le ví zi ós te het ség ku ta -
tó ver se nyen. 

A kis film a Du na Te le ví zió már ci -
us 15-én 18.35-kor kez dő dő mű so rá -
ban lesz lát ha tó. Ez al ka lom mal a né -

zők is se gít he tik sza va za ta ik kal az
együt test a to vább ju tás ban. 

Ál dás kí sér je fel lé pé se i ket!
g Po nicsán Er zsé bEt 

rá kos pa lo tai evan gé li kus lel kész

Fölszállottapáva
aSzilasnéptáncegyüttesbenis

Bo csás suk elő re: nem volt zök ke nő -
men tes az in du lás. Min den jó szán dék
el le né re is kés ve ér ke zett meg a tech -
ni kai fel sze re lés. Az esz kö zök meg ér -
ke zé sé ig a mun ka időt jól ki hasz nál va,
csa pat épí tő tré nin get szer vez tünk a
har minc há rom em ber nek. En nek
ered mé nye ként jól egy más ra han golt
csa pat in dul ha tott ne ki a mun ká nak. 

A már meg lé vő cé du la ka ta ló gus és
a köny vek kö zöt ti meg fe le lé sek rög -
zí té sét vég zik, a MaN DA ál tal kért elő -
táb lá kat és cím la po kat rög zí tik, majd
fel töl tik a MaN DA hon lap já ra. Ha ez -
zel a mun ká val a pro jekt ter ve zett áp -
ri lis vé gi le zá rá sa előtt vé gez nek, ak -
kor – meg ha tá ro zott pri o ri tá sok men -
tén – el kez dik egy-egy mu ze á lis könyv
egé szé nek a di gi ta li zá lá sát. Gya kor lat -
ként pe dig a Ma gyar Evan gé li kus Di -
gi tá lis Tár ré szé re nap tá ra kat és fo lyó -
ira to kat di gi ta li zál nak. 

Ahogy a hó vi rág ki kel ta vasszal, úgy
ele ve ned nek meg a köny vek a fe hér
kesz tyűt vi se lő di gi ta li zá ló mun ká sok
ke zé ben. A ré gi írá sok is mét él nek, a
köny vek ma is üzen nek. Ne héz el -
mon da ni azt az ér zést, ame lyet mi itt
kö zö sen át élünk. 

Be szél nünk kell azok ról is, akik
ezt a mun kát le he tő vé tet ték. A Mis -
kol ci Ön kor mány zat ré szé ről ál do za -
tos mun kát vég zett Papp Fe renc, a kul -

tu rá lis és ide gen for gal mi osz tály ve -
ze tő je, Si mon né Haj dú Bor bá la fog -
lal koz ta tás po li ti kai re fe rens és Sán dor
Ág nes kul tu rá lis re fe rens; se gí tet tek a
mun ka ügyi köz pont dol go zói, il let ve
a MaN DA ve ze tői. Egy há zunk kép vi -
se le té ben nagy se gít sé get nyúj tott dr.
Hu bert Gab ri el la, az Evan gé li kus Or -
szá gos Könyv tár tu do má nyos mun ka -
tár sa – több ször Mis kolc ra uta zott
Bu da pest ről, hogy mi nél jobb és hasz -
no sabb mun kát tud junk vé gez ni. 

Az el kez dett mun ka áp ri lis vé gén,
eset leg má jus ban zá rul. Bí zunk ab ban,
hogy ami el kez dő dött, az ta lán foly -
ta tód hat még a jö vő ben. Sze ret nénk,
ha a gyűj te mény be ke rül het ne a Mis -
kol ci Te le pü lé si Ér ték tár ba. 

Cé lunk az, hogy az el kö vet ke ző hó -
na pok ban meg mu tas suk, hogy könyv -
tá runk bár „ki csi”, je len tős ér té ket
kép vi sel. Akik lát ják az itt fo lyó mun -
kát, akik ré szt vesz nek ben ne, akik
eset leg egy mo ni to ron ke resz tül ol vas -
sák majd az ed dig a múlt po rá val be -
te me tett do ku men tu mo kat, azok ma -
guk kal vi he tik mind azt, mit elő de ink
re ánk hagy tak a könyv szek ré nyek
pol ca in. 

Egy könyv tár leg szebb ta va szi je le
a meg nyí ló köny vek so ka sá ga.

g Sán dor Fri gyEs
evan gé li kus lel kész (Mis kolc)

Tavaszazevangélikus
könyvtárban

b A na pok ban lá to gat tam meg egy ked ves csa lá dot, ahol az asz ta lon egy kis
po hár ban né hány hó vi rág il la to zott. Aki az el múlt he tek ben fel ke res te
a mis kol ci gyü le ke zet fenn tar tá sá ban mű kö dő Ár vay Te ö re ök Sán dor Evan -
gé li kus Könyv tá rat, va la mi ha son ló cso dá nak le he tett a ré sze se. Ja nu ár -
ban be kap cso lód tunk az or szá gos di gi tá lis köz fog lal koz ta tá si min ta prog -
ram 2013–2014-be, il le tő leg a MaN DA (Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Kép-
és Film ar chí vum) prog ram ba. En nek ke re té ben har minc há rom dip lo más
köz fog lal koz ta tott kezd te el könyv tá runk ál lo má nyá nak di gi ta li zá lá sát. 

Az Ár vay Te ö re ök Sán dor Evan gé li kus Könyv tár Mis kolc el ső nyil vá nos
köz könyv tá ra. Ge be End re jegy zé ke (A mis kolczi ág. hitv. ev. egy ház köz -
ség nyil vá nos köz könyv tá rá nak tel jes jegy zé ke, 1902) sze rint 1901-ben az
ál lo mány 7542 mű ből állt 10 587 kö tet ben.

A könyvállomány össze té te le: 
• 1793–1888, a gim ná zi um könyv tá ra: 2835 mű, 3514 kö tet
• 1876, Ár vay Te ö re ök Sán dor könyv tá ra: 2208 mű, 3141 kö tet
• 1889, Jóny Ti va dar nagy bir to kos könyv tá ra: 2067 mű, 3001 kö tet
• vá sá rolt kö te tek: 931 db
• újabb gya ra po dá sok
A könyv tár meg nyi tó ün ne pe 1878. áp ri lis 28-án volt. Az ol va sók szá -

ma: 1898-ban 752, 1899-ben 524, 1900-ban 624, 1901-ben 673. Ké sőbb
is ki szol gált ku ta tó kat, az utób bi évek ben ki ál lí tá sok is vol tak. A könyv -
tár tag ja az Egy há zi Könyv tá rak Egye sü lé sé nek.

