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KörkérdésaSzélrózsáról f 5.oldal
Csatamezőkrőlabékességútjára f 6.oldal
Portugál,magyar–kétjóbarát f 7.oldal
MadárláttatörténeteinkSoltvadkertről f 8–9.oldal
Lastminutenyaralás f 13.oldal
Nairobiéspestilányokegyhajóban f 15.oldal

„A ka to nai kö zös ség sa já tos sá ga in túl 
a hí vek ter mé sze té ben is kü lön bö zik egy
szo ká sos gyü le ke zet től. A ka to nák ugyan is 
– meg fo gal ma zá sa sze rint – »di rekt« em be -
rek, vagy is nem ud va ri as kod nak…”
„Sekélyvízbennemlehetúszni…” f 6.oldal

„…min den fé le kor osz tály meg ta lál ha tó 
a Szél ró zsán, a gyer me kek től az idő seb be kig,
és min den fé le hát te rű em be rek. Így pél dá ul
részt vesz nek a moz gás sé rül tek, ami na gyon
jó be nyo mást tett rám már ré geb ben is.” 

Afinnifjúságititkártkérdeztük f 5.oldal

„A temp lom ud var még in kább köz pon ti
hellyé vá lik, a gye rek tá bor ide jén pe dig
szin te han gya bollyá ala kul. A hely bé li 
és kör nyék be li fi a ta lok idén ti zen egye dik 
al ka lom mal me het tek a nyá ri tá bor ba” 

Kicsifalu,nagytábor f 4.oldal

Végtelennyilvánosságésfelelősség

Nem zet kö zi Öku me ni kus Sza bad egye tem hu szon ötöd ször

Az idén nyá ron már hu szon ötö dik
al ka lom mal meg szer ve zett egy he tes
együtt lét min dig nem zet kö zi és
öku me ni kus. Vagy is ha tá ron be lül -
ről és kí vül ről ér ke zett ma gyar fi a -
ta lok – fe le ke ze ti ho va tar to zás tól

füg get le nül – be szél get nek, il let ve
vi tat koz nak éle tünk fon tos kér dé se -
i ről bib li ai ala pon. A rend szer vál tás
ide jén a Ti sza do bi Gyer mek vá ros
fes tői kör nye ze te, az And rássy-kas -
tély és a Holt-Ti sza part ja ad ta a

hely színt. Ak ko ri ban nem csak a
Kár pát-me den cei ma gyar gyü le ke -
ze tek if jú sá ga, ha nem a nyu gat-eu -
ró pai szór vány is kép vi sel tet te ma -
gát a tá bo rok ban. 

A kas tély új faj ta hasz no sí tá sa kény -
sze rí tet te ki a hely szín vál tást né -
hány éve, de et től Nyír egy há za bel -
vá ro sá ban, a Lu ther Már ton Kol lé gi -
um ban lé nye gé ben a for ma is meg -
újult. A sza bad egye te mi ke re tek azt
je len tik, hogy az egy he tes so ro zat al -
kal mai, ren dez vé nyei nyil vá no sak,
min den ér dek lő dő szá má ra sza ba don
lá to gat ha tók. 

b Megosztás.EnnekamanapsággyakranhasználtkifejezésnekaFa ce -
bookmegjelenéseelőttisvoltértelme,többfélejelentése,hangozzék
ezbármilykülönösenazokszámára,akiketbeszippantottaközössé-
gimédia.ANemzetköziÖkumenikusSzabadegyetem(NÖSZ)szer-
vezőiéppazilyentöbbértelmű,többrétegűjelentésselfelruházottki-
fejezéseket szeretik a rendezvény középpontjába állítani, legyen
minrágódniavilágmegértésénfáradozófiataloknak.

f Folytatása4.oldalon

A Nai ro bi Girls nagy temp lo mi szol gá la ta Nyíregyházán

Kö zel har minc éve fo lyik tá bo roz ta -
tás Ráb ca ka pin az egy ház köz ség volt
pa ró ki á ján és a volt is ko la épü let -
ben. Az utol só fel újí tás ra ti zen hat év -
vel ez előtt ke rült sor, így az épü le tek
állapota az óta meg le he tő sen le rom -
lott, egy re sür ge tőb bé vált a re no vá -
lá suk. A tá bo ro zás kö rül mé nyei már
nem fe lel tek meg a kor kö ve tel mé -
nye i nek. 

Len dü le tet adott a fel újí tá si terv -
nek az, hogy a Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um pá lyá za tot írt ki – eu ró -
pai uni ós tá mo ga tá si ke ret ből – tu -
risz ti kai te vé keny ség ösz tön zé sé re.
Er re mi is pá lyá za tot nyúj tot tunk be.

Si ker rel jár tunk, több mint hu szon -
há rom mil lió fo rint el nyert tá mo ga -
tás sal nyílt le he tő sé günk ne ki kez de -
ni a fel újí tá si mun ká la tok nak. Az volt
a cé lunk, hogy a ré gi tá bor hely ből if -
jú sá gi szál lást hoz zunk lét re, ahol
egy ház me gyé ink fi a tal jai és más ér -
dek lő dők is tá bor he lyet ta lál nak. 

A fel újí tás anyag költ sé ge azon -
ban meg ha lad ta a pá lyá za ti pénz
nyúj tot ta ke re te ket, úgy hogy a ren -
del ke zé sünk re ál ló össze get ki kel lett
egé szí te ni. Az or szá gos egy ház nak,
a Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat nak
és az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té -
ri u má nak a tá mo ga tá sa mel lett a

két érin tett egy ház me gye is te kin té -
lyes összeg gel já rult hoz zá a mun ká -
la tok si ke res be fe je zé sé hez. Összes -
sé gé ben a tá bor fel újí tás több mint
negy ven egy mil lió fo rint ba ke rült. 

A fel újí tás már egy év vel ez előtt el -
kez dő dött. Mi re ta valy az el ső nyá -
ri tá bor in dult, ad dig ra tel je sen meg -
újul tak az épü le tek kül ső fa lai. Új szi -
ge te lést és új hom lok za tot ka pott az
épü let. A tá bo ro zá si sze zon vé gén le -
he tett a fel újí tást to vább foly tat ni a
bel ső re no vá lás sal. A fa lak ban lé vő
összes vil lany- és víz ve ze té ket si ke -
rült ki cse rél ni, így most már a mo -
dern szab vány nak meg fe le lő, a biz -
ton sá gos üze mel te tést le he tő vé té vő
ve ze té kek fut nak a fa lak ban. 

Új bur ko lat, új já ró la pok ke rül tek
az épü le tek be, sőt az egyik épü le tet
té li e sí te tték is, fűt he tő lett.

A kony há ban újak az edé nyek és
evő esz kö zök. Le het mon da ni, hogy
most már min den új eb ben az épü -
let ben.

g Kiss Mik lós

FelújítotttáborRábcakapin
b Tombolanyár,azevangélikusfiatalokisatáborozásilehetőségeket
keresik.AGyőr-MosoniésaSoproniEgyházmegyefiataljaitezena
nyáronmára21.századigényeitkielégítő,teljesenfelújított,kényel-
mes,modernifjúságiközpontvárjaRábcakapin.Azépületegyüttes
többmintnegyvenegymillióforintbólújultmeg.Afelújításegyikfő
mozgatójaRátz And rás, aGyőr-MosoniEgyházmegyefelügyelőjevolt.
Őismertettelapunkkalafelújításrészleteit.
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Van Is ten né pé nek szom bat ja…
g Dr. Ha fen scher Ká roly

„Lesz ün ne pe Is ten né pé nek / Ha vé -
ge a hét köz nap nak…” – szól egyik
ked ves éne künk (EÉ 340,5 – a ré gi va -
ri áns sze rint: „Lesz Is ten né pé nek
szom bat ja…”). Az az: lesz pi he nő je. A
kér dés azon ban az: van-e? S ezt a kér -
dést fel kell ten nünk ma gunk nak –
most, a nyár de re kán.

Már megint akaszt ják a hó hért –
ezt érez tem, ami kor meg kap tam a
fel ké rést e cikk re. Pont egy olyan em -
ber től kér nek ilyen írást, aki nem ép -
pen a túl sok pi he nés ről és al vás ról
is mert? Bel ső el len ke zést is ki vál tott
be lő lem a fel adat. Ír jon er ről olyan,
aki min den év ben megy sza bad ság -
ra, be utaz za a vi lá got, s év köz ben is
pi hen ele get! 

Az után a lel kem til ta ko zá sá ból
há la adás lett. Egy sze rű en azért, mert
az írás – mint sok szor a sa ját pré di -
ká ci óm ma ga is – szem be sít az igé -
vel, Is ten el vá rá sá val és aján dé ka i val,
a meg ra ga dan dó le he tő sé gek kel.

Fu tok, túl vál la lom ma gam, s már
azt is pi he nés nek ér zem, ha egy-
egy órá ra meg ál lok, vagy a mun ká -
ban egy vi szony lag nyu god tabb fá zis
kö vet ke zik. Édes apám – aki szin tén
nem pi he nős faj ta – sok szor em lé kez -
te tett egy kis anek do tá ra, amely sze -
rint Luther a túl so kat dol go zó, mun -
ká ját még éj sza ka is foly ta tó re for má -
tor tár sá nak, Melanchthonnak azt
mond ta vol na: „Fü löp, Fü löp, al vás -
sal is le het di csér ni az Úr is tent!”

Így volt-e, vagy sem, nem lé nye gi
kér dés, de az üze net fon tos: Is ten élet -
rend jé ben he lye, sőt ki emelt he lye van
az ün nep nek s benne a pi he nés nek.

A vi lág – lé nyé ből és lé nye gé ből fa -
ka dó an – a ma ga rend je sze rint mű -
kö dik (vagy nem mű kö dik), Is ten
gyer me kei azon ban nem a vi lág, a
kör nye ze tük szo ká sa in vagy em be rek
vé le mé nyén tá jé ko zód nak. Szá munk -
ra az kér dés, mit szól Is ten a dol ga -
ink hoz, ho gyan ér té ke li éle tün ket,
ho gyan ta ná csol ja, ve ze ti az iga zi,
em ber hez mél tó (Is ten gyer me ke i hez
mél tó) élet re. Ha pe dig Is ten, a te -
rem tés tör té net le írá sa sze rint, ma ga
is meg pi hent a he te dik na pon, ez ál -
tal meg szab va az élet rend jét, rit mu -
sát és szük ség le tét, ak kor az em ber -
nek is ez a mér ce, ez a kö ve ten dő. 

Minden nek ren delt ide je van –
mond ja a bölcs Pré di ká tor (Préd 3,1–
8). En nek alap ján lo gi ku san foly tat hat -
juk a te rem tés rend jé ből le szűrt gon -
do la tot: meg van az ide je a mun ká nak,
és meg van az ide je a pi he nés nek. 

Két fé le kí sér tés áll egy más sal
szem ben: az, ami kor nincs idő, nincs
kedv, vagy nincs le he tő ség pi he nés -
re, és az, ami kor va la ki nek az élet for -
má já vá vá lik a pi he nés. Igen, a mun -
ka má nia és a well ness lét for ma egy -
aránt kí sért. A mun ká ra min dig van
ideo ló gia: a meg él he tés, az eg zisz ten -
ci á lis biz ton ság, tel je sít mény kény szer,
az el vá rá sok. Ha son ló kép pen a la za
ol dal is ta lál in do ko kat: hi szen „egy -
szer élünk, él jünk jól, él vez zük a
min den na po kat is”. Va la hogy túl él jük

a mun kát és a kö te les sé ge in ket, az -
után jö het nek a bu lik, szó ra ko zás –
az él mény vi lág stí lu sa er re csá bít. (S
rá épül a hi he tet len üz le tet je len tő
ven dég lá tó- és szó ra koz ta tó ipar – sok
csil lo gás sal, lát vánnyal, ke vés tar ta -
lom mal, fel szí nes ér té kek kel.)

Lel ké szek, gyü le ke ze ti ta gok kö ré -
ben is van mind a két szél ső ség ből.
Az Úr is ten óv jon mind a ket tő től! S
ha va la mi ért imád koz ha tunk, ak kor
az nem egy sze rű en egy „jó lu the rá -
nus kö zép út”, ha nem az a böl cses ség,
amely – be le si mul va az Is ten aka ra -
tá ba – meg ta lál ja a he lyes ará nyo kat.

Is ten adott időt és le he tő sé get a ki -
kap cso ló dás ra, töl te ke zés re. És ami -
kor majd el hang zik a sze mé lyes kér -
dés, ho gyan is gaz dál kod tunk a ka -
pott ja vak kal, ak kor ez ügy ben is nyi -
lat koz nunk kell. Jó len ne azon ban ad -
dig is (még ide jé ben) rá jön nünk,
hogy Is ten aka ra ta – ezen a té ren is
– a mi ja vun kat szol gál ja.

Há rom szó pá ron ér de mes hát el -
gon dol kod nunk – így a nyár de re kán,
a sza bad sá gok ide jén.

Pihenéséscsönd el vá laszt ha tat la -
nok egy más tól. Ma nap ság alig van
olyan he lye a vi lág nak, ahol csön det
le lünk. Ut cán, mun ka he lyen, bol -
tok ban, szó ra ko zó he lye ken hang zik
a ze ne (vagy né ha „ze né nek hal lat szó
tárgy”), s az üdü lő he lye ken sincs
csend. Ta lán tu dat alatt is me ne kü -
lünk a szem be sí tő, Is ten elé ál lí tó,
halk sza va kat is meg hal ló csend től.
Pe dig csend nél kül so ha sem tu dunk
pi hen ni, meg újul ni, fel töl tőd ni.

A pihenéshez hozzátartoznak a
találkozások. Ro ha nó éle tünk ben
ke vés rá juk az idő. Vá gyunk egy jó be -
szél ge tés re, ol dott együtt lét re, jó
szó ra, vi dám já ték ra, ko moly esz me -
cse ré re. A min den na pok za jos for ga -
ta gá ból ki emel, ha meg lát juk: van
időnk ta lál ko zá sok ra. Sok szor csak
ak kor vesszük ész re az el mu lasz tott
al kal ma kat, ami kor már ké ső, s a ta -
lál ko zás va la ki vel vég leg el ma rad.

Pihenésésimádság – ezek is össze -
tar toz nak. Ami kor van idő ma gam -
ra, van időnk egy más ra, s van idő az
Is ten re. Ha el lus tult az imád sá gos éle -
tem, ha va la mi „blok kol ja az égi vo -
na lat,” ha be le fá rad tam ab ba, hogy az
eget ost ro mol jam, hisz mint ha nem
kap nék vá laszt – itt a le he tő ség: a pi -
he nés ide je nagy al ka lom. Al ka lom
ar ra, hogy a csen det meg ta lál va új -
ra kezd jek be szél get ni az Is ten nel. 

So kan hó na pok óta ter ve zik a sza -
bad sá got, a pi he nés prog ram ja it. Jó
len ne be ter vez ni ezt is: lesz időm
imád ság ra. Lesz időm egy sze rű en Is -
ten sze re te té ben meg fü röd ni, igé jét
nem a na pi ro ha nás ból ki sza kí tott né -
hány perc ben, ha nem úgy rá érő sen
tu da koz ni; el mon da ni ne ki, mi
nyom ja a lel ke met, mi is van ve lem,
s meg hal la ni a mennyei Atya vá la szát. 