A mű anyag ipa ri kft. már év ti ze dek óta
mű kö dik. Fő pro fil juk a cso ma go ló -
anyag-, nej lon zsák- és fó lia gyár tás.
Mint a csa lád fő és cég ve ze tő, Ga ra -
mi Zol tán be szé dé ben el mond ta, a
nyolc va nas évek ben kezd ték a nej lon -
zacs kó- és sza tyor gyár tást a ga rázs -
ban, né hány dol go zó val. Az óta sok víz
le folyt a Du nán. Az utób bi évek ben
több pá lyá za tot is nyer tek, a feb ru á -
ri üzem ava tó pe dig újabb mér föld kő
mind a cég, mind pe dig a csa lád éle -
té ben, hi szen új üzem csar nok kal és a
leg mo der nebb gé pek kel bő vült a gyár. 

Az üzem csar nok épí té se 220 mil lió
fo rint ba ke rült, eh hez 90 mil lió fo rint
tá mo ga tást nyertek el. A nyom da -
ipari gép ára kö zel 700 mil lió fo rint

volt, 150 mil lió fo rint tá mo ga tást kap -
tak hoz zá. A be ru há zás ré vén ti zen -
nyolc cal töb ben dol goz nak a cég nél. 

A meg nyi tón Var ga Mi hály nem zet -
gaz da sá gi mi nisz ter mon dott be szé det.
Ez te hát a gaz da sá gi rész. És a töb bi?… 

Ga ra mi ék jól tud ják, hogy a si ker
nem csu pán az ő ér de mük. Min den
egyes nyer tes pá lyá zat és se gí tő kéz, jól
kép zett kol lé ga és pro fit tal ke cseg te tő
meg ren de lés mö gött az Úr is ten ál dá -
sát hi szik. A csa lád ta gok rend sze res
temp lom ba já rók, és tá mo gat ják a solt -
vad ker ti evan gé li kus gyü le ke ze tet.
Ezért is tar tot ták fon tos nak, hogy az új
üzem egy ség ava tá sán lel ké szi szó is
han goz zék a több mint száz fős il luszt -
ris ven dég se reg előtt. 

A vá lasz tás nem volt ne héz: ezt a
szol gá la tot ré gi ba rát juk ra, Ká posz ta
La jos nyu gal ma zott es pe res-lel kész re
(ké pün kön) bíz ták. Az ün nep ség te hát
– ha úgy tet szik – meg ál lás sal és lel ki
elő ké szí tés sel vet te kez de tét. Vagy in -
kább mond juk azt: há la adás sal!

g K. L.

Üzemátadás–hálaadással
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b A misszió egyik le he tő sé ge, ami kor Is ten sza vát a temp lo mon, il let ve
egy há zi szer tar tá son kí vül is hir det he ti a lel kész. Ez a le he tő ség ada -
tott a na pok ban Solt vad ker ten, ahol új üzem egy sé get avat tak, még pe -
dig egy evan gé li kus csa lád vál lal ko zá sá nál. 

Ga ra mi Zol tán egy református (Varga Mihály miniszter) és egy evangélikus (Font Sándor országgyűlési képviselő) pres -
bitert tájékoztat
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Böjt 1. vasárnapja (Invocavit). Liturgikus szín: lila. 
Lekció: 2Kor 6,1–10; 1Móz 3,1–13. Textus: Lk 9,38–45. Énekek: 275., 75.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlb ruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé, II., Hű vösvölgyi
út 193. de. fél 10.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pest -
hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Dobó Dániel; du. 5. (úrv., családi) Kalit
Esz ter; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smi -
dé li usz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. asztali beszélgetések; Fasor, VII., Vá -
ros li ge ti fasor 17. de. fél 10. (angol, úrv.) Aradi György; de. 11. (úrv.) Pelikán András;
Jó zsef vá ros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út
57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus
temp lom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kő -
bá nya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
Re zes sy Miklós; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Rezessy Miklós; XI., Egyetemi és
fő is ko lai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (úrv., Tamás-mise) Rihay Szabolcs;
Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) D. Szebik Imre; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Ta más né; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Kósa László; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
te re 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv.)
Ve tő István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Árpádföld,
XVI., Menyhért u. 42. (református templom) du. 3. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rá -
kos li get, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kos suth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re for -
má tus templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bul csú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermek-istentisztelet) Hok -
ker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné
Pus kás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (ref.
temp lom) du. 2. Összeállította: Balla Mária

Mi előtt Mol nár Gyu la szol gá la tá ról
szó lunk, né hány ne vet min den kép -
pen meg kell em lí te nünk. Kő sze gi Ká -
roly né nak ka lap üz lete volt Esz ter -
gom ban, s ő gyűj töt te össze, fo gad -
ta be az evan gé li kus höl gye ket bib -
lia órai al kal ma i ra. Fer di nánd Ist -
ván nak, a Fel vi dék ről ki te le pí tett ta -
ní tó nak is so kat kö szön het a gyü le -
ke zet. A do ro gi bá nya is ko la ta ní tó -
ja lett, s az egész kör nyé ken a gyer -
me kek és fel nőt tek „lel ki aty ja”.
(Egyéb ként ő volt az édes ap ja volt dr.
Fer di nánd Ist ván fi lo zó fia- és val lás -
ta nár nak, so kunk pro fesszo rá nak.)
Fer di nánd Ist ván so kat tett a gyü le -
ke zet épü lé se ér de ké ben, az el ső is -
ten tisz te le ten is ő volt a kán to ra a kö -
zös ség nek.

Nem hall gat hat juk el dr. Ko vács
Sán dor teo ló gi ai pro fesszor, ké sőb -
bi püs pök ne vét sem, aki nek szív ügye
volt a szór vány hely zet ben lé vő evan -
gé li ku sok meg szer ve zé se. Evan gé li -
kus is ten tisz te le ten ő volt az el ső ige -
hir de tő Esz ter gom ban 1925-ben, ad -
dig a lu the rá nu sok is a re for má tus
gyü le ke zet hez tar toz tak. Ko vács Sán -
dor a gyü le ke zet el ső fel ügye lő jé nek,
Kar csay Mik lós al is pán nak és fő -

jegy ző nek a meg hí vá sá ra jött igét hir -
det ni Esz ter gom ba. 

Ezek az ada tok is sze re pel nek Mol -
nár Gyu la A re for má ció nyo mai Esz -
ter gom ban és kör nyé kén cí mű köny -
vé ben. A köny vet 2005-ben ma ga az
esz ter go mi gyü le ke zet ad ta ki. Az
„előz mé nyek ről” eb ben ol vas hat juk az
aláb bi – so ka kat meg hök ken tő –
mon da to kat: „A ró mai ka to li kus egy -
ház ok ira ta egy 1680. év ben kez dő dő
ke resz te lé si anya könyv. Az evan gé li -
ku sok ra vo nat ko zó el ső nyom eb ben
az anya könyv ben egy 1702. feb ru ár 25-
én kelt kény szer át té ré si nyi lat ko zat. A
ka to li kus val lás ra vissza tért 314 evan -
gé li kus alá írá sá val… Ezen ok irat a
leg csal ha tat la nabb bi zo nyí té ka an -
nak, hogy 1702 előtt a bí ró és a ta nács
az egész ke rü le ti gyü le ke zet tel együtt
evan gé li ku sok vol tak.” 

* * *

Mol nár Gyu la Sop ron ban szü le tett
1914. feb ru ár 28-án. Édes ap ja Mol nár
Ist ván fő fegy ver mes ter, édes any ja
Ko váts Gi zel la volt. 1932-ben érett -
sé gi zett, majd 1933-ban ki egé szí tő
érett sé gi vizs gát tett gö rög ből. In nen
„egye nes út ve ze tett” az evan gé li kus
teo ló gi á ra. Ki tün te tés sel vég zett 1936.
jú ni us 21-én. A lel kész ava tás szol gá -
la tát D. Ka pi Bé la püs pök vé gez te. 

1936 az esz ter go mi kez det, ez év től
szol gált – idő vel es pe res ként is – a ka -
to li kus „fel leg vár ban” 1989. jú ni us
22-ig, az az öt ven há rom esz ten dőn át! 

Nyug dí jas ként írt, em lí tett köny vé -
ben ma guk ról így vall: „Dr. Ko vács Sán -
dor püs pö künk 1936 szep tem be ré nek
kö ze pén ma gá hoz hí va tott a sop ro ni
teo ló gi ai fa kul tás pro fesszo ri szo bá já -
ba. Tu dott do log volt, hogy egy há zunk
Ura, Jé zus az ő lel ké ben gyúj tot ta meg
a ke rü let szór vány hí ve i ért ér zett fe le -
lős ség láng ját. Egye te mi ta nár sá ga
mel lett az volt szí ve-lel ke örö me, hogy
uta zott, fő leg olyan he lyek re, ahol
egy há zunk ad dig szol gá la tot nem vég -
zett. Így ke rült Esz ter gom ba, majd

Do rog ra is, és szí ve vá gya lett az esz -
ter go mi–do ro gi egy ház meg szer ve -
zé se. Püs pö köm ked ve sen fo ga dott, és
jól is mert atyai hang ján szív hez szó ló -
an mond ta: »Öcsém, két éve fi gye lem
ta nul má nya it, örü lök ki tű nő szi gor la ti
vizs gá i nak, át ve szem a du nán tú li ke -
rü let ből a du nán in ne ni ke rü let be.«” 

Hát így kez dő dött. 1936. ok tó ber
1-jén ér ke zett a püs pök kel a fi a tal
Mol nár Gyu la Esz ter gom ba, ak kor
még nem tud va, hogy egész éle te és
szol gá la ta szín he lyé re. 

Gyor san tel tek az évek. El ső dol -
ga a hí vek vé gig lá to ga tá sa, fel ku ta tá -
sa volt. Ki ala kul tak az is ten tisz te let
al kal mai Esz ter gom ban, Do ro gon
és a töb bi szór vány ban. 

1941-ben in dult a nagy mun ka: a
temp lom épí tés. A fel épült haj lé kot
még ugyan ab ban az év ben fel szen -
tel ték.

Mol nár Gyu la elő ször egy ke rék -
párt ka pott gyü le ke ze té től. Ké sőbb a
gyü le ke zet ka pott egy Tra ban tot,
ezt azon ban nem a lel kész ve zet te. Ő
vi szont a szó szo ros ér tel mé ben gyü -
le ke ze té nek élt. If jú sá got szer ve zett,
hit tan órá kat tar tott… 

Egy év ben el vet ték hit ok ta tá si en -
ge dé lyét, de „kár pót lá sul” hit tan -
köny vet írt. Ám írt szín da ra bo kat is,

és szá mos evan géli zá ci ós al kal mat
szer ve zett. Nagy szor ga lom ban töl töt -
te éle tet a gyü le ke zet ben. Így lett
„élet hosszig lan meg vá lasz tott lel kész”.

Szol gá la ta alatt élénk egye sü le ti
élet is zaj lott: nő egy let, di ák szö vet -
ség, de ezek a há bo rú után saj nos
meg szűn tek. De to vább ra is evan gé -
li zá ci ók, ige hir de tés-so ro za tok, ének -
ka ri szol gá la tok erő sí tet ték a gyü le -
ke zet bel ső éle tét. 

Mol nár Gyu la so kat ol va sott, a lu -
the rá nus teo ló gi át hir de tő pap volt,
aki nek ige hir de té se i re a sze mi ná ri um
kis pap jai is el lá to gat tak.

Csa lá di éle te is pél da mu ta tó volt,
fe le sé ge és há rom le á nya is se gí tet -
ték mun ká já ban. 

„Nyug dí ja zá som mal nem bú csú -
zom a gyü le ke zet től” – ír ta éle te
„vé ge fe lé ről”, és így sum máz ta szol -
gá ló éve it: „Is ten ke gyel mé ből az
1981. év vel újabb ju bi le u mi esz ten dő -
höz ér kez tünk. Hat van év vel ez előtt
jött lét re gyü le ke ze tünk, 45 év vel
ez előtt tör tént az ön ál ló su lás, 45
éves volt a do ro gi temp lo munk, és 40
év vel ez előtt tör tént esz ter go mi
temp lo munk fel szen te lé se.” És ő, aki
ott le he tett a kez de tek nél, ezt ír ta hit -
tel: „A kez det Jé zus Krisz tus volt.”

g D. KE vE há zi Lász ló

Molnárgyulaevangélikuslelkészesztergomiemlékezete
(1914–1989)

b Evan gé li kus gyü le ke zet a ka to li kus ér sek ség szék he lyén? Bi zony
nagy szó volt ez an nak ide jén, mi ként né mi képp ma is az. Ami kor a
lel ké szi hi va tal aj ta já ra ki tet ték: „Evan gé li kus misszi ói lel ké szi hi va -
tal”, ak kor a ka to li kus temp lo mok ban azt re bes get ték a hí vek: „Új hit -
té rí tő ér ke zett vá ro sunk ba…” Az Esz ter go mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ön ál ló so dá sa Mol nár Gyu la se géd lel kész ne vé hez fű ző dik. Ő volt
gyü le ke ze té nek el ső meg vá lasz tott lel ké sze. De nem csak ezért ér de -
mes meg em lé kez ni ró la, ha nem azért is, mert rit kán ol vas ha tó va la -
ki ről egy há zunk tör té ne té ben: „Élet hosszig lan meg vá lasz tott lel kész.”
Az ép pen száz éve szü le tett Mol nár Gyu la éle tét, szol gá la tát meg idé -
ző há lás esz ter go mi gyü le ke zet már ci us 2-án (szá za dik szü le tés nap -
ja után két nap pal) az egész na pot a reá va ló em lé ke zés sel töl töt te. Dél -
előtt meg ko szo rúz ták sír ját, a temp lom ban pe dig je len le gi lel ké szük,
Kli ment né Fe ren czy And rea ige hir de té sé vel tar tot tak ju bi le u mi is ten -
tisz te le tet. Dél után – ugyan csak az Is ten há zá ban – Mol nár Gyu la szol -
gá ló élet út ját be mu ta tó ki ál lí tás nyílt, majd e so rok író ja mond ta el
em lé ke ző elő adá sát az ala pí tó lel ki pász tor ról.