Ha lesz időm őrá, ne ki biz to san
lesz ide je rám. Le het ne az idei pi he -
nés köz pon ti prog ram ja az imád ság…

AszerzőaMagyarországiEvangélikus
EgyházZsinatánaklelkészielnöke
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– Ez olyan – mon dom –, mint a szi -
vár vány. Az egyik ol da lon fe ke te fel -
hők, a má si kon nap sü tés, az tán fel -
tű nik a ha tal mas ív, te pe dig úgy ér -
zed, leg szí ve seb ben ro han nál oda,
hogy még kö ze lebb ről lát hasd, de
tu dod, hogy ez le he tet len, mert
ép pen a tá vol ság mi att lá tod. Ezért
csak állsz, és gyö nyör ködsz uj jong -
va, és szí ve sen ug rál nál az öröm től,
mert va la mi nagy sze rű cso da az,
ami a sze med elé tá rul.

Ér tet le nül néz rám.
– A szi vár vá nyos ha son lat tal azt

aka rod mon da ni, hogy ez olyan
szí nes?

* * *

Jánosevangéliumának ez a ré sze na -
gyon ér de kes be szél ge tést idéz föl.
Gon do lat me ne tét min dig egy nagy
tör té net tel in dít ja. A ha to dik rész -
ben ez az öt ezer em ber meg ven dé -
ge lé se. 

A nagy cso dá ról eszé be jut az ott
le vők nek, hogy ez olyan, mint a
man na, ame lyet Is ten adott a pusz -
tá ban ván dor ló nép nek, te hát egy -
fajta jel, hogy Jé zus Is ten ere jé vel
mu tat ko zik meg. Er re Jé zus azt
mond ja, hogy ő ma ga a mennyei ke -
nyér, aki ből él ni le het. Azt mond ja,
hogy a man na olyan ke nyér volt,
amely meg men tet te ha lan dó éle tü -
ket az éhe zés től, de ő en nél töb bet
ad. Aki meg ér ti, mit je lent az Is ten -
nel va ló kap cso lat hét köz na pi át élé -
se, az az ké pes őt, Jé zust meg ér te ni,
az nem a ha lan dó ság, ha nem az
örök ké va ló ság össze füg gé sé ben lép
elő re. 

A hall ga tó ság kész ar ra, hogy el -
fo gad ja Jé zus tól ezt a ke nye ret.
„Add ne künk ezt” – ké rik őt. De Jé -
zus döb be ne tes dol got mond. Nem

ő ad ja ne kik ezt a ke nye ret, ha nem
ő ma ga az. „Énvagyokazéletkenye-
re” – mond ja.

* * *

– Ez olyan – mon dom –, mint
ami kor egy pil lan gó meg moz dul a
föl dön. Lá tod az ap ró kö vecs kék kö -
zött a cso dá la tos fe ke te-pi ros szár -
nyát. Egy da ra big moz du lat lan,
mint ha vá ra koz na, ta lán ab ban bí -
zik, nem ve szem ész re, az tán hir te -
len meg moz dul, de e moz du la ta is
olyan tö ré keny, mint ő ma ga. Az tán
gyors el ha tá ro zás ra jut, fel röp pen.
Min den szárny csa pá sá val újabb és
újabb szí nét mu tat ja meg a nap fény -
ben. Eb ben a va rázs lat ban mint ha
csak a menny üzen ne.

Ér tet le nül néz rám.
– Nem va gyok egy ro var ba rát, de

a lep ke nem ká ros?

* * *

A mon dat azért fel há bo rí tó a hall -
ga tók szá má ra, mert úgy ér tik,
mint ha Jé zust kel le ne el fo gyasz ta -
ni uk, pe dig en nél ne he zebb dol gok
vár nak rá juk.

Ugyan is a zsi dó ság nak meg kell
emész te nie azt a bot rányt, hogy Is -
ten hús és vér, az az em ber. Jé zus azt
mond ja, nek tek va ló já ban ez a leg -
na gyobb aka dály. Hús ként és vér ként
lát ni Is tent – ne héz fa lat. Ha nem
nye li tek le ezt – mond ja Jé zus –, nem

tud tok sem mit meg ér te ni eb ből a
cso dá ból, és sem mit nem tud tok
meg ér te ni Is ten aka ra tá ból. 

A hall ga tók ugyan úgy meg akad -
nak itt, mint Ni ko dé mus az új já szü -
le tés nél. Ne ki az volt a kér dés, hogy
me het be az em ber új ra any ja mé -
hé be. Az itt le vő zsi dók pe dig el -
ször nyed nek, hogy Jé zus em ber -
húst és em ber vért kí nál ne kik. Pe -
dig szá muk ra még az is könnyeb ben
fo gyaszt ha tó len ne, mint az, hogy
Is ten em ber ként lép köz éjük. Nem
ér tik azt a ké pi vi lá got, ame lyet Jé -
zus ki tár. Föld höz ra gad tan meg -
bot rán koz nak. 

Mint tör té ne tünk be szél ge tői,
akik nem ér tik a szi vár vány cso dá -
ját, nem rez dül a lel kük az Ata lan -
ta-lep ke moz du la tá ra, nem cso dál -
ják a forr ni ké szü lő víz fe szült sé gét,
úgy nem tá rul ki szí vük az em ber -
ként meg szó la ló Is ten re, csak húst
lát nak és vért. 

* * *

– Ez olyan – mon dom –, mint
ami kor lá tod a víz szí nét, ép pen mi -
előtt fel forr. Van va la mi sa já tos fe -
szült sé ge olyan kor. Kis moz gá sok
jel zik, hogy mind járt for rás nak in -
dul. Az tán a víz hir te len el éri a
meg fe le lő hő fo kot, és mint ha va la -
mi gát sza kad na át, ak kor min den
meg vál to zik.

Ér tet le nül néz rám.

– Te szok tál főz ni? – kér de zi vé -
gül.

* * *

Jé zus most a ti zen ket tő höz for dul.
Ő vá lasz tot ta ki eze ket az em be re -
ket, hát ha töb bet ér te nek majd a so -
ka ság nál azok ból a tit kok ból, ame -
lyek ről be szél. Nem tud juk, hogy
ak kor töb bet ér tet tek-e, de János
evangéliumának ke let ke zé se kor Já -
nos már ér ti, hogy Jé zus be szé de
nem a ha lan dó ság gon do la tai sze -
rint, ha nem az örök ké va ló ság lo gi -
kái men tén ha lad. Hogy le het ne
ez után mást hal la ni? Hogy le het ne
ez után más hogy gon dol koz ni? A
szi vár vány már min dig Is ten szö vet -
sé gé nek szép sé ges cso dá ja lesz, a
pil lan gó hírt hoz a menny vi lá gá ból,
a gőz ki rob ban ni ké szü lő ere je pe -
dig a meg úju lás ról be szél.

Jé zus em be ri tes te Is ten le aláz ko -
dá sa kö zénk. Az os tya és a bor Is -
ten je len lé te. 

Jé zus ar ra biz tat, „egyé tek meg” ezt
a cso dát, hi szen így lesz a ha lan dó
tes te tek is az örök ké va ló ság csí rá ja,
éle te tek pe dig így lesz a menny ré sze.

g Ko czor Ta más

Imádkozzunk!Szivárványívekáp-
ráztat el, szövetséged jele, vala-
hányszorlátom.Pillangótelepszik
kabátomujjára,hírthozmennyed
érzékenységéről.Amérhetetlen fe-
szültség forrásban lobban fel, ez
erődjelemátólnekem.Dehogyért-
hetnémmegszemélyedtitkát,hogy
testtélettél,kenyérréésborrá,szó-
váéssimogatássá,megbocsátássáés
irgalommá? Mutasd meg nekünk
magad,Urunk,hogyazörökéletízét
érezhessük halandó testünkben.
Ámen.
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Aszivárvány,apillangóésavíz

Kor zensz ky Ri chárd OSB, a Ti ha nyi
Ben cés Apát ság per je le, a sok ol da lú
ige hir de tő, író, elő adó, lel ki pász tor (és
még so rol hat nám azo kat a te rü le te ket,
ame lye ken Is ten gaz da gon meg aján -
dé koz ta) szá mos imád sá gos kö te tet
írt a ma gyar ke resz tény ség szá má ra.
Ri chárd atya so kat tett az öku me né
test vé ri kö zös sé gé ért is. A ke resz tény
egy sé gért mun kál ko dik, s sze mé lyé -
ben meg is éli. So kan és sok szor ta -
pasz tal tuk meg ve le, mit is je lent a kö -
zös imád ság fe le ke ze ti ha tá ro kat nem
is me rő ere je, len dü le te, bel ső tü ze.

Há rom imád sá gos-me di tá ci ós kö -
te te van író asz ta lom nál kéz kö zel -
ben, és ami kor egy sze rű, élet sze rű és
ige sze rű imád sá got ke re sek – akár ol -
vas ni, akár sze mé lyes imád sá gom hoz,
akár má sok szá má ra idéz ni –, min -
dig eze ket is fel la po zom.

A mél tán nép sze rű ben cés atya
el ső imád sá gos köny vé nek be ve ze tő -
jé ben aján lás ként össze fog lal ja a köz -
re adott anyag cél ját. Így ír az imád ság
lé nye gé ről is vall va: „Meg szó lí ta ni az
Is tent, az Ő szí ne elé áll ni, igé jét
meg hall gat ni és szí vünk be fo gad ni, Jé -
zus Krisz tust Urunk nak meg val la ni,
a Lé lek ál tal kö szö ne tet mon da ni,
em ber vol tunk kor lá ta it el is mer ni,
te kin te tün ket vég te len táv la tok ra nyit -

ni, tár sa ink ban test vért lát ni, le csen -
de sed ni, imád koz ni – eh hez se gít se -
nek ezek a ti ha nyi ben cés apát sá gi
temp lom ban el hang zott imád sá gok.”

Két imád sá gát sze ret ném idéz ni an -
nak foly ta tá sa ként, amit az élet-ha lál
té ma kör ben az el múlt he tek ben
együtt ta nul tunk – az imád ság is ko -
lá já ban. Cí mük – ért he tő mó don –
nincs ezek nek az imád sá gok nak. Cím
he lyett hát egy-egy mon da tot eme lek
ki: Hisszük,hogyazéleterősebb,mint
ahalál.Ateszeretetedéazutolsószó.

„Is te nünk, Atyánk:
Te aján dé koz tad ne künk az éle tet,
amely hez sze re tet,
szép ség és öröm,
de gond és fáj da lom is tar to zik.
Hisszük,
hogy mind ezek ben
a Te sze re te te dé az utol só szó.
Hisszük, hogy az élet erő sebb,
mint a ha lál.
Jé zus ban, a te fi ad ban
lát ha tó vá vált,
hogy meg kezd ted ben nünk a jót,
és azt aka rod,
hogy be is tel je sed jék.
Őben ne nyer jö vőt
min den és min den ki,
min den em ber és min den,
ami em be ri.

Ké rünk, add meg ne künk,
hogy erős sé günk le gyen ez a hit
min dig
és éle tünk mi den nap ján.”
(Kor zensz ky Ri chárd: Maradjve-

lünk, Sze mim pex Ki adó, Bu da pest, é.
n., 67. o.)

A má so dik imád ság, ame lyet a
meg ta pasz talt ál dá sai nyo mán to -
vább adok ol va só im nak, ezt a cí met
vi sel het né: Halálunkújértelmetnyer
Krisztushalálában. Ez az imád ság
ugyan is nagy pén tek ese mé nyé hez
kap cso ló dik, ah hoz a cso dá la tos cse -
ré hez, amely a gol go tai ke resz ten tör -
tént, ami kor Jé zus mi at tunk, he lyet -
tünk és ér tünk vál lal ta a ha lált:

„Urunk,
a mi he lyünk re lépsz,
oda állsz,
ahol ne künk kel lett vol na áll nunk.
A mi ha lál tu sán kat szen ve ded el.
He lyet tünk gya láz nak té ged.
He lyet tünk fe lej te nek el
a leg jobb ba rá ta id.
A mi ma gá nyun kat vi se led el,
a mi ha lá lun kat szen ve ded el.
Add, hogy új ra ve led él jünk
és a te szen ve dé sed del,
hogy éle tünk
vissza nyer je mély sé gét,
és hogy má sok mel lé tud junk áll ni,

ami kor szo ron ga nak,
ami kor meg szé gye ní tik őket,
ami kor el fe lej tik őket,
ami kor ma gá nyo sak,
és ami kor a ha lál lal tu sa kod nak.
Urunk, ké rünk té ged:
szen ve dé sed és ha lá lod ál tal
ala kítsd át a mi éle tün ket.
Ala kítsd át az egész vi lá got.”
Krisz tus éle te át ér tel mez te a mi

ha lá lun kat, Krisz tus ha lá la meg vál -
toz tat ta éle tün ket. Mi, akik meg va -
gyunk ke resz tel ve, „azőhalálábake-
reszteltettünk” – ír ja Pál apos tol a Ró-
maiakhoz írt levél 6. fe je ze té ben.
Majd így fo gal maz az apos tol: „Ake-
resztségáltalugyaniseltemettettünk
vele a halálba, hogy amiképpen
Krisztus feltámadt a halálból az
Atyadicsőségeáltal,úgymiisújélet-
benjárjunk.Haugyaniseggyélettünk
velehalálánakhasonlóságában,még
inkábbeggyéleszünkvelefeltámadá-
sánakhasonlóságábanis.”

Ez az, amit nem sza bad szem elől
vesz te nünk, ami kor az imád ság vo na -
lán meg szó lít juk az élet-ha lál Urát,
hogy mu lan dó sá gunk ról, az élet tit ka -
i ról és táv la ta i ról be szél ges sünk –
őszin tén, alá zat tal, fáj dal mas se be ket
hor doz va, de re mény sé get kér ve.

g Ha fen scher Ká roly

Sze re tő Urunk! Kö szön jük ne ked
éle tün ket, csa lá dun kat, min den -
nap ja in kat, a pi he nés le he tő sé gét.
Kö szön jük, hogy szám ta lan ál dás -
sal aján dé koz tál és aján dé ko zol
meg nap mint nap. De ké rünk, bo -
csáss meg ne künk, ha még sem tu -
dunk há lás éle tet él ni. Te vál toz tass,
te for málj át min ket olyan ná, ami -
lyen nek lát ni sze ret nél min ket!

Te rem tő Is ten! Gyak ran vesszük
ész re ma gun kon, hogy nem tu -
dunk már gyö nyör köd ni te rem té sed
cso dá i ban, nem hall juk meg hoz -
zánk szó ló igé det, nem in du lunk hí -
vá sod ra. A te ke gyel mes je len lé ted
hi á nyát pe dig csak utó lag vesszük
ész re, ami kor már a mély ben va -
gyunk, tel je sen el va gyunk vesz ve,
és nem ta lál juk a ki utat. Ké rünk té -
ged, vonj ma gad hoz kö ze lebb, és
for máld át egész lé nyün ket!

Mennyei Atyánk! Nem csak tő led
ke rü lünk egy re messzebb, ha nem a
má sik em ber től is. Csa lád tag ja ink -
tól, ba rá ta ink tól, és még so rol hat -
nánk to vább. El va kít ben nün ket
sa ját lé nyünk tö ké le tes sé gének
illúziója. El hisszük azt, hogy mi
ma gunk ké pe sek va gyunk meg vál -
ta ni ön ma gun kat és a vi lá got, pe dig
egye dül ve led van esé lyünk a vál to -
zás ra. Ké rünk té ged, ne hagyd,
hogy gő gö sek le gyünk, ha nem for -
máld át szí vün ket!

Min den tu dó Is ten! Ki hez me -
het nénk, hi szen örök élet be szé de
van ná lad. Nincs más raj tad kí vül,
aki ké pes len ne fáj dal ma in kat eny -
hí te ni, szo mo rú sá gun kat de rű re
for dí ta ni, el esett sé günk ben új erőt
ad ni. Ké rünk té ged, lel ki pró bá -
ink ban te légy se gít sé günk re, és ha
kell, for máld át lel kün ket!

Egy ház Ura, Jé zus Krisz tus! Ké -
rünk té ged, ne hagyd egy há za dat, ne
hagyd gyü le ke ze te i det el vesz ni. Ne
hagyd, hogy a vi lág szá mos prob lé -
má ja, gond ja el von ja a fi gyel met
meg vál tó mun kád üd vös sé get szer -
ző örö mé ről! Oly sok szor meg fe led -
ke zünk ar ról, hogy nél kü led nincs
egy ház, nél kü led nincs gyü le ke zet.
Ké rünk té ged, ke resz ted re te kint ve
for máld át gon do la ta in kat!

Szent há rom ság Is ten! Kö szön -
jük, hogy eléd vi het jük örö me in ket
és bá na ta in kat. Kö szön jük, hogy te
meg hall gatsz és for málsz min ket.
Kö szön jük, hogy min dig a jó ra aka -
rod ve zet ni éle tün ket. Add, hogy
egy re ke ve sebb rossz le gyen ben -
nünk, éle tünk ben, és az ál ta lad ér -
ke ző jó nö ve ked jen, hogy mél tók le -
gyünk hoz zád és ah hoz az öröm hír -
hez, ame lyet ránk bíz tál. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Az egy ház ren de lé sé nek ta lán ele get
tet tél, ám Is ten így szól majd hoz zád:
»Ezanépcsakszájávalközeledikhoz-
zám,ésajkávaldicsőítengem,deszí-
vetávolvantőlem.« (Ézs 29,13) És fé -
lő, hogy min dig ilyen imád sá gok ra
ha gyat koz nak, és egyet len imát sem
szán nak Is ten nek. Te hát azok, akik a
leg ke ve seb bet imád koz nak, úgy tű -
nik, mint ha so kat imád koz ná nak,
és is mét azok, akik a leg töb bet imád -
koz nak, úgy tű nik, mint ha ke ve set
imád koz ná nak.” 

d� LutherMárton:
A Mi atyánk né met ma gya rá za ta

(BellákErzsébetfordítása)

se mPer refor m ANdA

Ateszeretetedéazutolsószó
b HetilapunkelőzőkétszámábanazEvan gé li kus éne kes könyv imádsá-
gosrészénekutolsó,Re mény ség a ha lál órá já ban címűfejezetétismer-
tettük.Azótaszomorúaktualitásoksorozatanyománismételémke-
rülteknemcsakénekeskönyvünkilyentémájúkönyörgései,hanem
olyanokis,amelyeketezekfolytatásaikéntolvastam,imádkoztam.A
hatalmasimádságirodalombólszámomrakiemelkednek,éskülönö-
seniskedvesekKor zensz ky Ri chárd idevágóimádságai.

A VA sÁrNAP ig éje

ré g i-ú j liturg ikus
sArok
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Né hány év vel ez előtt hal lot tam a
Vakációsbibliahét prog ram ról, és be
kell val la nom, hogy na gyon fel kel tet -
te az ér dek lő dé se met. Lel kész ként én
is na gyon fon tos nak tar tom a lel ki ne -
ve lé st, hisz az is ko lai tan anyag zsú -
folt sá ga mi att egy re gyak rab ban hát -
tér be szo rul a gye re kek hit ben va ló
ne ve lé se. El ha tá roz tam, hogy kö ze -
lebb ről is meg is mer ke dem a ne ve zett
prog ram mal. Le ül tem a szá mí tó gép
mel lé, és né hány órai ta nul má nyo zás
után sok és ér té kes in for má ci ót meg -
tud tam er ről a na gyon hasz nos mun -
ká ról.

A hol lan di ai KO EN (Kinderwerk
OostEuropaNederland–Keresztyén
Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért
Alapítvány) hu szon öt év vel ez előtt
kezd te meg gyer mek misszi ós te vé -
keny sé gét, fel vál lal va a Vakációsbib-
liahét mun ká já nak irá nyí tá sát. A
prog ram lét re jöt tét a ke resz tyén ér -
té kek rom ba dön té se, az er köl csi
ér ték rend hát tér be szo rí tá sa tet te
szük sé ges sé. Már az el ső évek ben kö -
zel fél mil lió gye rek hez szól hat tak a
bib li ai tör té ne tek, ju tott el az evan -
gé li um, hang zott az öröm hír.

Tud tam, mit kell ten nem. Még az -
nap meg ke res tem az ala pít vány Er -
dély ben mű kö dő kép vi se le tét, je lez -
vén, hogy én is sze ret nék be kap cso -
lód ni eb be a mun ká ba. Az ala pít vány
anya gi és lel ki tá mo ga tá sá val si ke rült
el in dí ta ni és éven te meg tar ta ni a
már ha gyo má nyos sá vált va ká ci ós
bib lia he tet az egy ház köz ség ben is.
Kez det ben Sep si szent györgy mel -
lett Apá ca, Bar ca új fa lu, Cser nát fa lu,

Hosszú fa lu-Al szeg és -Fel szeg csat -
la ko zott a prog ram hoz. Idén vi szont
a fel ké szí tőn már je len volt Bras só,
Halm ágy, Szé kely zsom bor, Pür ke -
rec és Bács fa lu kép vi se lő je is.

A KO EN min den év ben új prog ra -
mot ál lít össze, for dít tat le ma gyar
nyelv re, és gon dos ko dik az eh hez tar -
to zó se géd anya gok ról is. A bib lia hét
cél ját az egyik mun ka fü zet így fo gal -
maz za meg: „A bib lia hét cso dá la tos
mód ja an nak, hogy az evan gé li u mot
el jut tas suk azok hoz a gye re kek hez,
akik még so sem hal lot ták. Azok nak a
gye re kek nek, akik már meg is mer -
ked tek az evan gé li um mal, jó al ka -
lom ar ra, hogy hí vő gye re kek kel ta lál -
koz za nak, így fel is me rik: nin cse nek
egye dül. Na gyon jó ha tás sal le het a fa -
lu kö zös ség re vagy egy vá ros éle té re, fő -
leg, ha a kü lön bö ző fe le ke ze tek össze -
fog nak.”

Sem mi kép pen sem sze ret tem vol -
na, hogy az ál ta lam pász to rolt gyü -
le ke zet gyer me kei ki ma rad ja nak e lel -
ki fel töl tő dés ből. Így hát meg kér tem
egy, az egy ház köz ség ben na gyon ak -
tív, sok mun kát szí ve sen ma gá ra
vál la ló ta ní tó nőt, hogy se gít sen ne -
kem az öt na pos prog ram meg szer ve -
zé sé ben. Bib li ai tör té ne te ken ke -
resz tül meg mu tat tuk a he lyes és
hely te len út kö vet kez mé nye it, a ki -
utat az el ve szett ség ből, va la mint a
vissza ta lá lást ar ra az út ra, mely az
igaz ság és az élet.

Az ez évi prog ram cí me Válaszút,
a hét arany mon dá sa pe dig min dent
össze fog lal: „Adjazértateszolgádnak
értelmesszívet,hogytudjonválasztást

tenniajóésgonoszközött.” (1Kir 3,9;
Ká ro li-for dí tás) Is ten na pon ta több -
ször is dön tés elé ál lít ben nün ket, ne -
künk pe dig, fel nőt tek nek fel ada tunk
se gít sé get nyúj ta ni gyer me ke ink nek,
hogy a hét köz na pi élet ne héz sé ge i ben,
dön tés hely ze te i ben is al kal maz ni
tud ják a bib li ai alap igaz sá go kat. 

A prog ram sze rint öt ószö vet sé gi
tör té ne tet dol goz tunk fel, me lyek
fő sze rep lői ál tal pél da ké pet, kö ve ten -
dő jel lem vo ná so kat ál lí tot tunk a
gyer me kek elé. Min den nap egy
arany mon dást kel lett meg fej te ni,
bá to rí tást nyer ve ez ál tal a he lyes és
jó vá lasz tá sá ra, az Is ten mel lett va ló
dön tés meg ho za ta lá ra. 

Az el ső nap Nóé tör té ne tét be szél -
tük meg. Kis bár kát épí tet tünk, pa -
pír ból ga lam bo kat haj to gat tunk, és
ki fes tő ket szí nez tünk. A nap arany -
mon dá sát ga lam bos fü zé rek be rej tet -
tük el, amit nagy lel ke se dés sel fej tet -
tek meg a gye re kek: „BízzálazÚr-
ban,éstégyjót.” (Zsolt 37,3a)

Má so dik nap Ge de on sze mé lyé -
ben ál lí tot tunk pél da ké pet a gye re -
kek elé. Bár ki csi, je len ték te len nek tű -
nő em ber volt, Is ten még is nagy fel -
ada tot bí zott rá, és ere je ál tal Ge de -
on meg men tet te né pét az el len ség -
től. Kür tö ket, fák lyá kat ké szí tet tünk
ezen a na pon. „Az Úr veled van,
erősvitéz” (Bír 6,12) arany mon dást a
fák lyák láng nyel ve i re írt sza vak ból
kel lett meg fejt sék úgy, hogy ér tel mes
mon da tot kap ja nak. 

Har ma dik nap Ruth volt a té ma,
aki min det el ha gyott, ami fon tos
volt szá má ra, csak hogy anyó sát kö -

ves se, se gít se. Bú za ka lász ból fa ka nál -
bá bu kat, bú za ma gok ból ke nyér ter -
més ké pet ké szí tet tünk. Az arany -
mon dást is meg ta nul tuk: „Bízzálaz
Úrbanteljesszívedből.” (Péld 3,5)

Ne gye dik nap ar ról be szél tünk,
hogy Dá vid le győz he ti-e Gó li á tot
an nak el le né re, hogy nincs ko moly
fegy ve re és sem mi lyen ka to nai kép -
zett sé ge. Igen, le győz te az óri ást,
mert bí zott Is ten ben. Ka to ná kat ké -
szí tet tünk kar ton ból, majd pa rittyák -
kal cél ba lö vő ver senyt ren dez tünk.
Do bo zo kat kel let el ta lál ni, ezek ben
rej tőz tek az arany mon dás sza vai:
„Legyetek erősek és bátor szívűek.”
(Zsolt 31,25a)

Ötö dik nap Dá vid mint ki rály állt
előt tünk. A pász tor fi ú ból lett ki rály
vé gig alá za tos ma radt az Úr ral szem -
ben, ezért tu dott hosszú ide ig ural -
kod ni. Alá zat vagy büsz ke ség? Me -
lyik a he lyes út? Légy alá za tos, és Is -
ten fel ma gasz tal, naggyá tesz! „Mert
mindenki,akifelmagasztaljamagát,
megaláztatik,akipedigmegalázza
magát,felmagasztaltatik” (Lk 18,14b)
– mon do gat tuk az arany mon dást,
mi köz ben ko ro ná kat ké szí tet tünk, és
be jár tuk a Dá vid ál tal vá lasz tott utat,
az alá zat út ját. 

A kö zös imád ság, ének lés, be szél -
ge tés, já ték, kéz mű ves-fog lal ko zás és
per sze a kö zös ét ke zé sek me leg, meg -
hitt han gu la ta iga zi hit épí tő na po kat
va rá zsolt az együtt töl tött idő ből. 

A hét a va sár na pi is ten tisz te let tel
zá rult, mely nek ke re té ben a gye re kek
rö vid mű sor ral ked ves ked tek szü le -
ik nek, be mu tat va mind azt, amit az

el múlt na po kon ta nul tak. A je len le -
vők egy rö vid ve tí té ses be mu ta tót is
meg néz het tek, majd meg cso dál hat -
ták a kéz mű ves-ki ál lí tást is, me lyet a
gye re kek mun ká i ból ál lí tot tunk
össze. 

Há lás szív vel mon dok kö szö ne tet
az Úr nak a bib lia hét min den ál dá sá -
ért, pil la na tá ért. János evangéliu-
mában ol vas suk: „Arrólfogjameg-
tudnimindenki,hogyazéntanítvá-
nyaim vagytok, ha szeretitek egy-
mást.” (13,35) Er re a sze re tet re, egy -
más el fo ga dá sá ra, meg be csü lé sé re
van szük sé ge a vi lág nak. En nek ap -
ró mag va it ül tet tük el a gye re kek szí -
vé be az zal a hit tel, hogy Is ten ad majd
gaz dag ter mést az ő éle tük ben. Mi
csak vet jük a ma got, a nö ve ke dést az
Is ten ad ja.

Magvetésgyermekszívekbe é gtÁjoló

ZelenákJózsef püspökhelyettes
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

A fa lu gond no ki szol gá la tot el lá tó
egye sü le te ket tá mo ga tó Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal pá lyá za tán öt
VW Tran sport er kis buszt nyert a
Ná das di Evan gé li kus Dia kó ni ai Köz -
pont – kö zöl te KőrösiKrisztina lel -
kész. 

A ná das di ak öt fa lu gond no ki szol -
gá la tot mű köd tet nek, és mun ká juk -
hoz ed dig az ön kor mány zat tól bé rel -
tek jár mű ve ket. Most a kis bu szok az
in téz mény va gyo nát gya ra pít ják. 
A köz be szer zé si el já rás végez té vel
idén ősszel vagy tél ele jén áll nak
mun ká ba a gép jár mű vek. 

A dia kó ni ai köz pont a fel adat el -
lá tá si kö te le zett sé gét a he lyi ön kor -
mány za tok tól vet te át, és Or fa lu,
Apát ist ván fal va, Két völgy, Da ra bos -
hegy, va la mint Ka ta fa kör ze té ben vé -
gez nek kü lön bö ző szol gál ta tá so kat:
idő s el lá tást, idő sek in téz mé nyek be
szál lí tá sát és gye rek szál lí tást. Jel -
ző rend szer és fa lu gond no kok se gít -
sé gé vel áram lik az in for má ció. Az a
cél, hogy ahol nincs inf ra struk tú ra,
ott is el ér he tő vé vál jék min den ki
szá má ra az egész ség ügyi el lá tás és a
bol ti vá sár lás. 
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Ün nep sé get tar tot tak jú li us 24-én
Szar vas vá ros új ra te le pí té sé nek 292.
év for du ló ja al kal má ból az evan gé li -
kus Ótemp lom ban. Az ün nep sé gen
dísz pol gá ri cí me ket és más el is me ré -
se ket ad tak át mint egy öt ven olyan
sze mély nek, aki so kat tett a vá ro sért.
SzarvasVárosért dí jat ka pott Gáncs
Péter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke A dí ja zott
kö zött töb ben is so kan erő sen kö tőd -
nek az evan gé li kus egy ház hoz. Babák

Mihály pol gár mes ter ün ne pi be szé -
dé ben rá mu ta tott: Szar vas nak csak
az új ko ri tör té ne te 292 éves, hisz él -
tek itt em be rek ko ráb ban is. El -
mond ta, hogy a vá ros an nak ide jén
el pusz tult, de kö zel há rom száz éve
új ra éledt. „Az óta élünk itt, vív juk hét -
köz na pi csa tá in kat, épít jük csa lá -
dunk és ma gunk sor sát, s igyek -
szünk meg él ni. Tö rek vé sek, ese mé -
nyek, örö mök, drá mák, sor sok ad ják
a his tó ri án kat. A mi vá ro sunk, a mi

kö zös sé günk sor sát is, ez a vá ros tör -
té ne te és tör té nel me, új ko ri tör té nel -
me” – hang sú lyoz ta a pol gár mes ter. 