Molnár Gyula 1936-ban, felszentelése
után

Centenáriumi megemlékezés Molnár Gyula sírjánál
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A Va ti ká ni Rá dió ko ráb bi in ter jú ja
sze rint – ame lyet a Szent szék Saj tó -
iro dá já nak igaz ga tó ja, Fe de ri co Lom -
bar di atya ké szí tett – Fe renc pá pa „el -
kez dett dol goz ni az öko ló gi ai té ma
szö ve gén, amely ből akár en cik li ka is
le het”. 

új tí pu sú en cik li ka?
Az en cik li ka (lit te rae vagy epis tu lae
encyc li cae) a min den ko ri pá pá nak
egy meg ha tá ro zott té mát fel dol go zó
kör le ve le, ame lyet a vi lág egy ház püs -
pö ke i hez, raj tuk ke resz tül a pa pok -
hoz és a hí vek hez in téz. Ko ráb ban
kéz írá sos for má ban ké szül tek, ma
már nyom ta tás ban kül dik meg a pá -
pák e do ku men tu mo kat a püs pö kök -
nek. El ne ve zé sü ket kez dő sza va ik ról
kap ják az en cik li kák.

A pá pák eb ben a kör le vél for má ban
az egy ház tel jes sé gét érin tő fon tos
kér dé sek ről ad nak ta ní tást. A 20. szá -
zad ban két pá pa kü lö nö sen is szor -
gal mas nak bi zo nyult e te kin tet ben:
XII. Pi usz hu szon egy, II. Já nos Pál pe -
dig ti zen négy en cik li kát adott ki. 

Öko ló gi ai ér zé keny ség
A kör nye zet ér zé keny ség el ső je lét –
szin te prog ram sze rű en – már az zal
meg ad ta Fe renc pá pa, hogy még
Ber gog lio kar di ná lis ként a kö zép kor
nagy „öko szer ze te sé nek”, a ter mé szet -
him nu szok szer ző jé nek, As si si Fe -
renc nek a ne vét választotta. Be ik ta -
tá sa utá ni saj tó kon fe ren ci á ján ki je len -
tet te: „Szí vem ben egy szer re csak fel -
me rült As si si Fe renc ne ve. Szá mom -
ra ő az egy sze rű ség fér fi ú ja, a bé ke
em be re, az, aki sze re ti és ol tal maz -
za a te rem tett vi lá got. Nap ja ink ban

na gyon meg rom lott az em be rek kap -
cso la ta a ter mé szet tel, nem így van?”

Né hány nap pal trón ra lé pé se után
a Szent Pé ter té ren össze gyűlt so ka -
ság nak ho mí li át tar tott. Eb ben a ke -
resz tyé ne ket vé del me zők nek ne vez -
te. „Az egész te rem tett vi lág vé del me -
zői va gyunk, a te rem tés szép sé gé nek
a vé del me zői, amint a Ge ne zis köny -
ve üze ni, és Szent Fe renc mu tat ta
meg ne künk… Vé gül is min dent
ránk bí zott Is ten, és mind annyi an fe -
le lő sek va gyunk a te rem tett vi lá -
gért. Le gye tek hát vé del me zői Is ten
aján dé ká nak! Ahol az em be rek meg -
fe led kez nek er ről a fe le lős ség ről,
ahol el fe lej te nek gon dot vi sel ni a
te rem tett vi lág ra és test vé re ik re, ott
meg nyí lik az út a rom bo lás előtt, és
a szí vek meg ke mé nyed nek.”

Múlt év jú li u si bra zí li ai lá to ga tá sa
előtt a ha tal mas or szág püs pö kei le -
ve let ír tak Fe renc pá pá nak, s kér ték,
hogy te gye az egy ház ügyé vé a bra zil
nép kör nye zet vé del mi küz del mét az
Ama zo nas-vi dék meg men té se ér de -
ké ben. Rio de Ja nei ró ban a bra zil
püs pö kök höz in té zett üze ne té ben
fel szó lí tott ar ra, hogy Is ten te rem tett
vi lá gá hoz tisz te let tel és óvó-ol tal ma -
zó mó don for dul jon min den em ber:
ne tönk re te gye bű nös mó don, ha nem
vál toz tas sa át iga zi kert té.

Már Xvi. Be ne dek is „zöl debb”
ka to li kus egy há zat akart
Öko ló gi ai kér dé sek ről szó ló ta ní tá -
sá ban az egy ház fő bi zo nyá ra épít
majd elő dei ál lás fog la lá sa i ra. Pél dá -
ul 2007-ben XVI. Be ne dek pá pa a Va -
ti kán ba hí vott össze klí ma kon fe ren -
ci át. Er ről a The Gu ar di an brit na pi -

lap ak kor azt ír ta: a Va ti kán vi lág szer -
te hal lat ja hang ját a klí ma vál to zás
ügyé ben, és a kör nye zet el le ni sok
vissza élést Is ten aka ra ta el le ni en ge -
det len ség nek mi nő sí tet te. XVI. Be -
ne dek egy ben em lé kez te tett ar ra is,
hogy a ka to li kus egy ház nak több
mint egy mil li árd hí vé vel még zöl deb -
bé kell vál nia. 

2009-ben ki adott, Ca ri tas in veri -
ta te (Sze re tet az igaz ság ban) kez de -
tű en cik li ká já ban úgy fo gal ma zott: az
egy ház fe le lős a te rem tett vi lá gért, és
ezt a fe le lős sé get a köz élet ben is
kép vi sel nie kell. Nem csak a föl det, a
vi zet, a le ve gőt kell ol tal maz nia min -
den ren del ke zé sé re ál ló esz köz zel, ha -
nem min de nek előtt és min de nek fö -
lött az egész em be ri sé get óv nia kell
az ön pusz tí tás tól. 