MótyánTibor, a he lyi szlo vák ön -
kor mány zat el nö ke ar ra em lé ke zett
vissza, hogy mi köz ben ké szült a
nap ra, ke res gél te a gon do la tot, mi is
len ne a leg ak tu á li sabb az al ka lom hoz.
A vá ros meg újí tá sa kap csán egy la -
tin szó for du lat: „con ser van do et re -

no van do”, az az „meg őri zen dő és
meg újí tan dó” ju tott eszé be, ami sza -
ba dabb ér tel me zés ben – a szlo vák
kul tú ra meg őr zé sé re és meg újí tá sá -
ra gon dol va – meg úju lást is je lent het. 

Az ün nep ség után több részt ve vő,
kö zöt tük Gáncs Pé ter lerótta tisz te -
le tét a vá ros ban ál ló le te le pe dé si em -
lék mű nél. 

Forrás:Evangélikus.hu

JakabBéla au gusz tus 1-jé től az óbu -
dai evan gé li kus gyü le ke zet lel ké sze
lesz. Ti zen négy év nyi szol gá lat után
ben ső sé ges ün nep sé gen bú csú zott el
a gyu lai gyü le ke zet től, ahol si ke rült
meg őriz nie és meg fi a ta lí ta nia a kö -
zös sé get – ma a gyü le ke zet fe le
negy ven év alat ti. Ugyan annyi az
egy ház fenn tar tó, mint ti zen négy éve:
ma rad tak szá zan, mi vel so kan csat -
la koz tak is hoz zá juk. Egy re több fi -
a tal is meg ta lál ta a he lyét a gyü le ke -
zet ben. 

Ja kab Bé la ki emel te, hogy Gyu lán
na gyon erős az öku me ni kus szel lem.
Mint mond ta, má sutt az evan gé li -
kus–re for má tus vi szony sem mű kö -
dik, de a gyu lai gyü le ke zet tag jai a

bap tis ták kal, a ka to li ku sok kal és a re -
for má tu sok kal is tisz te let tel, sze re tet -
tel tud nak be szél ni. 

„Az Élő víz-csa tor na Gyu la egyik
ékes sé ge, amely szép ter mé sze ti kör -
nye ze té vel nem csak bé kes sé get nyújt,
ha nem ne vé ben Jé zus sza va i ra is
em lé kez tet” – mond ta Ja kab Bé la. 

A több nyel vet be szé lő lel kész a
Par ti um ból szár ma zik. Bu ka rest be
ne vez ték vol na ki lel kész nek, de ő in -
kább egy szü lő he lyé hez kö ze li te le -
pü lést vá lasz tott. El ső szol gá la ti he -
lye Si mo nyi fal va, egy nyolc száz lel -
kes, ki csiny, ka to li kus több sé gű fa lu
volt – lég vo nal ban alig több mint
húsz ki lo mé ter re Gyu lá tól. 

Agyulaihirlap.hucikkealapján

SzarvasVárosértdíjatkapottGáncsPéter

KözelkerültaszívéhezGyulavárosa
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„Ré gen” vol tak a mé dia te rem tők, és
volt a be fo ga dó kö zön ség, a ket tő éle -
sen kü lön vált. Az újmédiát a kö zös -
ség te rem ti, ezért is ne ve zik más
né ven „kö zös sé gi mé di á nak”. Az er -
ről szó ló tu dá sunk rend kí vül bi -
zony ta lan – szö gez te le elöl já ró ban
Fábri György a sza bad egye te men
tar tott elő adá sá ban.

A té ma ku ta tó ja, az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem rek tor he lyet te se
– egyéb ként az Észa ki Egy ház ke rü let
fel ügye lő je – az zal szem be sí tet te hall -
ga tó sá gát, hogy a Facebookot2004-ben
fej lesz tet ték ki a Har var don, és 2008 tá -
ján ter jedt el szer te a vi lá gon. Vagy is az,
ami nél kül a kap cso lat tar tá sunk, a tá -
jé ko zó dá sunk ma nap ság el kép zel he tet -
len, egy év ti ze de még egy ál ta lán nem
lé te zett. Le het sé ges, hogy há rom év
múl va pe dig már nem lesz, mert va la -
mi job bat ta lál nak ki he lyet te! 

Az, hogy az új mé dia át ren de zi a vi -
szo nya in kat, konk ré tan most tör té -
nik, a fo lya mat je len idő ben zaj lik, és
nem tud juk, hogy mi fog be lő le kö -
vet kez ni. 

Osztod?Követed?
A leg na gyobb ma gyar nyel vű hír -
por tál, az Index.hu a köz zé tett tar ta -
lom két har ma dát a blo gok ból ve szi,
vagy is mi, fel hasz ná lók pro du kál juk a
tar tal mat – több nyi re kont roll nél kül.
A tar ta lom-elő ál lí tás ré sze a láj ko lás,
a kom men te lés, hisz több nyi re az ad
je len tő sé get egy adott tar ta lom nak,
hogy mi lyen sok em ber nek tet szik.
En nek azon ban sem mi kö ze az érték-
hez. Vagy is az ano nim vé le mény nyil -
vá ní tás – mely ele in te a sza bad ság és
a de mok rá cia leg na gyobb vív má nyá -
nak tűn he tett – kö szö nő vi szony ban
sincs az zal a fe le lős ség gel, amely épp
a vég te len nyil vá nos ság ból kö vet ke zik. 

A le tűnt fe le lős sé get, a neg li gált te -
kin télyt, a nél kü lö zött hi te les sé get is
érint ve Fáb ri György em lé kez te tett
rá, hogy mind ez az úgy ne ve zett Y ge -
ne rá ci ó nál fi a ta lab bak ból fan tasz ti -
kus kész sé ge ket, ké pes sé ge ket hoz
elő, az idő seb bek nek el len ben sok kal
ne he zebb a dol guk. A ku ta tó sze rint
kulcs kér dés, hogy az is ko la vagy épp
az egy ház a ma ga in téz mé nyi mi vol -
tá ban, a jö vő nem ze dé kért fe le lős sé -
get vi se lő sze mély pe dig szü lői, ta ná -
ri, ne tán lel ké szi sze re pé ben vissza -
sze rez ze te kin té lyét, hi te les sé gét.
Sze rin te eh hez „csak” pro fesszi o ná -
lis nak kell len ni. 

Kellkontroll?
A sze mi ná ri u mi cso por tok egyi ké ben
a résztvevők az tán az an gol par la -
ment stí lu sá ban – és sza bá lyai sze rint
– foly tat ták le azt a vi tát, hogy szük -
ség van-e az in ter net kor lá to zá sá ra,
„cen zú rá zá sá ra”. Az ezt kez de mé -
nye ző „kor mány-elő ter jesz tést” olyan
ügye sen véd ték a sor so lás sal ki vá lasz -
tot tak, hogy a pár tat lan bí rák őket
hoz ták ki győz tes nek, an nak el le né -
re egyéb ként, hogy a kö zö sen össze -
hor dott tu dás tár el len őr zé sé nek és
kor lá to zá sá nak el uta sí tá sá ban min -
den ki az el len zék kel ér tett egyet.

Ezt a gon do lat me ne tet jár ta be
Gavrucza-Nagy László nagy vá ra di
ze ne ta nár, az idei NÖSZ té má já nak
ki ta lá ló ja is:

– Per sze hogy a Facebook ad ta a cí -
met, vég té re is a 21. szá zad leg na -
gyobb ha tá sú je len sé gé ről van szó, er -
ről bi zony töp ren ge ni kell! A hét
vé gé re egyéb ként el ju tunk oda, hogy
Is ten min dent meg osz tott ve lünk,
kezd ve az zal, hogy a te rem tett vi lá -
gon ural kod ha tunk, Jé zus el jö ve te le
pe dig a sze re tet meg osz tá sát je le ni… 

Ki in du lás nak azon ban ki vá ló az in -
ter net, a sok in fo kom mu ni ká ci ós
kü tyü, me lyek csu pán esz kö zök,
hasz nál ha tók jó ra és rosszul egy -
aránt. Az egyik es ti vi ta fó rum er ről
igye ke zett ér vé nyes ál lí tá so kat meg -
fo gal maz ni. 

Mint elhangzott, van nak is ko lák,
ahol még a mo bil te le fon hasz ná la tát
is ke mé nyen tilt ják, má sutt a ta ná rok
di gi tá lis táb lát hasz nál nak, és va ló di
part ner nek bi zo nyul nak a ku ta tás -
ban, a vi lág fel fe de zé sé ben…

Gav rucza-Nagy Lász ló és Laborczi
Géza evan gé li kus lel kész, a prog ram

lel ki és szel le mi ve ze tő je egyéb ként
ab ba is be avat ta a sza bad egye tem
hall ga tó sá gát, mi lyen val lá si és egy -
há zi tar tal mak ér he tők el a ne ten,
me lyek a leg fon to sabb egy há zi hon -
la pok, s mi lyen okos te le fon-app li ká -
ci ók kal ér de mes meg is mer ked ni. 

Megosztószemélyiségek
Sarkadi-NagySzilvia, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem Rad nó ti
Mik lós Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
és Gya kor ló gim ná zi um is ko la pszi -
cho ló gu sa min de nek előtt le szö gez -
te, oly en pszi cho ló gi ai fo ga lom, hogy
„meg osz tó sze mé lyi ség”, nincs. Majd
sa ját pél dá ján ér zé kel tet te azt, amit
az ige is ál lít („Háttikinekmondotok
engem?” – Mt 16,15): a má sik em ber -
ről meg fo gal ma zott vé le mény leg in -
kább a ki nyi lat koz ta tó ról szól…

MarilynManson,Madonna, Jé zus
– mint kel lő kép pen meg osz tó sze mé -
lyi sé gek – elem zé se után ki raj zo lód -
tak a kö zös vo ná sok. Esze rint a meg -
osz tó sze mé lyi sé gek re em lék szünk,
ra jon gunk ér tük, vagy el uta sít juk
őket, de sem mi képp sem kö zöm bö -
sek, te hát ér zel mi vi szo nyu lást vál ta -
nak ki. A meg osz tó sze mé lyi sé gek
min dig fe sze ge tik a ha tá ro kat, meg -
kér dő je le zik az ér vé nyes nor má kat,
és vál to zás ra ösz tö nöz nek. 

Hogy mi ként vi szo nyu lunk hoz zá -
juk, re a gá lunk rá juk, az függ az elő -
ze tes ta pasz ta la ta ink tól, at tól, ho gyan
ál lunk ön is me ret és ön ér té ke lés dol -
gá ban; szá mít a kor, a nem, de a szo -
ci o ö ko nó mi ai stá tus is – vagy is hogy
a meg ítélt em ber hez ké pest mennyi -
re va gyunk sze gé nyek vagy gaz da gok.
Hogy egy meg osz tó sze mé lyi ség gel
kap cso lat ban ho gyan ér zünk, az

nagy ban függ a vál to zás sal kap cso la -
tos be ál lí tó dá sunk tól és ál ta lá ban a
han gu la tunk tól is. Aki épp bal láb bal
kelt, azt két ség kí vül sok kal ne he zebb
meg hó dí ta ni.

Sar ka di-Nagy Szil via rend kí vül iz -
gal mas és ér de kes elő adá sá ból egyéb -
ként azt is meg tud tuk, hogy ha nem
aka runk meg osz tó sze mé lyi sé gek
len ni, ak kor el fo ga dó nak, to le ráns nak,
em pa ti kus nak, po zi tív nak és min den -
kor be fo ga dó kom mu ni ká ci ót meg -
va ló sí tó nak kell mu tat koz nunk,
olyan nak, aki „egy kö zü lünk”… Mi vel
ez elég fá rad sá gos nak tű nik azok
szá má ra, akik amúgy még is in kább
meg osz tó sze mé lyi sé gek, egy sze -
rűbb, ha rá kap nak a rá gó ra. Egy pe té -
jű ik rek kel vég zett pszi cho ló gi ai kí sér -
let sze rint ugyanis a rá gó gu mit rá gó
em ber ről könnyeb ben hisszük el a fel -
so rolt po zi tí vu mo kat, mint a rez ze -
nés te len arc cal bá mu ló ról.

Javak és ismeretek újraelosztása
A Bib li á ban, a té koz ló fiú tör té ne té -
ben buk ka nunk rá a kulcs szó ra: ami -
kor az apa ki ad ja az örök sé get, egy -
út tal elosztja a va gyont. Míg az anya -
gi ak fo gyat koz nak az osz tás tól, a tu -
dás nak más a ter mé sze te – hang sú -
lyoz ta KutiKlára kul túr ant ro po ló gus
a min den na pi is me re tek meg osz tá -
sá ról tar tott elő adá sá ban. A kö zös ség
ál tal „ter melt”, il let ve össze gyűj tött tu -

dás ma már olyan mennyi ség ben áll
ren del ke zés re, hogy a szű rés vált
kulcs moz za nat tá. A táp lál ko zás kul -
tú rá hoz kap cso ló dó is me re tek fel dol -
go zá sa, ter mé sze té nek be mu ta tá sa
so rán a sza bad egye tem hall ga tói új
szót ta nul tak: a mindenkiség vál hat
idő vel a szű rés esz kö zé vé. 

A gasztrob log ge rek mű kö dé sét is
bő sé ge sen il luszt rá ló elő adás nap ján
az „Oszd meg, amid van!” mot tó je -
gyé ben kö zös sü tés-fő zés sel ké szült
a va cso ra, me lyet a sza bad ban köl töt -
tek el a sza bad egye tem részt ve vői.
Kö zöt tük nagy szám ban ott vol tak a
Ke resz tény Ro ma Szak kol lé gi u mi
Há ló zat tag jai is, hisz az Evan gé li kus
Ro ma Szak kol lé gi um volt a ren dez -
vény egyik há zi gaz dá ja. 

A fi a ta lok szá má ra fe led he tet len
él mény volt a ma gyar or szá gi kör út -
já nak zá rá sa ként Nír egy há zán kon -
cer te ző NairobiGirls nagy temp lo mi
szol gá la ta.

Egy hét min den fon tos tör té né sé re
ne héz len ne ki tér ni, de az fel tét len em -
lí tés re ér de mes, ami új don ság a ren -
dez vény so ro zat ne gyed szá za dos tör -
té net ében: a té ma teo ló gi ai meg kö ze -
lí té sé hez, a spi ri tu á lis tar ta lom hoz
ér ve szom ba ton há rom ke resz te lés
és egy kon fir má ció tet te még em lé ke -
ze te seb bé La borczi Gé za szol gá la tát,
a meg osz tott sze re tet ről szó ló elő adást. 

g Veszp ré mi Er zsé bet

Végtelennyilvánosságésfelelősség
Nem zet kö zi Öku me ni kus Sza bad egye tem hu szon ötöd ször

Van egy alig több mint hat száz lel kes,
Ár pád-ko ri te le pü lés Nóg rád me gyé -
ben. Az ide ér ke ző to vább nem utaz -
hat, hisz a fa lu nak egyet len be já ra ta
van – amely egy ben a ki já ra ta is.
Vagy is zsák fa lu. 

Az ide lá to ga tó nak azon ban nem
épp a vissza for du lás az el ső gon do -
la ta. A ki csiny te le pü lés – töb bek kö -
zött a már év ti ze dek óta ak tí van
mű kö dő evan gé li kus gyü le ke zet nek
kö szön he tő en – moz gal mas hét köz -
na po kat él. Bár a temp lom nak nin -
csen tor nya, így nem emel ked het ki
a há zak ten ge ré ből, még is min den -
ki jól tud ja, ho va for dul jon, ha nyüzs -
gés re vá gyik – Luc fal ván.

A nyá ri idő szak ban ez ki vált képp
igaz. A temp lom ud var még in kább
köz pon ti hellyé vá lik, a gye rek tá bor ide -
jén pe dig szin te han gya bollyá ala kul. A
hely bé li és kör nyék be li fi a ta lok idén ti -
zen egye dik al ka lom mal me het tek a
nyá ri tá bor ba jú li us 14. és 19. kö zött. 

A részt ve vők nagy szá má nak kö -
szön he tő en – ta valy hoz ha son ló an –
is mét há rom cso port ban folyt a hét
té má já nak ta nul má nyo zá sa. A he lyi

részt ve vők mel lett – ők vol tak a leg -
töb ben – tu cat nyi an jöt tek a szom -
szé dos Sám son há zá ról is, de ér kez -
tek tá bo ro zók Bu da pest ről, Győr ből,

Nyír egy há zá ról, Nyír te lek ről és Oros -
há zá ról is.

Az ifis kor osz tály dél előt tön ként a
füg gő sé gek ről és a sza ba du lás ról
hall ga tott elő adá so kat, majd ki sebb
cso por tok ban bon col gat ták to vább az
el hang zot ta kat. A „Ho gyan és mi re
sza ba dít meg Is ten?” vagy a „Ho gyan
sza ba dul ha tok meg füg gő sé ge im től
és a vi lá gi kí ván sá gok tól?” kér dé -
sek re a vá la szok a Szent írás ta ní tá sa
alap ján fo gal ma zód tak meg.

Eköz ben a fi a ta lab bak és a leg ki seb -
bek Esz ter ki rály nő tör té ne té vel is -
mer ked tek. A ta nul sá go kat ők is cso -
por tok ban von ták le. A sza ba du lás
mi ként je a tör té net vé gé re bon ta ko -
zott ki, de előt te szó ba ke rült a hű ség,
a se gély ki ál tás, a köz ben já rás is. 

A száz gyer mek és if jú dél ben kö -
zös ebéd re gyűlt össze a temp lom ud -
va ron, majd egy rö vid báb já ték után
ki-ki új ra kor osz tá lya sze rint ta lál hat -
ta meg dél utá ni el fog lalt sá gát. Az if -

jak rö vid fil mek alap ján be szél get -
tek a sza ba du lás ról, míg a ki seb bek
kéz mű ves ked tek. A va cso ra előt ti
já ték ra új ra össze gyűl tek a tá bor la -
kók, há rom- és húsz éve sek egy aránt. 

Es te a temp lom hű sé ben ke resz -
tyén spor to lók élet tör té ne tei ele ve -
ned tek meg, majd egy-egy tá bor ve -
ze tő tett bi zony sá got ar ról, ho gyan
lett Krisz tus az ő sze mé lyes meg vál -
tó ja, és hogy ez mit je lent szá má ra a
hét köz na pok ban.

A tá bor után sem állt meg az élet
a gyü le ke zet ben, hi szen jú li us vé gén
egész na pos bib lia is ko la kez dő dött,
ugyan csak az Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u mért Ala pít -
vány tá mo ga tá sá val. Im má ron nem
a gyer me kek, ha nem a bib lia- és egy -
ház is me ret ben el mé lyül ni kí vá nó
fel nőt tek né pe sí tet ték be a luc fal vai
evan gé li kus temp lom kert jét és ima -
há zát. 

g Hor váth-He gyi Áron

Kicsifalu,nagytábor
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KörkérdésaSzélrózsáról

RiczingerPéter
gimnazista,17
(Balatonfüred)

– Bár már ti zen hét éves va gyok, és
az édes apám evan gé li kus lel kész,
még is ez az el ső Szél ró zsám. Ze -
ne cent ri kus va gyok, mint a leg több
kor tár sam, így el ső sor ban a kon -
cer te ket lá to gat tam. Fer ge te ges
él mény volt a M.Is.K.A. kon certje,
ahol nem csak a han gu lat, ha nem
a ze nék ke resz tény üze ne te is
meg fo gott. Több olyan ke resz -
tény ze ne kar ral is mer ked tem meg,
amit ed dig nem is mer tem, őket
ké sőbb az in ter ne ten új ra meg
tu dom majd hall gat ni. 

So kat ad tak az áhí ta tok. A
ko mo lyabb elő adá sok is ér de kel -
tek, pél dá ul a gyü le ke zet misszi -
ó ról szó ló is ér de kes volt. He lyes -
nek tar tom, hogy a reg ge li és es ti
áhí ta tok ide jén nincs más szer -
ve zett prog ram, vi szont nap -
köz ben szám ta lan le he tő ség kö -
zül vá laszt hat tunk, akár stran dol -
hat tunk is. Sze ret nék a kö vet ke -
ző Szél ró zsá ra is el jut ni!

KalitEszter
lelkész,doktoranduszhallgató,29
(Budapest,Négyfalu)

– Könnyed ta lál ko zás ként él tem
meg az idei Szél ró zsát, ami ne -
kem már az ötö dik ilyen if jú sá -
gi ta lál ko zó. Nem is a prog ra mok
sok szí nű sé ge a lé nye ges szá -
mom ra, ha nem a lel ki ség, a mély
spi ri tu á lis tar ta lom. Na gyon he -
lyes lem, hogy el jöt tek az egye te -
mi lel kész sé gek, és be mu tat ják az
érin tett kor osz tály nak, hogy van
egy há zi if jú sá gi élet a Szél ró zsa
után is. 

Az es ti kon cer tek szin tén ér -
de kel nek, de a fó rum be szél ge té -
sek ből is so kat le het ta nul ni.
Úgy lá tom, hogy fel nőtt egy
olyan ge ne rá ció, amely eze ket is
ér té kel ni tud ja, min dig meg te lik
a fó rum sá tor. Er dély ből, szű -
kebb pát ri ám ból egyéb ként kö -
rül be lül száz het ven fi a tal jött el
Solt vad kert re, akik mind annyi -
an re me kül ér zik ma gu kat eb ben
a kö zeg ben, tob zód nak a prog ra -
mok ban, és für dőz nek a tó ban.

MezősiGyörgy
rokkantnyugdíjas,53
(Gödöllő)

– Ez már a nyol ca dik Szél ró -
zsám sor ban egy más után, elő -
ször a deb re ce nin jár tam. El ső -
sor ban a kö zös ség, a sok is me -
rős és a lel ki aján dé kok mi att jö -
vök. Sok fé le a prog ram. Ér de kelt
pél dá ul a pár hu za mos va ló sá -
gok ról szó ló elő adás, ami vég ső
so ron az in ter net ve szé lye i re
mu ta tott rá. Az én éle tem ben
fon tos he lye van az in ter net nek,
hi szen ál ta la ki nyílt szá mom ra
a vi lág, a kö zös sé gi ol da la kon
sok is me rős sel tar tom a kap cso -
la tot. De azért tud ni kell, hogy
a túl zott in ter ne te zés nek van nak
ve szé lyei. 

Ér de kel a ze nei kí ná lat is,
ugyan is ma gam há rom év ti ze den
át kó rus ban éne kel tem. A kon cer -
te ket ma gas szín vo na lú nak és
igen han gos nak íté lem. Ne ga tí -
vum, hogy kö zel van a tó a tá bor -
hoz, és ez sok fi a talt el von a tar -
tal mas elő adá sok tól. Ezt saj ná lom.

BogyóDóra
egyetemista,23
(Pécs)

– Ez az ötö dik Szél ró zsám. Na -
gyon ér té kes prog ra mok van -
nak, el gon dol kod ta tó be szél -
ge té sek. Olya nok, amik ki fe je -
zet ten az én kor osz tá lyo mat
érin tik, és en gem is na gyon ér -
de kel nek, pél dá ul az ön is me ret,
a nagy ko rú vá vá lás te rü le té ről,
arról, ho gyan él jük meg fi a tal
ke resz tyén ként a hi tün ket. Na -
gyon tet szik, hogy vi szony lag
kis te rü le ten van nak a ren dez -
vény sát rak, ez csa lá di a sab bá
te szi a találkozót. Sze re tek is -
mer ked ni, és itt min den ki na -
gyon nyi tott. 

A ze nei kí ná lat ból ki emel -
ném a Kávészünet ne vű együt -
test, amely vers fel dol go zá so kat
adott elő, na gyon tet szett. Óri -
á si él mény volt Pál Feri atya
elő adá sa, de él vez tem BorosDá-
vid bap tis ta lel kész elő adá sát
is. Sze rin tem so kat ta nul ha tunk
más fe le ke ze tű ek től is.

TarKrisztián
minőségirányításivezető,45
(Békéscsaba)

– Fe le sé gem mel, gyer me ke ink -
kel és még nyolc fi a tal lal ér kez -
tünk a bé kés csa bai re for má tus
gyü le ke zet ből, össze sen ti zen -
hár man. A leg töb bet szá mom ra
az ad ja, hogy itt a ta lál ko zón a
ke resz tény össze tar to zás él mé -
nyét él het jük át. 

A leg em lé ke ze te sebb PálFe-
ri atya elő adá sa volt, az áhí ta tok
kö zül a kül misszi ó i ra em lék szem
vissza a leg szí ve seb ben. A ze nék
kö zül a Korál-szigetElectricetés
a gos pel kó ru so kat eme lem ki.
Jár tunk több szí ni elő adá son és a
me se te rá pi án. Szü lő ként a fe le -
sé gem mel együtt azt kell majd
át gon dol nunk, ho gyan tud juk a
gyer me ke ink szár nya lá sát elő se -
gí te ni úgy, hogy köz ben a sza -
bad sá guk se sé rül jön. A gyü le -
ke zet be el vi szünk szá mos öt le -
tet, já té kot és a Szél ró zsa ezer -
nyi szí nét.

g Szeg fű Ka ta lin

–Ari,hogyankerültaSzélrózsára?
– Rész ben a Mik ke li és a Nyu ga ti

(Du nán tú li) Egy ház ke rü let kö zöt ti
test vér kap cso lat ból adó dó an. Azért
esett rám a vá lasz tás elő adó ként, mert
egy ház ke rü le tem ben a gyer mek- és if -
jú sá gi mun ka fe le lő se va gyok. Egyéb -
ként ez a má so dik ta lál ko zó, ame lyen
részt ve he tek. Szar va son is ott le het -
tem.

–Mindigérdekesszámunkra,hogy
akülföldrőlérkezettvendégekmilyen-
nek látják rendezvényeinket. Sike-
rült-e otthonra találnia, otthono-
sanérzi-emagátafesztiválon?

– Há rom dol got is tu dok mon da ni,
ami en gem meg érin tett. Nyil ván kül -
föl di ként az em ber egy ki csit el vesz ve
ér zi ma gát, mert nem ért sem mit a
nyelv ből. De az el ső, ami szem be tű nő,
hogy min den fé le kor osz tály meg ta lál -
ha tó a Szél ró zsán, a gyer me kek től az
idő seb be kig, és min den fé le hát te rű
em be rek. Így pél dá ul részt vesz nek a
moz gás sé rül tek, ami na gyon jó be nyo -
mást tett rám már ré geb ben is. Ép pen
a szom széd sá gunk ban lak nak a bár ká -
sok, és egé szen fan tasz ti kus él mény,
mi lyen ter mé sze tes mó don van nak je -
len a ta lál ko zón. 

A má sik do log, amit sze ret nék meg -
em lí te ni, hogy itt egy faj ta kul tu rá lis

sok szí nű ség, gaz dag ság él he tő meg. Ez
el ső sor ban a ze nei kí ná la tot jel lem zi,
amely sok kal szélesebb ská lán mo zog,
mint a finn or szá gi if jú sá gi ren dez vé -
nye ken. 

A har ma dik do log az öröm te li je len -
lét. Bol dog ar cok, nagy ará nyú rész vé -
tel az áhí ta to kon. Ezen a há rom dol gon
túl még egyet hadd mond jak: a Ma -
gyar or szá gon meg ta pasz talt ven dég -
sze re tet is szí vet me len ge tő. Na gyon jó
ér zés, hogy ennyi re oda fi gyel nek ránk.

–Csütörtököndélelőtttartottbiblia-
tanulmányának témája a következő
kérdésvolt:Szabadság–demire?Mi
az,amitezzelkapcsolatbanalegfon-
tosabbmegértenünk?

– A leg na gyobb sza bad ság a sze re -
tet sza bad sá ga. Az a lé nyeg, ha ezt va -
la ki meg ér ti vagy még in kább meg ér -
zi. Ezt sze ret tem vol na át ad ni.

–Ari,azÖnszámáramitjelenta
szárnyalás?

–Ézsaiáskönyvében az if jak ról van
szó. Az én if jú sá gom már el múlt,
még is azt gon do lom, hogy Krisz tus ban
fi a tal le he tek. En nek az aján dé ka az,
hogy bár az idő mú lik, a szí vem mé lyén
fi a tal ma rad ha tok. Ezt je len ti szá -
mom ra a szár nya lás: az Is ten hez tar -
to zás if jú sá gát.

g – adá mi –

„Krisztusbanfiatallehetek”
Ari Tähkäpää finn  if jú sá gi tit ká rt kérdeztük

–Kikvoltakalegnépszerűbbfellépők?
– A leg töb ben a Kowalskymega

Vega kon cert jén és az OchoMacho
fel lé pé sén vol tak. Ve lük egyéb ként
idő ben kel lett egyez ked ni, de vé gül
könnyen si ke rült meg ál la pod nunk.
Ha son ló volt a hely zet a Magashe-
gyiUnderground ese té ben. Mind há -
rom ze ne kar na gyon el fog lalt nyá -
ron, szá mos fesz ti vá lon fel lép nek, a
Szél ró zsán is ren ge te gen is mer ték
da la i kat, még a szö ve get is kí vül ről
tud ták. 

–Hogyanreklámoztákőket,hon-
nantudtákazevangélikusifjak,hogy
ilyenfellépőkreszámíthatnak?

– Mi is hir det tük a ze nei prog ra -
mo kat, ré szint a ne ten, ré szint a
prog ram fü zet ben, il let ve a he lyi mé -
di á ban. Ké szí tet tünk úgy ne ve zett
ví rus vi de ót a Fa ce book- és You tu be-
fel hasz ná lók szá má ra, va la mint volt
saj tó tá jé koz ta tónk is. Horváth-Bolla
Zsuzsanna, az Evangélikus.hu fő -
szer kesz tő je is nép sze rű sí tet te őket,
ké szí tett in ter jút a Ma gas he gyi éne -
kes nő jé vel, BocskorBíborkával. So -
kan azért jöt tek, mert ezek az együt -
te sek ma gu kat is rek lá moz zák sa ját
on-line fe lü le te i ken. Ezen kí vül a
kon cer te ken min dig sze re pel az
össze kö tő szö ve gek ben, hogy hol és
mi kor lép nek fel a kö vet ke ző hét vé -
gé ken. 