Ké sőbb, a 2010-ben meg tar tott
kop pen há gai klí ma csúcs kap csán
XVI. Be ne dek han got adott csa ló dá -
sá nak az el ma radt ered mé nyek mi att. 

az éden már el ve szett…
A dip lo má ci ai tes tü let hez in té zett
sza va i ban XVI. Be ne dek őszin te
szem be né zést sür ge tett az zal, hogy
a gaz da sá gi rend szer hi á nyos sá ga i nak
„koz me ti ká zá sa” köz ben va ló ság gal
ti los meg fe led kez ni az em be rek is te -
ni mél tó sá gá ról és sza bad sá gá ról,
de nem sza bad fi gyel men kí vül hagy -
ni a ter mé sze tet, a vi zet, le ve gőt és
a nap su gár zást sem: „A te rem tett vi -
lág vé del me nem va la mi fé le esz té ti -
kai igény re adott vá lasz, ha nem sok -
kal in kább mo rá lis ki hí vás, hi szen a
ter mé szet is te ni sze re tet ter vet fe jez
ki, és olyan igaz sá got, amely el sőd -
le ges szá munk ra, mi vel ez ma gá tól
Is ten től jön.” 

Egy szó val Fe renc pá pá nak van mi -
re épí te nie, a sok iga zat lét re hí vó kö -
zép kor tól egé szen a 20. szá zad vé gé -
ig, hogy zöl debb, ol tal ma zot tabb s él -
he tőbb le gyen Is ten nek ez a pla ne tá -
ris „pa ra di cso ma”. Ami ugyan – bár -
mily fáj dal mas is ez – so ha töb bé nem
lesz éden kert, ám ta lán még nem
lett egé szen el ve szett pa ra di csom
sem. A ter ve zett pá pai en cik li ka re -
mél he tő leg a meg ma ra dás, meg tar tás
irá nyá ba tud ja majd te rel ni az em be -
ri ség fi gyel mét és fe le lős sé gét…

g Dr. Bék E ffy La jos

Azédenmárelveszett,
deaFöldtalánmégnem
elveszettparadicsom

Fe renc, a „zöld” pá pa öko en cik li ká ra ké szül

b Fe renc pá pa a zöld kon ti nens ről, La tin-Ame ri ká ból, az em be ri ség má -
ra na gyon ve szé lyez te tett ál la po tú „tü de jé ből”, az oxi gén dús ős er dők
tar kí tot ta vi lág ból ér ke zett a vi lág egy ház fő vá ro sá ba, a Va ti kán ba. De
meg ma radt an nak az em ber nek, aki a zöld kon ti nens né pei, egy sze -
rű em be rei kö zött ko ráb ban volt. Sze me ér zé keny ma radt az em be -
ri nyo mo rú ság ra, sze gény ség re, a be te gek re s a vi lág urai ál tal meg -
alá zot tak ra is. A pe ri fé ri á ra sod ró dott, szo rí tott száz- és száz mil li ók -
ra és ar ra az egy re, aki ép pen előt te van. Em ber sé ge nem kle ri ka li zá -
ló dott, nem vál to zott fő pa pi stá tu sá val. Sőt ér zé keny sé gé nek újabb
je le a hí rek sze rint, hogy az em be ri zsar nok ság és ter mé szet pusz tí tó
pro fit éh ség mi att vég ve szély be so dort ter mé sze tért ké szül fel emel ni
sza vát ter ve zett újabb en cik li ká já ban.
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Üz EnEt az ar ar átról

Rovatgazda: Pelok Zita
ararat@lutheran.hu

b Bé kés csa bán zaj lott a kö zel -
múlt ban az evan gé li kus kö zép -
is ko lák 10. Wig ner Je nő or szá gos
fi zi kai fel adat meg ol dó ver se -
nye. Az or szág fi zi ká ban leg te -
het sé ge sebb evan gé li kus és re -
for má tus gim na zis tái ve tél ked -
tek egy más sal.

A két éven te meg ren de zett ver seny
nem pusz tán ní vós meg mé ret te tés a
ha zai és ha tá ron tú li pro tes táns gim -
ná zi u mok fi zi ká ban te het sé ges di ák -
ja i nak, ha nem pá lya ori en tá ci ós sze -
re pe is van, hi szen az utób bi évek ben
a to vább ta nu lók kö zött fel ér té ke -
lőd tek a ter mé szet tu do má nyok –
tá jé koz tat ta az Evan gé li kus Élet ol va -
só it Sán dor-Ke res tély Fe renc.

A bé kés csa bai Sze be ré nyi Gusz táv
Adolf Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű -
vé sze ti Szak kö zép is ko la, Ál ta lá nos Is -

ko la, Óvo da, Alap fo kú Mű vé sze ti
Is ko la és Kol lé gi um fi zi ka ta ná ra már
he te dik al ka lom mal szer vez te meg a
ver senyt. El mond ta, hogy idén a ha -
tá ron túl ról is ér ke zett ne ve zés, így
a nagy be re gi, a nagy dob ro nyi és a
nagy enye di re for má tus gim ná zi umot
is kép vi sel te né hány di ák. 

A meg mé ret te tés nek kü lön ér té -
ke, hogy a meg szer zett el mé le ti is me -
re te ket itt kí sér le tek, mé ré sek al kal -
ma zá sa és iz gal mas fel ada tok meg ol -
dá sa köz ben kell vissza ad ni, s ez
nem pusz tán él ve ze tes, de el is mé -
lyí ti a tu dást. 

Amíg a gim na zis ták az év fo lya -
mon ként össze ál lí tott fel adat la pok
meg ol dá sán dol goz tak, ad dig kí sé rő -
ik mód szer ta ni to vább kép zé sen ve het -
tek részt, és elő adá so kat hall gat hat tak. 

Dr. Ná nai Lász ló fi zi kus, a Sze ge -
di Tu do mány egye tem pro fesszo ra a
lé ze rek ről és ki emel ten a Sze ge den
épü lő ku ta tó köz pont ról be szélt, fel -

hív va a ta ná rok fi gyel mét, hogy a ma
kö zép is ko lá sai itt maj dan ki bon ta -
koz tat hat ják ké pes sé ge i ket mint a jö -
vő fi zi ku sai, mér nö kei. 

Dr. Ja ro si evitz Be á ta, a Gá bor Dé -
nes Fő is ko la ta ná ra ar ról adott át te -
kin tést, ho gyan le het meg je le -
ní te ni a min den na pi fi zi ka ok ta -
tás ban a mo dern tö meg tá jé koz -
ta tó és in fo kom mu ni ká ci ós esz -
kö zö ket, pél dá ul az okos te le font
és az in ter ne tet. 