–Azeneikínálatnagyongazdag
volt.Melyikegyütteseketemelnémég
ki?

– Mind há rom es te volt evan gé li -
kus kö tő dé sű elő ze ne kar, mellyel az

úgy ne ve zett „vi lá gi” és ke resz tény ze -
ne kö zöt ti fa la kat sze ret tük vol na le -
bon ta ni. A M.Is.K.A. sa ját egy há zunk
ze ne ka ra, ők szá mos ren dez vé nyün -
kön fel lép tek már. Szin ten si ke res volt
a Shamrock és a Korál-sziget. A Kö-
zel kép zett, de még nem annyi ra
ru ti nos ze ne kar, fő ként teo ló gu sok -
ból áll. Egy re töb ben ked ve lik őket,
így ők kap ták a le he tő sé get, hogy a
zá ró is ten tisz te le ten ze nél hes se nek. 

Az elő ze ne ka rok nak na gyon gya -
kor lott nak kell len ni ük, mert a na -
gyobb ze ne ka rok óri á si tech ni kai
ap pa rá tus sal ér kez nek. Ren ge teg
tech ni kus vo nul fel, az előbb sor ra ke -
rü lő ze né szek nek a szín pa don úgy
kell mo zog ni uk, hogy köz ben má sok
már a ké ső es ti fel lé pés re ké szül nek
szin te ugyan ott.

–Volt-e olyan váratlan problé-
ma, amellyel menet közben kellett
megküzdeniük?

– Volt, ter mé sze te sen min dig van -
nak nem várt aka dá lyok, de eze ket a
stáb nak kell meg ol da nia, le he tő leg
úgy, hogy a kö zön ség mi nél ke ve seb -
bet érez zen be lő lük. Kö rül be lül ti zen -
öten va gyunk, akik a hely szí nen a ze -
nei prog ra mok ki vi te le zé sén dol -
goz tunk. Min den ki nek meg van a
fel ada ta. A csa pat ban ki emelt sze re -
pe volt SzidolyRolandnak, aki az egy -
há zi könnyű ze nei kon cer tek szer ve -
zé sé ben se géd ke zett, és Lakner-Bog-
nár Nórának, aki a ko moly ze nei
prog ra mo kat ké szí tet te elő. 

Kö szön jük Huszák Zsoltnak, a
gyer mek- és if jú sá gi osz tály ze nei re -
fe ren sé nek mun ká ját. Há lá val tar to -
zunk Plavetz Józsefnek és a Soul
LightKft. hang tech ni ku sa i nak is. Ki -
vá ló mun kát vé gez tek. 

Az zal a vá ra ko zás sal dol goz tunk,
hogy a kon cer tek nem csak a ze né hez,
ha nem Is ten hez is kö ze lebb vi szik a
kö zön sé get. Re mény sé günk, hogy
mind ez meg va ló sult.

g bwgy

b ASzélrózsaegyikvonzóprogramsorozatavoltasokszínűzeneika-
valkád,enélkülnyárifesztiválmárelsemképzelhető.Be decs Ré ka
szervezteatalálkozózeneiműsorait.Márbőháromnegyedévvelez-
előttmegkezdteatervezéstéskoordinálást.Soltvadkertenállandó
ügyeletbenvolt,folyamatosanintézkedniekellett,telefonontudtam
néhánykérdéstfeltennineki.

AkoncertekIstenhezisközelvisznek

BedecsRékaazOchoMachozenekarralésFarkasZoltánzeneimunkatárssal
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Őszin te kér dé sek re kel lett őszin te vá -
laszt ad nia dr. Lackner Pálnak. A
korábbi pro tes táns tá bo ri püs pök a
Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let ál tal
mű köd te tett tá bo ri ká vé ház ba ka pott
meg hí vást egy fó rum ere jé ig. A szer -
ve zet és Lack ner Pál kap cso la ta nem
új ke le tű; ahogy fo gal ma zott: „A
csa lá dunk be le nőtt a KIE-be, vagy in -
kább a KIE a csa lá dunk ba.”

A gim ná zi u mi évek fe lé nél le he tett,
ami kor el dön töt te, hogy lel kész lesz.
Hét szer köl tö zött gyü le ke zet ből gyü -
le ke zet be, „az ábé cé ben min dig elő -
re ha lad va”. Vé gül az tán Af ga nisz tá nig
ment, ak kor már tá bo ri püs pök ként.

„Va ló ban mély víz volt vál lal ni ezt
a szol gá la tot, de se kély víz ben nem
le het úsz ni” – mond ta vic ce sen Lack -
ner Pál, aki a tá bo ri lel kész ség min -
den nap ja i ba is be pil lan tást en ge -
dett. A ka to nai kö zös ség sa já tos sá ga -
in túl a hí vek ter mé sze té ben is kü lön -
bö zik egy szo ká sos gyü le ke zet től. A
ka to nák ugyan is – meg fo gal ma zá sa
sze rint – „di rekt” em be rek, vagy is
nem ud va ri as kod nak, ha nem egye -
ne sen fel te szik kér dé se i ket.

Az af ga nisz tá ni kül de tést ön ként
vál lal ta, de a meg le he tő sen szűk
sze mé lyi ál lo mány mi att mást nem
is tud tak vol na kül de ni. A mo de rá -
tor fé le lem mel kap cso la tos kér dé sé -
re így vá la szolt: „Ha azt mon da -
nám, hogy a va sár na pi is ten tisz te le -
tet nem tar tom meg, mert fé lek el -
men ni, ak kor fel te het nék a ka to -
nák a kér dést, hogy hol van az ere -
je az evan gé li um nak.”

Lack ner Pál ar ról is be szélt, hogy
a hon véd ség ben sok kal job ban meg -
élik a ka to nák az öku me niz must.
Pél dá ul egy ma gyar pro tes táns ka to -
na, ha nincs anya nyel vén pro tes -
táns is ten tisz te let, nem a skan di náv
evan gé li kus lel készt ke re si meg, ha -
nem a leg kö ze leb bi magyar ka to li kus
pa pot. „Az anya nyelv fe lül ír ta a hit -
val lá sos sá got” – fo gal ma zott.

A Szél ró zsa fi a tal ja i nak azt is el -
árul ta, hogy igen csak meg ter he li a
ka to ná kat egy-egy kül föl di misszió
nem csak fi zi ka i lag, ha nem pszi ché -
sen is. Ezért egy em ber nek két-há -
rom kül föl di kül de tés nél töb bet nem
cél sze rű vál lal nia. Aki töb bet van tá -
vol, an nak jó eséllyel ke rül vál ság ba
a há zas sá ga.

A tá bo ri püs pök uta zá sa i ról az
érin tett fe le sé ge el árul ta, hogy min -
den egyes tá vol lét fel ért egy sérv mű -
tét tel: „Tud ja az em ber, hogy va la mit
csi nál, de hogy pon to san mit, azt
nem” – mond ta.

Lack ner Pál mint a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház kül ho ni ma -
gya rok ügye i vel meg bí zott mun ka tár -
sa el mond ta, hogy a jö vő ben nem is
a ha gyo má nyos ha tá ron tú li ma gyar
kö zös sé gek je len te nek majd ki hí -
vást, ha nem a nyu gat-eu ró pai ma -
gyar ság hit éle te. „Ki kell ta lál nunk,
hogy az Ang li á ba, Né met or szág ba és
Fran cia or szág ba köl tö zött sok ezer
evan gé li kust ho gyan tud juk anya -
nyel vén meg szó lí ta ni” – fo gal maz ta
meg a kö zel jö vő egyik leg na gyobb fel -
ada tát.

g L. J. Cs.

A tá bo ri lel kész ség kis lét szá mú
mun ka ág. Ma gyar or szá gon tíz pro -
tes táns tá bo ri lel kész kö zül nyolc
re for má tus, ket tő evan gé li kus. Kö rül -
be lül hu szon öt ilyen hi va tá sú em ber
él az or szág ban – tud hat ta meg a
hall ga tó ság. Ál ta lá ban a ka to na ság -
ra mint erő szak szer ve zet re gon dol -
nak, az egy ház ra pe dig mint a bé ke
fel es kü dött kö ve te it össze fo gó szer -
ve zet re. A tá bo ri lel kész – fo gal ma -
zott Ná nai Lász ló End re – e két hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tű te rü let
met sze té ben áll. 

Korántsemalegvidámabbbarakk
– ezt a cí met kap ta a rend sze rez ni, fe -
jek ben ren det ten ni igyek vő elő adás.
Ket tős harc ról szá molt be Ná nai őr -
nagy. Egy részt ar ról, hogy az ő ko ránt -
sem min dig fel hőt len mun ka te rü le -
te – mely be el mon dá sa sze rint mint
Pi lá tus a kré dó ba csöp pent be le – az
egy ház kép vi se le te a ka to na ság fe lé,
más részt ar ról, hogy ez a mun ka te rü -
let to vább bő vült az évek so rán: most
már úgy ér zi, a ka to na sá got is kép vi -
sel nie kell az egy ház fe lé. 

Meg ha son lott sá ga azért is mond -
ha tó tar tós nak, mert ezt a szol gá la -
tot – ahogy ér zék le te sen le fes tet te –
csak tel jes be ol va dás sal le het vé gez -
ni. A tá bor ban úgy öl tö zik, úgy be -
szél, úgy vi sel ke dik, ahogy ab ban a
kö zeg ben tő le el vár ják. Mint min den -
ki más, mint az összes töb bi ka to na.
Már pe dig a ka to na ság nem de mok -

ra ti kus in téz mény. Ott min den pa -
rancs szó ra tör té nik. Min den fél re si -
ke rült szó nak, moz du lat nak kö vet -
kez mé nye van.

A ka to nai szol gá lat nem igen ör -
vend tár sa dal mi meg be csü lés nek,
sőt sok szor uj jal mu to ga tás, él ce lő -
dés tár gya. Hol ott a ka to na is klasszi -
kus ér té kek hor do zó ja – hang sú -
lyoz ta az elő adó. A ka to nai eré nyek
kö zül az egye nes sé get, az en ge del -
mes sé get és a hi te les sé get emel te ki.
Vol ta kép pen ezek nem csak ka to nai,
ha nem ke resz tény, sőt egye te mes
eré nyek nek mond ha tók. „Csak épp a
mi pa rancs no kun kat – fo gal ma zott
lel ké szi mi vol tát elő tér be he lyez ve –
Jé zus Krisz tus nak hív ják.” 

Ná nai Lász ló End re két szer fél
évet szol gált Ko szo vó ban, és leg -
utóbb egy újabb fél évet Af ga nisz tán -
ban; a misszi ók ról fo tó kat is ho zott.
Meg te kint het te a kö zön ség pél dá ul
azt a pris ti nai tá bor köz vet len kö ze -
lé ben tor nyo su ló ke cses hő erő mű vet,
mely a he lyi la kos ság kö ré ben az át -
lag hoz ké pest há rom száz szá za lék nyi
rá kos meg be te ge dést idéz elő. (A
né me tek ál tal in gyen biz to sí tott szű -
rő be ren de zést an nak ren del te tés- és
szük ség sze rű hasz ná la ta he lyett a
he lyi ek al kat ré sze i re szed ték, és el ad -
ták.) Egy má si kon ma gát az őr na gyot
lát hat ták, amint egy pal lón egyen sú -
lyo zik. Ez a kép – azon túl, hogy va -
ló di – szim bo li kus is, mert hogy Ná -

nai Lász ló End re „vég te len kö tél -
tánc nak” ne vez te fe le más szol gá la tát. 

Át él het te a kö zön ség a „há rom
perc ben légy bib li kus, ka to nás és
újat mon dó” el vá rá sá nak em bert
pró bá ló fe szült sé gét. Tá bo ri ün nep -
sé gen (itt olyas fé lé re kell gon dol nunk,
mint pél dá ul a pá koz di csa ta év for -
du ló ja) elő for dult, hogy Ná nai őr nagy
hat perc nyi re tá gí tot ta mon da ni va ló -
ját – a rend ha gyó eset től az ott je len
lé vők az óta sem tá gí ta nak…

Per sze emel ke dett pil la na tok is
adód nak még az „Is ten há ta mö göt -
ti” mí nusz hu szon öt fok ban is. Ná nai
Lász ló End re má so dik misszi ó ja so -
rán nyolc ka to nát ke resz telt meg.
Meg ad ták a mód ját: nem a ka to nai
tá bor ban, ha nem egy kö ze li olasz kis
ká pol ná ban tar tot ták meg a ke resz -
te lő ün ne pet.

Mi vel a tá bo ri szol gá lat ba ke rü lő
lel ké szek sem mi fé le fel ké szí tés ben,
kép zés ben nem ré sze sül nek, és „szak -
iro da lom” sincs a té má ban, Ná nai őr -
nagy, fe le lős sé get érez ve e mun ka te -
rü let új kö ve te i ért, misszi ós ta pasz -
ta la ta i nak írott for má ba ren de zé sét
fon tol gat ja.

Sok szor ha tár hely zet ben, pe rem -
vi dé ken tör tén nek az iga zán lé nye ges
dol gok – hang zott az elő adás egyik
be ve ze tő mon da ta. A hi te les be szá -
mo lót meg hall gat va ezt ma gunk is
fon to ló ra ve het jük. 

g Kinyik Anita

Lelkészatáborban–katonaaSzélrózsán
b AFórumsátor2belsejébenakánikulaellenéreterepszínűegyenru-
hábanésormótlanbakancsbanvártahallgatóságátatalálkozómá-
sodiknapjánNá nai Lász ló End re őrnagy.Mintkiderült,mínuszhu-
szonötfokbanisnagyjábólugyaneztaformájátkellhoznia,parancs-
ra.Egykatonaazidőjárásiviszontagságokonnemigenakadfönn.A
szandálosbölcsészek,KIE-tappancsosokéslutheránushippikközött
meglehetősenföltűnőjelenségegyilyenegyenruhásalak.NánaiLász-
lóEndreküldetésénekérzi,hogyakevésséismert,jobbárahiedelmek-
kelésfelszínesprekoncepciókkalteleaggatotttáborilelkészségszol-
gálatiterületérőlbeszéljen.Anyolcadikéveebbenamunkakörben
tevékenykedőevangélikuslelkészazöniróniátsemmellőzvebeszélt
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„Sekélyvízben
nemlehetúszni…”
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Bi zo nyos újon nan meg je lent köny vek -
nél a szer ző ké pe gyak ran ott sze re -
pel a hát só bo rí tón. Né hány oda ve tett
élet raj zi adat nál min dig töb bet je lent
a ké pi meg je le nés. Je re mi ás arc ké pét
LutherMárton így raj zol ja meg: „Vi -
szon tag sá gos idő ket élt; élet ve sze -
del mes pré di ká tor sá got vál lalt. Sok -
szor éle té re tör tek, vé gig kel lett néz -
nie az or szág össze om lá sát és a nép
fog ság ba hur co lá sát. Egyet len tár sa
volt csak: hű sé ges tit ká ra, Báruk – és
fel fe lé az imád ság csa tor ná ja. Ez ön -
tött szí vé be re mény sé get. Így lett a hit
hő se. Va ló ság gal Krisz tus elő ké pe.” 