Ha son ló an ér de kes és ma gas ní -
vó jú elő adá sok vár ták a di á ko kat is.
Dr. Sü kösd Csa ba, a Bu da pes ti
Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem do cen se az atom ener gia
jö vő jé ről, dr. Mol nár Mik lós, a
Sze ge di Tu do mány egye tem nyu -
gal ma zott do cen se a fi zi ka kul túr -
tör té ne ti ér de kes sé ge i ről, a több év szá -
zad dal ez előt ti fi zi kai esz kö zök ről és
hasz ná la tuk ról ér te ke zett. Sto naws ki
Ta más, a Nyír egy há zi Fő is ko la ok ta -

tó ja a high tech min den na pi gya kor la ti
al kal ma zá sát te kin tet te át. Dr. He te si
Zsolt, a Pé csi Tu do mány egye tem ok -
ta tó ja ar ról be szélt, hogy mi be ke rül az
ener gia elő ál lí tá sa, és mennyit kell
fo gyasz tó ként fi zet nünk ér te. 

Töb ben em lí tet ték a fi zi ka ver seny
prog ram ja i nak „csú csa ként” Härt lein
Ká roly nak, a Bu da pes ti Mű sza ki és
Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Fi zi kai

In té ze te tan szé ki mér nö ké nek lát vá nyos
és so ká ig em lé ke ze tes kí sér le te it.

Sán dor-Ke res tély Fe renc el mond -
ta még, hogy a di á ko kat ve gyes kor -
össze té te lű és vé let len sze rű en össze -
ál lí tott cso por tok ba sor sol ták, és

mű hely fog lal ko zá so kon kel lett
kí sér le te ket el vé gez ni ük. A ver -
seny szel le mi sé gé ből adó dó an
azon ban nem csak a dí ja zot tak
bú csúz hat tak győz tes ként Bé -
kés csa bától, ha nem va la mennyi
ver seny ző, hi szen min den ki sok
új is me ret tel gya ra po dott. 

Ko la rovsz ki Zol tán, a Sze be ré -
nyi Gusz táv Adolf Evan gé li kus
Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö -
zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo -
da, Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la és
Kol lé gi um igaz ga tó ja pe dig ab bé li

re mé nyé nek adott han got, hogy a
ver seny re mél he tő leg foly ta tód hat…
va la hol.

g SzEg fű Ka ta lin

Mérés,kísérlet,alkalmazás–országosfizikaversenytizedszer
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El tűnt a sír ról a bronz szo bor
Ked ves Já ni Já nos!
Ér dek lő dés sel ol vas tam cik két Sánt ha Ká roly ról a ja nu ár 26-i Evan gé li kus
Élet ben (Ket tős el hi va tott ság gal, 13. o.), hi szen a né hai lel kész Sár szent lő rin -
cen töl töt te szol gá la ti ide jé nek te te mes ré szét.

Ír ja, hogy Sánt ha Ká roly a Far kas ré ti te me tő ben „mű vé szi al ko tá sú sír em -
lék alatt” pi hen. Ez zel kap cso lat ban sze ret ném fel vi lá go sí ta ni, hogy a sír em -
lé ket ere de ti leg dí szí tő szép bronz dom bor mű már nincs a he lyén. Kö rül be -
lül tíz-ti zen öt év vel ez előtt sár szent lő rin ci gyö ke rű, Bu da pes ten élő lel kes gyü -
le ke ze ti ta gok meg tisz tí tot ták Sánt ha Ká roly sír em lé két a bo ros tyán tól. Nem
so ká ig örül het tünk azon ban a rend be tett sír nak: egy-két hé ten be lül el tűnt
ró la a hár fá zó an gya lo kat áb rá zo ló bronz szo bor.

Nem si ke rült nyo má ra jut ni a tet te sek nek. Sánt ha Ká roly po rai to vább -
ra is ott pi hen nek, de a né hai lel készt már csak a menny ben ve he tik kö rül
hár fá zó an gya lok.

Üd vöz let tel:
Karl Já nos né CsEp rE gi Er zsé bEt sár szent lő rin ci evan gé li kus lel kész

Hoz zá szó lás a Tá vol ság? Egyen súly? cí mű le vél hez 
Tisz telt Pál mai Ist ván Úr! 
Az Evan gé li kus Élet feb ru ár 16-i szá má ban Tá vol ság? Egyen súly? cím mel
meg je lent ol va sói le ve le erő sí tett meg ab ban a szán dé kom ban, hogy meg -
szó lal jak. 

Ne he zen él tem meg egy evan gé li kus ige hir de tőnk né hány hó nap pal ez -
előt ti köz éle ti, ke res ke del mi té vé be li meg szó la lá sa it, ut cai meg moz du lá sok -
ban vál lalt ak tív sze re pét és an nak egy há zi he ti la punk ban va ló in terp re tá -
lá sát. A té ma kü lön ben is min den na pi éle tem bé kés, nyu godt me ne té be szól
be le, ma gán em ber ként el vi se lem ut cai meg nyil vá nu lá sa it, de nem szó lal -
tam meg.

Az Önt meg szó la lás ra kész te tő „stá ci ó kat” utó lag vé gig jár va fáj dal mat ér -
zek, azok az én ér zé keny sé gi kü szö bö met is el ér ték.

Az a vé le mé nyem, hogy az egy ház pro mi nens sze mé lyi sé ge i nek nem cél -
sze rű na pi po li ti kai, tár sa da lom po li ti kai kér dé sek ben vé le ményt nyil vá ní ta -
ni uk, mert ez könnyen ve zet het bé két len ke dés hez, hi szen a po li ti kai élet út -
vesz tő i ben ne héz meg ta lál ni az egyen súlyt, és aka rat la nul is ér he ti őket az
el fo gult ság vád ja.

A sze gény ség pe dig vé gig kí sé ri az Is ten te remt mé nyét a te rem tés től az Ószö -
vet sé gen, Jé zus éle tén át nap ja in kig. Volt, van és lesz. Oka vál to zó, fel szá mo -
lá sá nak esz kö zei kö zött sze re pel a hit re ne ve lés is. Amit az egy ház e té ren
te het, az a ka ri ta tív te vé keny ség.

Még in kább hely te len a de mok rá ci ák vá lasz tott kor má nya it a „ha ta lom -
mal” azo no sí ta ni, sőt eh hez még a „dör gö lő zés” fo gal mát is il lesz te ni.

A hí vő em ber sze rint a ha ta lom a Te rem tőé, őhoz zá pe dig imá val for du lunk.
Az egy há zon, fe le ke ze te ken be lül ki ala kult kon szo li dált ál la po tot, az or -

szág kor má nya i val ki ala kí tott, po li ti kai kur zu so kon át íve lő jó kap cso la tot nem
len ne cél sze rű meg osz tó vé le mé nyek kel rom bol ni, sőt in kább örül ni kel le -
ne an nak, hogy a ke resz tény sé get fel vál la ló kor má nyunk van, és an nak el -
le né re is az, hogy sok szo ci á lis prob lé mát nem tud meg ol da ni, mint ahogy
nem si ke rült ez sok he lyen má sutt sem a vi lá gon.

A po li ti kát hagy juk a po li ti ku sok ra; az eti kai, er köl csi, hit éle ti kér dé sek -
ben, sőt em lít het ném a nem zet, a tör té nel münk meg be csü lé sét érin tő kér -
dé se ket is, az egy ház mer jen ki áll ni Jé zus Krisz tus ta ní tá sa i nak ér vé nye sí -
té se ér de ké ben.

A hí vő em ber szá má ra a hit meg nyug vás, bi za lom egy vi lá gi ha ta lom ál -
tal nem be fo lyá sol ha tó, min de nek fe let ti erő ben, a te rem tő Is ten ben. A hit -
éle tet nem sza bad fel ka var ni, a hí vő em ber „par la ment je” a temp lom, a temp -
lom ba ne en ged jük be a po li ti kai élet vi ha ros za ját.

Ha az egy ház hit éle ti, er köl csi-eti kai ál lás fog la lá sai ré vén – me lyek
egyéb ként a bé ke, a sze re tet, a tör té nel mi ér té kek, ha gyo má nyok, a nor má -
lis em be ri kap cso la tok el mé lyí té sét, meg erő sí té sét kell, hogy szol gál ják – se -
gí te ni tud a tár sa dal mi fe szült sé gek eny hí té sé ben, az Ön ál tal em lí tett ko -
or di ná ta-rend szer ori gó já ban ma rad. 

Ele gen van nak az elé ge det len ke dők, le gyen a mi ki in du ló pon tunk a Te -
rem tő, s ha dol ga in kat rá bíz zuk, nem já runk rossz úton.

Hor váth Sa rol ta (Bu da pest)
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21.35 / Duna Tv
Szigorúan ellenőrzött vonatok
(csehszlovák játékfilm, 1966) (89’)
23.15 / M1
A Kossuth- és Széchenyi-díjak
átadása
Összeállítás 
a parlamenti ünnepségről
23.20 / Duna Tv
Könyvajánló
Weöres Sándor: Füves könyv
23.30 / Duna Tv
Zenekari próba
(német–olasz játékfilm, 1979)

SZOMBAT

10.00 / Bartók rádió
Súgólyuk
10.00 / Kossuth rádió
Forradalmi forgatag szombat
délelőtt
10.30 / M1
Nemzeti ünnepség 
a Múzeumkertből
12.03 / Petőfi rádió
Dalra, magyar
100% magyar remix
18.35 / Duna Tv
Fölszállott a páva
(népzenei tehetségkutató
műsor)
20.20 / M1
A galamb papné
(magyar film, 2013) (105’)
20.55 / Duna World
A bukás hősei – 1848 
a filmvásznon és a képernyőn
(magyar dokumentumfilm)
22.15 / M1
Ghymes 30 (koncertfilm)

VASÁRNAP

9.25 / Mezzo Tv
Bach: Máté-passió
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.04 / Kossuth rádió
Baptista istentisztelet
közvetítése Budaörsről
Igét hirdet: Durkó István lelkész
10.45 / M1
Biblia és irodalom
10.55 / M1
Református magazin
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
19.30 / Duna World
...És még egymillió lépés
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A bronzkori várostól
Savariáig
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Petőfi Mezőberényben

vASáRnApTÓLvASáRnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 9-étől március 16-áig

va sár nap (már ci us 9.)
Igaz az a be széd, és tel jes el fo ga dás ra mél tó, hogy Krisz tus Jé zus azért jött el
a vi lág ba, hogy a bű nö sö ket üd vö zít se, akik kö zül az el ső én va gyok. 1Tim 1,15
(Zsolt 62,8; Mt 4,1–11; Zsid 4,14–16; Zsolt 91) Mi tu dunk-e olyan kí mé let -
le nül őszin tén be szél ni ré gi énünk ről, fél re sik lott gon dol ko dá sunk ról, em -
be ri tör te té se ink ről, mint Pál apos tol? Mi Is ten előtt mér leg re tesszük-e mind -
azt, amit az ő ne vé ben má sok el len mond tunk és cse le ked tünk? És e szám -
ve tés után el ju tunk-e a bűn bá nat és az őszin te tö re de lem bol dog fel is me ré -
se ként az Is ten előt ti egyet len igaz ság ra, amely Pál apos tol aj kán is meg fo -
gal ma zó dott: „a bű nö sök kö zül az el ső én va gyok”? Ha igen, ak kor va ló ban
az élő Úr Jé zus Krisz tus sal volt ta lál ko zá sunk!

Hét fő (már ci us 10.)
Nem ha lok meg, ha nem élek, és hir de tem az Úr tet te it! Zsolt 118,17 (2Kor 1,8–
9; 1Jn 3,7–11/12/; Jn 11,46–57) A leg na gyobb öröm az, ha má sok nak is to vább -
ad ha tom mind azt, amit át él tem, hogy az ér tem meg halt és fel tá ma dott Úr
Jé zus Krisz tu sért Is ten bűn bo csá na tot és éle tet adott ne kem. Meg men tett
élet ron tó ha tal mak fog sá gá ból, meg sza ba dí tott bű ne im ből, és ki ho zott a ha -
lál ból. Szi lárd sa rok kő ként im már ő tart ja és fog ja össze az éle te met. Meg -
újí tott en gem, és élő kő ként be épí tett az élő gyü le ke zet kö zös sé gé be. Szol -
gá la tot bí zott rám, hogy hir det ve az ő tet te it mun kál jam má sok éle té ben is
a ve le va ló sze mé lyes ta lál ko zást, hogy ők se hal ja nak meg, és ne vessze nek
el, ha nem örök éle tük le gyen!

kedd (már ci us 11.)
Jé zus így szólt: „Va jon az Is ten nem szol gál tat-e igaz sá got vá lasz tot ta i nak, akik
éj jel-nap pal ki ál ta nak hoz zá? És vá ra koz tat ja-e őket? Mon dom nek tek, hogy
igaz sá got szol gál tat ne kik ha ma ro san.” Lk 18,7–8a (Zsolt 34,16; Jób 1,1–22;
Jn 12,1–11) Rá tu dunk-e ha gyat koz ni tel je sen az igaz ság osz tó Is ten re? Ami -
kor éj jel-nap pal ki ál tunk hoz zá, van-e bi za lom a szí vünk ben, hogy ő igaz -
sá got szol gál tat ha ma ro san? Nem em be ri mó don, ok-oko za ti össze füg gé se -
ken ala pu ló igaz sá got, ha nem azt meg ha la dót. Is ten igaz sá ga a bűn te len Úr
Jé zus Krisz tust tet te bűn né ér tünk, és a gol go tai ke resz ten – em be ri leg néz -
ve igaz ság ta la nul – őt súj tot ta a mi bű ne ink bün te té sé vel, a ha lál lal. Aki éj -
jel-nap pal hoz zá ki ált va, hit tel be le ka pasz ko dik eb be, an nak Is ten igaz sá got
szol gál tat, és az íté let nap ján meg iga zul va áll hat meg előt te!