Jeremiáskönyvében a szer ző ön arc -
ké pét is meg ta lál juk, hi szen ön ma gá -
ról így ír: „Énvagyokazazember,aki
nyomorúságotlátottazőharagjának
vesszejemiatt.(…)Bizonyellenemfor-
dult,ellenemfordítjakezétminden
nap.Megfonnyasztottatestemetésbő-
römet, összeroncsolta csontjaimat.”
(JSir 3,1.3–4; Ká ro li-for dí tás) Is ten -
ről pe dig ilyen vak me rő mó don ír:
„Olyan hozzám, mint a leselkedő
medve,mintrejtekhelyenazoroszlán.
(…)Veséimbeeresztettetegzéneknyi-
lait.(…)Keserűséggellakatottjól,bá-
nattalitatottmeg.Kavicsotrágatott
velem,hamubakényszerítettengem.”
(JSir 3,10.13.15–16)

Ilyen ko mor előz mé nyek után iga -
zán a meg le pe tés ere jé vel hat a könyv
va ló sá gos for du ló pont ja, ahol a pró -
fé ta így ki ált fel: „SzeretazÚr,azért
nincsmégvégünk,mertnemfogyott
elirgalma…” (22. v.)

Je re mi ás sor sa: hogy po li ti kus
pró fé ta le gyen. Tisz te: hogy val lá si és
nem ze ti re mény ség re ta nít son.

A pró fé ta ta ní tá sa min den kor ban
ér vé nyes. Azt je len ti: Is ten gond vi se -
lé se ki ter jed a nem ze ti lét re is. Is ten
a tör té ne lem Ura, ezért ő gon dos ko -
dik né pe fenn ma ra dá sá ról. Ő meg -
őriz te né pét az egyip to mi és ba bi lo -
ni fog ság ka tak liz má já ban; a hel le niz -
mus ol vasz tó té ge lye kö ze pet te; a ró -
ma i ak tól el szen ve dett ve re ség után is.
Meg men tet te övé it, Je ru zsá lem több -
szö ri pusz tu lá sa után is. 

A pró fé ta az új ra kez dés esé lyé ről
szól. Az Is ten ben bí zó em ber min den

egyes nap ezt él he ti át. Ke resz tény
egy há zak kép vi se lői a mai va sár nap
az el zá szi Guns bach evan gé li kus
temp lo má ban gyűl nek össze azon az
is ten tisz te le ten, ame lyen az el ső vi -
lág há bo rú ki tö ré sé re em lé kez nek.
Száz éve ezen a na pon üzent ha dat
Né met or szág Fran cia or szág nak, és
ez ál tal lé nye gé ben is meg kez dő dött
a szá zad nagy vi lág égé se. A Guns -
bach hoz egé szen kö ze li csa ta me zőn
vé res har cok dúl tak. 

An nak ide jén saj nos mind két ol -
da lon még az egy há zak is öröm mel
üd vö zöl ték a há bo rút. Pa pok és püs -
pö kök nem ze tük há zi káp lán ja ként vi -
sel ked tek. A fél vi lág nak össze kel lett
om la nia, hogy rá jöj je nek: Is ten nem
akar egy nem zet ol da lá ra sem áll ni,
az ő ne vé vel sen ki sem él het vissza.
Ez a fel is me rés kel lett az öku me ni kus
tö rek vé sek meg erő sö dé sé hez, amely -
nek köz éle ti, po li ti kai ki ha tá sa is le -
het. Így ma egye bek mel lett Joachim
Gauck né met és FrançoisHollande
fran cia ál lam fő is részt vesz ezen a
guns ba chi meg bé ké lé si is ten tisz te le -
ten, amely nek té má ja így hang zik:
„…hogyráigazítsalábunkatabékes-
ségútjára.” (Lk 1,79b)

Lát va a vi lág szá mos há bo rús fész -
két, erő tel je sen kell imád koz nunk az

őrült erő szak meg szű né sé ért és a bé -
ke be kö szön té sé ért ma is. Elég, ha
csak a Szent föld re, Gá zá ra vagy Uk -
raj ná ra uta lok. Je re mi ás ként elő ször
itt is csak si ral mak ra va gyunk ké pe -
sek, de az tán az evan gé li um mal
imád koz ha tunk: „Ve zesd lá bun kat a
bé kes ség út já ra.” Vé gül ta lán el jut ha -
tunk er re a fel is me rés re: „SzeretazÚr,
azértnincsmégvégünk,mertnemfo-
gyottelirgalma.”

Mi je len ti egy kö zös ség fenn ma ra -
dá sát? Sa ját ere je? Nem, Is ten ir gal -
ma. Di cső múlt ja? Nem, ha nem az Is -
ten ál tal el ter ve zett jö vő. 

Az egy ház pró fé tai szol gá la tá ra ma
is szük ség van. A nép bá to rí tá sa, a pis -
lá ko ló láng őr zé se, a min den ko ri ha -
ta lom in té se ma is az egy ház fel ada ta. 

Je re mi ás ar ról val lott, min den
nyo mo rú ság kö ze pet te, hogy sze ret
az Úr. Mi ki fe je zet ten Jé zus ir gal má -
ról, ér tünk va ló kö nyör gé sé ről és
meg tar tó sze re te té ről vall ha tunk.

Így tölt het jük be a vi gasz ta lás
szol gá la tát a nem zet és az egy ház kö -
ré ben.

g Fa bi ny Ta más

Elhangzikaugusztus3-ánaKossuth
rádióVasárnapiújságcíműműsorá-
nakLélektőllélekigrovatában.

Csatamezőkrőlabékességútjára

AzisonzóicsataádozatainakhősitemetőjeSzlovéniában(Ukanc)
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Amit „az egy há zi el is me rés ről és az
egy há zi jo gi sze mé lyek jog ál lá sá nak
és mű kö dé sé nek sa já tos sza bá lya i ról”
szó ló 295/2013-as kor mány ren de let ír
a tá bo ri lel ké szi szol gá lat tal kap cso -
lat ban – „a tá bo ri lel kész mun ká ját
öku me ni kus szel lem ben, a fe le ke ze ti
ön ál ló ság tisz te let ben tar tá sá val vég -
zi” –, azt egyik kol lé gám nak sem
kell hossza san ma gya ráz nom. Szá -

munk ra az öku me né olyan, mint a le -
ve gő, ame lyet be szí vunk, lel ké szi
szol gá la tunk szin te min den részét az
ökumenét szem előtt tartva vé gez zük. 

A hon véd ség ele ve min den ki ál tal
el ér he tő és meg szó lít ha tó lel ki gon -
do zó ként, nem pe dig fe le ke ze ti hit -
vé dő ként te kint ránk. Va la hol ez
tük rö ző dik bá jo san ab ban a je len ség -
ben is, hogy a pász to rol tak ré szé ről
a tá bo ri lel kész meg szó lí tá sa szin te
min den eset ben „atyám”, te kin tet
nél kül an nak fe le ke ze ti ho va tar to zá -
sá ra. Stíl sze rű en bal ká ni teo ló gi ai
ha son lat tal él ve: szol gá la tunk ban az
ortopraxis gya kor la ti lag min dig fe lül -
ír ja az ortodoxiát.

A ha tá rok és hagyományok ru gal -
mas ér tel me zé sé nek igé nyét, va la -
mint a kre a tív hoz zá ál lás szük sé -
ges sé gét erő sí ti to váb bá az a tény,
hogy a lel kész so sem tud ja elő re
száz szá za lé kos bi zo nyos ság gal, hogy
mi lyen mun ka fel té te lek, mi lyen egy -
há zi inf ra struk tú ra (li tur gi kus esz kö -
zök, hang sze rek stb.) vár ják majd a
ka to nai misszi ó ban. Az eh hez ha son -
ló kér dé se ken per sze nem ér de mes
túl so kat rá gód ni, ré szem ről a ru ti -
nos hoz zá ál lás: pár stó la, éne kes -
könyv, Bib lia, Lu ther-ka bát, ke hely,
ke resz te lő kan csó be a bő rönd be, az -
tán Deovolente – ha Is ten akar ja –,
majd meg le szünk va la hogy.

* * *

Vissza tér ve Slim Li nes hoz: a tá bor -
ban, ahol min den épü let kon té ne rek -
ből lett össze vág va-épít ve, meg le pe -
té sem re a ká pol na volt – az ét kez de
és a kon di te rem után – a har ma dik
leg na gyobb alap te rü le tű he lyi ség. 

Az en te ri őr messze me nő en a ka -
to nás funk ci o na li tás je gyé ben lett
ki ala kít va: az ol tár tér ben stra té gi ai he -
lyen el he lye zett Szűz Má ria-szo bor és
fe szü let bé ké sen meg fért az át el le nes
ol da lon va la mi lyen fur csa ok ból ki -
fo lyó lag meg ha gyott bor dás fa lak -
kal… A ká pol ná hoz tar to zott még
egy ze ne szo ba és két iro da he lyi ség,
me lyek egyi ké be – az épü let fenn tar -

tó por tu gá lok ke gyel mé ből – be -
kvár té lyoz hat tam ma gam, ilyen pe -
rem fel té te lek mel lett pe dig már de -
rű sen vet het tem te kin te te met az
előt tem tor nyo su ló fél éves lel ké szi
szol gá lat ra.

A tá bor ka pa ci tás ból, il let ve a ka -
to nai misszi ók bel ső lo gi ká já ból kö -
vet ke zik, hogy a por tu gál és a ma -
gyar fél vál tá sa kö zött min dig van
pár hét kü lönb ség, hogy a ta pasz ta -
la to kat át le hes sen ad ni, és ne két
min den te kin tet ben „szűz” tár sa ság
kezd je meg egy szer re a mun kát. Ez
ese tem ben azt je len tet te, hogy a
be il lesz ke dés el ső há rom he té ben
igye kez tem meg szer vez ni a ma gyar
is ten tisz te le ti al kal ma kat a leg jobb
tu dá som sze rint – és vár tam az ér -
ke ző por tu gál kol lé gát.

Szá mom ra az is ten tisz te let Achil -
les-sar kát egy ér tel mű en a li tur gia
gya kor la ti kér dé sei je len tik. Mi hez
kezd jek pél dá ul a fan tasz ti kus elekt -
ro mos or go ná val a sa rok ban, ha sen -
ki sincs – cir ka két száz ka to ná mat és
ma ga mat is be le ért ve –, aki meg
tud ja vagy akar ja szó lal tat ni? És bár
TrajtlerGábor ta nár úr a teo ló gi ai fel -
vé te li vizs gá mon 1993-ban szá mom -
ra örök ké em lé ke ze tes mó don „fan -
tasz ti kus or gá num ként” jel le mez te az
ének han go mat, a he te ken át íve lő –
gya kor la ti lag vé gig szó ló zott – a
capella is ten tisz te le tek kezd ték fel -
emész te ni a bel ső erő for rá sa i mat.
(Aki nek már a ke zé ben a kő, az pró -
bál jon meg elő ször ka to ná kat egy há -
zi éne kek re ta ní ta ni kí sé ret nél kül!) 

Si vár, szá raz, med dő, ki ful la dó,
erőt len ség be csú szó – ezek az ér zé -
sek ke rül get tek a li tur gi ai tel je sít -

mé nyem mel kap cso lat ban, és már
ott tar tot tam, hogy ki ik ta tom az
összes éne ket az is ten tisz te let ből,
ami kor meg ér ke zett a por tu gál fel -
men tő se reg…

…egy komp lett ze ne kar ral. Akusz -
ti kus és basszus gi tár, bil len tyűs, do -
bos, még fu vo lát meg kla ri né tot is
hoz tak, hogy az elmaradhatatlan elő -
ének lő por tu gál ka to na hölgy vo ka lis -

ták ról ne is be szél jek. Ez a fel so ro lás
pe dig nagy já ból min dent el is mon dott
az én li tur gi ai ver seny ké pes sé gem ről.

* * *

Per sze az igaz ság hoz az is hoz zá tar -
to zik, hogy egyéb ként is na gyon ko -
moly as pi rá ci ó im vol tak a por tu gá lok -
kal kap cso lat ban. Te kin tet tel ar ra,
hogy a 2003-ban Bra zí li á ban töl tött
teo ló gi ai ösz tön dí jas évem nem
süllyedt nyom ta la nul a tu dat alat tim -
ba, és a mai na pig ért he tő mó don da -
do gok kö zép szin ten por tu gá lul, ele -
ve úgy gon dol tam, hogy majd va la mi -
fé le híd sze re pet játsz ha tok e két meg -
le he tő sen el té rő lel ki al kat tal és ha bi -
tus sal bí ró nép – tud ni il lik a ma gyar
és a por tu gál – bé kés ko eg zisz ten ci -

á já ban. Ép pen ezért, af fé le egy sze mé -
lyes lu the rá nus ötö dik had osz lop -
ként, ele ve tu da to san részt akar tam
ven ni az is ten tisz te le ti éle tük ben is. Az
a lé lek től át ita tott, tem pe ra men tu mos
mu zi ka li tás, ame lyet ott ta pasz tal tam,
azon ban tel je sen le nyű gö zött.

Ne künk pont ez hi ány zik, most
már csak ar ra van szük sé gem, hogy
ezt ne én mond jam ki – gon dol tam
ma gam ban. Így az tán jó ér zék kel el -
ci pel tem a kö vet ke ző mi sé re azo kat
a ma gyar hí ve ket, akik ben ze nei
vonzalmat érez tem (igen, ki lenc -
ven szá za lé kuk nő volt), és vár tam a
ha tást. Ezek után már tény leg csak
egy röp ke Os car-dí jas szí né szi ala kí -
tás ra (meg hök ken, el gon dol ko dik,
ké re ti ma gát, vé gül nagy duz zog va
be ad ja a de re kát) volt szük ség, ami -
kor kó rus ban kér lel ni kezd tek, hogy
tart suk együtt az is ten tisz te le tet a
por tu gá lok kal. 

A Min den ha tó ke gyel mé ből a ná -
lam majd húsz év vel idő sebb, ki zá ró -
lag az anya nyel vén kom mu ni ká ló
por tu gál atya is – aki ki vá ló ba rá tom
lett ké sőbb – ha son ló am bí ci ó kat táp -
lál ha tott, mert szin te egy szer re ke res -
tük meg egy mást ugyan az zal a fel ve -
tés sel. A töb bi már csak tech ni kai
rész let kér dés volt.

Így szü le tett meg az a kö zös is ten -
tisz te le ti for ma, amely ter mé sze te sen
meg tar tot ta a mi se ren det, még is ka -
pott egy jó ér te lem ben vett „lu the rá -
nus gel lert” – mind két ná ció nagy
meg elé ge dé sé re. A li tur gi át min den -
ki kéz hez kap ta ma gya rul és por tu gá -
lul is, így a hol ilyen, hol olyan nyel -
ven el hang zó imád sá gok nál, li tur gi -
kus ré szek nél sem le he tett el té ved ni. 

A leg ked ve sebb részt szá mom ra ta -
lán a – ka to li kus pe rikó pa rend alap -
ján vég zett – sa já tos, respon zó ri kus
ige hir de té se ink je len tet ték. Mi vel

mind ket ten az anya nyel vün kön pré -
di kál tunk, elő re meg egyez tünk ab ban,
hogy egyi künk sem lép he ti át a hét
per cet. Ez a meg kö tés na gyon ter mé -
ke nyen struk tu rál ja a gon do la to kat a
lé nyeg irá nyá ba, és ki fe je zet ten üdí -
tő tud len ni a hu szon öt per ces pré di -
ká ci ó kon edző dött fül nek. 