Szer da (már ci us 12.)
Er re Jé zus így fe lelt: „De még bol do gab bak azok, akik hall gat ják az Is ten be -
szé dét, és meg tart ják.” Lk 11,28 (Ez 3,10; 1Kor 10,9–13; Jn 12,12–19) Ige hall -
ga tás, imád ság, ke resz tyén élet és bol dog ság egy más ból kö vet kez nek. Az ige -
hall ga tás hoz imád ság kell, hogy ne csak hall gas suk, ha nem meg is hall juk azt
az igét, ame lyet meg tart va, meg cse le ked ve bol dog ke resz tyén éle tünk lesz.
El csen de se dés nél kül nem le het sem imád koz ni, sem igét hall gat ni, mert a
ben nünk és kö rü löt tünk lé vő zaj ban nem hall juk meg Is ten hoz zánk szó ló
sza vát, és nem tud juk meg cse le ked ni. Egy-egy za jos nap vagy hét után ve -
gyük elő a Szent írást, men jünk el a temp lom ba, ol vas suk és hall gas suk az igét,
hogy mi énk le gyen az, ami re va ló ban szük sé günk van a bol dog élet hez.

Csü tör tök (már ci us 13.)
Mú lik a sö tét ség, és már fény lik az iga zi vi lá gos ság. 1Jn 2,8 (1Móz 1,3; Jak 4,1–
10; Jn 12,20–26) Az Úr Jé zus Krisz tus sze mé lyé ben meg je lent a vi lág ban az
iga zi vi lá gos ság. Ha ő vi lá gos sá gá val be ra gyog ta az éle te det – mert bár sö -
tét ség ben jár tál, és a ha lál föld jén és ár nyé ká ban lak tál, de ál ta la im már vi -
lá gos ság tá madt az éle ted ben –, ak kor járj a meg té rés út ján! Vál toz zon meg
az éle ted, le gyen lát ha tó sza va i don és tet te i den, hogy van Jé zu sod, van vi -
lá gos sá god, hogy Urad je len lé té ben élsz, aki ben el kö ze lí tett a mennyek or -
szá ga. És ha a meg té rés út ján jársz, an nak lesz kö vet kez mé nye min de nek -
előtt a sa ját éle ted re néz ve, de ál ta lad a má sik em ber éle té ben is.

pén tek (már ci us 14.)
Ti az Úr nak, Is te ne tek nek a gyer me kei vagy tok. 5Móz 14,1a (Gal 4,6; Zsid 2,11–
18; Jn 12,27–33) Is ten gyer me kei azok, akik az Úr Jé zus Krisz tust be fo gad -
ták a szí vük be, hisz nek az ő ne vé ben, és új já szü let tek (Jn 1,12–13). Krisz tus
új já te rem ti az éle tü ket, új kez det tel aján dé koz za meg őket, és ve le re mény -
sé gük lesz min den élet hely zet ben, még a ha lál ban is. Is ten gyer me ke i ként
vi lá gos ság ban, sza bad ság ban és re mény ség ben él het nek: meg ta pasz tal ják,
hogy a sö tét ség töb bé nem ural kod hat fe let tük, mert Krisz tus igé je már most
is mé cses ként vi lá gít a lá buk előtt, ami kor még a ha lál ár nyé ká nak völ gyé -
ben jár nak ezen a föl dön.

Szom bat (már ci us 15.)
Az apa ezt mond ta szol gá i nak: Hoz zá tok ki ha mar a leg szebb ru hát, és ad -
já tok rá a fi am ra, húz za tok gyű rűt a ke zé re és sa rut a lá bá ra! Az után hoz -
zá tok a hí zott bor jút, és vág já tok le! Együnk és vi gad junk. Lk 15,22–23 (Zsolt
84,3b; Jel 20,1–6; Jn 12,34–36) Az Atyá nak egyet len cél ja van, hogy egy kor majd
együtt ül hes sünk an nál az ün ne pi öröm la ko má nál, ame lyet sze mély vá lo ga -
tás nél kül min den ki nek elő re el ké szí tett. El ké szí tet te egy szü lött Fi á ban, az Úr
Jé zus Krisz tus ban, akit oda adott a gol go tai ke reszt re, hogy le gyen bo csá nat
min den ki bű ne i re. Ha Is ten nek ez a sze re te te meg for dít ja az éle tün ket, már
most együtt tu dunk örül ni mennyei Atyánk kal min den meg té rő nek.
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ta izé-ima 
és ének együtt lét

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

az elő fi ze tői nye re mény ak ció nyer te se
Öröm mel ad juk tisz telt ol va só ink tud tá ra, hogy ki sor sol tuk az elő fi ze -
tő ink szá má ra de cem ber 8-ai lap szá munk ban meg hir de tett nye re -
mény ak ció nyer te sét. A sor so lá son azon elő fi ze tő ink ve het tek részt, akik
ja nu ár 6-áig meg újí tot ták Evan gé li kus Élet-elő fi ze té sü ket az idei esz ten -
dő re. A sze ren csés nyer tes Les kó Lász ló bu da pes ti elő fi ze tőnk, aki má -
sod ma gá val té rí tés men te sen tölt het el egy hét vé gét (pén tek va cso rá tól
va sár nap ebé dig) egy elő re egyez te tett idő pont ban a ba la ton szár szói Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.

in ter ak tív bib lia ta nul má nyok
Vedd és ol vasd! – In ter ak tív bib lia ta nul má nyok az Evan gé li kus Bel misszi -
ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) szer ve zé sé ben. Az al kal mak 17 óra kor kez -
dőd nek az or szá gos iro da (Bu da pest, Ül lői út 24.) föld szin ti ter mé ben.

Már ci us 13-án: A Szent lé lek ki töl té se (Ap Csel 2,1–13) – Fü ke Sza bolcs
• Áp ri lis 10-én: A Szent lé lek gyü möl cse (Gal 5,22–25) – De ák Lász ló • Má -
jus 8-án: A Szent lé lek aján dé kai (1Kor 12,1–11) – Győ ri Já nos Sá mu el.

Evangélikus élEt. élEd?