(A tör té net frics ká ja, hogy volt
olyan ke mény vo na las ka to li kus ka to -
nám, aki az előtt nem jött el az én „fa -
pa dos” pro tes táns is ten tisz te le te im -
re, ha nem nul la nyelv tu dás sal is ké -
pes volt be ül ni a por tu gá lok hoz,
„mert az még is csak mi se” – majd
ezek után juszt is kény te len volt fél
éven át hall gat ni az evan gé li kus lel -
kész ige ma gya rá za tát.) 

Az ál do zás ban ter mé sze te sen a pro -
tes tán sok nem vet tek részt, de en nek
a bel ső kör nek ha von ta egy szer kü lön
tar tot tam úr va cso rás, ma gyar nyel vű
is ten tisz te le tet. Az ered mény egy fan -
tasz ti ku san mű kö dő, va ló ban test vé ri
kö zös ség lett, amely nek tag ja i nál a
temp lo mi kö zeg ben, a kö zös ze né lé sek
alatt át élt egy ség ma xi má li san érez tet -
te jó té kony ha tá sát a hét köz na pi
együtt élés ben és mun ka vég zés ben is.

* * *

Kel lő alá zat tal, ér zé keny ség gel és
nyi tott ság gal az öku me né mű kö dik.
Aki pe dig még min dig ké tel ked ne,
ne tán úgy gon dol ná, hogy túl so kat
ad tam föl evan gé li kus iden ti tá som -
ból, an nak be szél je nek a szá mok. Tu -
do má som sze rint egye dül én vol tam
evan gé li kus a ki uta zó ál lo mány ban.
Ha za u ta zás kor nyolc cal töb ben vol -
tunk – ők az én köz re mű kö dé sem mel
vet ték föl a szent ke reszt sé get Pečben
egy „ren des”, kő ből épült ka to li kus
ká pol ná ban.

g Ná nai Lász ló End re őrnagy,
evangélikustáboripüspök-helyettes
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György Pé ter úgy lát ta, a ma gyar or szá -
gi kol lek tív tu dat utol já ra az 1848-as
for ra da lom ide jén állt tel jes át fe dés ben
a trau ma ti zált tár sa da lom egy sé ges ün -
ne pi lel kü le té vel. Emel lett a má so dik
vi lág há bo rú vé gé nek né met „öröm ün -
ne pét” em lí tet te meg, mely nek el -
lent mon dá sos vol ta – mert hogy a
né me tek el vesz tet ték a há bo rút, a né -
pes ség nagy ré sze azon ban egy faj ta fel -
lé leg zés ként él te meg a fa siz mus alól
va ló bel ső meg sza ba du lást – egy részt
az em lé ke zet kul tú ra vi szony la gos sá -
gát su gall ja, más részt egy nép lá tens
lel ki is me re tét is moz gó sít ja. 

A ná ciz mus ha lál tá bo ra i nak ál do za -
ta i hoz kö tő dő, po li ti ka i lag ki kény sze -
rí tett gyász mun ka György Pé ter szem -

lé le té ben a fen ti ek kel szem ben hi tel -
te len nek tet szik, hi szen csak az tud ja
át él ni a meg tör tént – PilinszkyJános
sza va i val él ve – szentbotrány ka tar zi -
sát, aki vagy sze mé lyé ben van érint ve,
vagy pe dig a sze mé lyi sé gé be ége ti a
múlt kö zös sé gi vé ava tott stig má it. 

Fa bi ny Ta más a tár sa dal mi-kul tu -
rá lis „em lé ke zet ki esés” el le né ben vagy
an nak egy faj ta visszá já ra for dí tá sa ként
a zsi dó-ke resz tény val lá si rí tu so kat em -
lí tet te. Az is ten tisz te let dra ma ti zált for -
má já val, a ze né vel, a csend del le he tő -
sé get ad hat az egyé ni és kol lek tív ka -
tar zis ra – mond ta. Ez egyéb ként
ugyan csak össze függ Pi linsz ky evan -
gé li u mi esz té ti ká já nak azon ré szé vel,
amely az ausch wi tzi tör té né se ket egy -

faj ta pas sió já ték ként kép ze li el, és
amely a li tur gi kus je len lét ben va ló
ré sze sü lést az evan gé li um lé nye gi el -
sa já tí tá sa ként ér tel me zi. Az át lé nyegí -
tés a bib li ai el be szé lé sek pél dá za ta i ban,
il let ve az át vál toz ta tás me ta fi zi kai

moz za na tá nak se gít sé gé vel ra gad ha -
tó meg. En nek spi ri tu á lis több le te
nem csak a sze mé lyes bűn bá nat ban,
ha nem a kol lek ti vi zált kon fesszi ó ban
is megsok szo roz za a Szent lé lek em lé -
ke zés ál ta li köz ben já rá sát. 

Ga lam bos Ádám meg szó lí tott -
ság nak ne vez te azt a bel ső mo ti vá ci -
ót, amely sors kö zös sé get te remt het
egy nem zet vagy nép cso port tag jai
kö zött, míg György Pé ter a ki kény -
sze rí tett, bűn tu dat tal ter helt val lo má -
sok ve szé lye i re, il let ve a „szé gyen kul -
tú ra” ká ros ha tá sa i ra hív ta fel a fi gyel -
met. Fa bi ny Ta más az egy há zak fe le -
lős ség vál la lá sá nak fon tos sá gát hang -
sú lyoz ta. „Hall ga tott, ami kor be szél -
nie kel lett vol na, és be szélt, ami kor
hall gat nia kel lett vol na” – mond ta a
fe le más egy há zi meg nyi lat ko zá sok -
kal kap cso lat ban.

A be szél ge tő part ne rek ter mé sze -
te sen nem ad hat tak vég le ges és tel -
jes mér ték ben ki me rí tő vá laszt a
több szem pont ból is agyon ter helt
ho lo kauszt kér dés re, de alá za tos at -
ti tűd jük kel min den kép pen pél dát
mu tat tak a té má hoz kap cso ló dó
alap ve tő kér dések  de ma gó gia nél kü li
ke ze lé sé re, ez zel pe dig elő re lép tek a
20. szá zad bot rá nyá nak fel ol dá sa
fe lé.

g – papp – 

–Milyencéllalérkezettazosztálya
fesztiválra?

– Nem elő ször ve szünk részt a
Szél ró zsán, két év vel ez előtt Fo nyód -
li ge ten is ott vol tunk. Az osz tály – fel -

ada tá ból adó dó an – az in téz mény -
fenn tar tói fel ada to kat lát ja el, eb ből
fa kad nak kö te le zett sé gei. Hi va ta lunk
az egy ház or szá gos köz pont já ban,
az Ül lői úton mű kö dik. Ke vés le he -

tő sé günk van szü lők kel, di á kok kal
sze mé lye sen ta lál koz ni. Sa ját ta pasz -
ta la tom, hogy a leg több egy ház ta gunk
ke ve set tud az evan gé li kus óvo dák ról
és is ko lák ról, ezért kö te les sé günk nek
érez zük a tá jé koz ta tást. Fo nyód li ge -
ten is ez zel pró bál koz tunk – si ker rel,
mert ko moly pár be széd ala kult ki a
szü lők kel és a fi a ta lok kal ar ról, hogy
mi lyen az evan gé li kus ok ta tá si rend -
szer, mi tör té nik az is ko lák ban. A
Szél ró zsán nép sze rű sít jük egy há -

zunk in téz mé nye it, ugyan ak kor
vissza jel zé se ket is gyűj tünk az evan -
gé li kus is ko lák ról, óvo dák ról.

–EzttekinthetjüktehátaSzélró-
zsa legfontosabb hozadékának az
Önökszámára?

– Leg in kább ta lán an nak örü lünk,
hogy itt a fi a ta lok kal is ta lál koz ha tunk
köz vet len for má ban, nem úgy, mint
ami kor fenn tar tó ként je le nünk meg
az is ko lá ban. Ezért ál lí tot tunk pa vi -
lont, ahol rejt vénnyel, több ügyes sé -
gi já ték kal, lo gi kai fel ada tok kal és kü -
lön bö ző is me ret szint-fel mé rő tesz -
tek kel vár juk az ér dek lő dő ket. 

Vagy is ez al ka lom mal nem csak a
hi va talt kép vi sel jük, ha nem pe da gó -
gus ként fog lal koz ha tunk a fi a ta lok -
kal és a szü lők kel. Szá munk ra ez
nagy él mény, már a ké szü lés is. Ki kell
ta lál ni, ho gyan néz zen ki a sá tor, mi -
vel le het meg szó lí ta ni, be csa lo gat ni
az er re já ró kat, hi szen a ta lál ko zón
na gyon sok iz gal mas prog ram sze re -
pel. A meg szó lí tás a cé lunk, ugyan -
ak kor je len lé tünk egy ben csa pat épí -
tés, hi szen itt tel je sen más kör nye zet -
ben dol go zunk együtt, mint az iro -
dá ban ül ve. 

Tö rek szünk ar ra, hogy az or szá gos
iro da más osz tá lya i val is együtt mű -
köd jünk, el ső sor ban a pá lyá za ti és a
dia kó ni ai osz tállyal, ezért is van nak
a sát ra ink egy más mel lett. Né há -
nyan csa lád tag ja i kat is hoz ták, így va -
ló ban kö zös él ménnyé vá lik ez a né -
hány nap.

– Eltér-eafonyódligetitőlasolt-
vadkertioktatásistand?

– Egy kü lön le ges kül de tést is fel vál -
lal tunk az idén. Éven te meg ren de zik

az öku me ni kus di ák film szem lét, ame -
lyen ka to li kus, re for má tus és evan gé -
li kus gim na zis ta di á kok ál tal for ga tott
fil me ket mu tat nak be. A szem lé re be -
kül dött al ko tá sok ból mu ta tunk be egy
vá lo ga tást min den es te a KIE-ká vé -
ház ban. A ve tí tés le he tő sé ge is fon tos,
az utá na kö vet ke ző be szél ge tés je len -
tő sé gét pe dig nem le het elég gé hang -
sú lyoz ni. Jó be szél get ni a di á kok kal,
ne künk ez egy ki csit köz vé le mény-ku -
ta tást is je lent.

–Azosztály–mondjukígy–szo-
kásosmunkájábólmennyitláthata
sátorbabetérő?

– Min den prog ram és já ték el le né -
re meg ma ra dunk hi va tal nak is, hi -
szen több lel kész, il let ve gyü le ke zet -
ve ze tő szó lít meg ben nün ket, hogy
ak tu á lis ügye ik ben egyez tes se nek.

„Cél kö zön sé günk” há rom rész re
oszt ha tó: a di á kok ra, a szü lők re és a
kol lé gák ra, ve ze tők re. Er re kon cent -
rál va há rom fé le to tót dol goz tunk
ki. A szü lők nek és a lel ké szek nek az
is ko la rend sze rünk re, il let ve az or szá -
gos iro dá ra vo nat ko zó kér dé se ket fo -
gal maz tuk meg, a di á kok a hit tan ok -
ta tá son ala pu ló bib lia is me re ti kér dé -
se ket kap ják. A vá la szo kat hely ben
ér té kel ve el in dul egy be szél ge tés,
mely nek so rán to váb bi tá jé koz ta tást
tu dunk ad ni osz tá lyunk mű kö dé sé -
ről, az in téz mény rend szer ről, a hit -
ok ta tás ról.

A Szél ró zsa a ne ve lé si és ok ta tá si
osz tály szá má ra egye dül ál ló le he tő -
ség a kap cso lat te rem tés re, be mu tat -
ko zás ra, ta pasz ta lat gyűj tés re, fel töl -
tő dés re. Két év múl va is ott le szünk!

g Sra mó And rás

Pedagóguskéntafesztiválon
Be szél ge tés Var ga Már tá val, a ne ve lé si és ok ta tá si osz tály ve ze tő jé vel

b ASzélrózsatalálkozónegyházunkországosirodájánaktöbbosztályais
képviseltettemagátfórumbeszélgetéssel,önállóstanddalvagyprogra-
mokkal.Közöttükvoltanevelésiésoktatásiosztályis.Var ga Már taosz-
tályvezetőtkérdeztük.

Aszentbotránykatarzisa

b Előzőszámunkbanrészletesösszefoglalóanyagokatésriportokatközöltünka„Szárnyalj”mottóvaljelölt10.Szélrózsaor-
szágosevangélikusifjúságitalálkozóról,demárakkorjeleztük,hogyösszeállításunkcsakazézsaiásiigére–„…akik az Úr -
ban bíz nak, ere jük meg újul, szárny ra kel nek, mint a sa sok…” (Ézs40,31)–hangoltelső„szárnyalás”volt.Soltvadkertenössze-
sen199programvártaatöbbmintkétezerrésztvevőtésakempingbőlahelyszínretévedttáborozókat,tehátbővenvoltté-
mánk.Helyünkviszontakkoriskorlátozott,ésmostisaz,ígyazelőzőröptéből,szárnyalásbólkimaradt„madárlátta”anya-
gainkatcsakmosttudjukközölni.Reméljük,olvasóinkszívesenlátjákakéthéttelezelőttieseményekkissékésvemegjele-
nőriportjait,hiszenaSzélrózsaegyházunkkétéventesorrakerülő,fontosésszínesmegmozdulása.Bizonyáraígysemlesz
teljesazösszkép,valószínűlegmégvisszatérünkSoltvadkertre.Ihletet,ötleteketbővenkínálatáborprogramdömpingje,
sakkormégnembeszéltünkfotósainkkiválómunkáiról,amelyekbőltöbbalbumotismeglehetnetölteni…

b AtalálkozóelsőnapiprogramjaigencsakfajsúlyostémávalindítottAz
Ausch witz utá ni kor címűdisputakeretében.György Pé ter esztéta,egye-
temitanárésFa bi ny Ta más evangélikuspüspökeszmecseréjénekkö-
zéppontjábanaholokausztemlékezetindividuálisésközösségimeg-
élése,illetveannakhiánya:afelejtésállt.AGa lam bos Ádám általmo-
deráltprogramazAsz ta li be szél ge té sek sorozatmintájátkövette.

Madárláttatör 
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Mennyei pers pek tí vá ból itt a föl dön
csu pán nyüzs gő szöcs kék nek, sás kák -
nak tűn he tünk – ma gya ráz ta az elő -
adó. Még is, né ha ön ma gunk ról meg -
fe led kez ve ké pe sek va gyunk fel hagy -
ni a föl dön ka pir gá lás sal, és el in dul -
ni: föl fe lé. Ze nei alá fes tés ként a Ka-
láka együt tes „Ide je föl re pül nöm”
ref ré nű szá mát hoz ta. A dal KissAn-
naEmbersólyom cí mű ver sé nek meg -
ze né sí té se: „Ide je föl re pül nöm, ide je
föl re pül nöm / Sö té ten vagy fe hé ren
ma gam a fény be öl nöm / Csak föl sza -
bom a vász nat, csak föl sza bom a
vász nat / Zöld tea ke se rű jén nö vesz -
tek annyi szár nyat / Ide je föl re pül -
nöm, ide je föl re pül nöm / Vi rá gos
ud va rod ból ma da ras fá ra ül nöm / De
zú du lok az ég re az Is ten ma da rá nak
/ lá bam ra pi ros szí jat erő set nem ta -
lál nak / Ide je föl re pül nöm, ide je föl -
re pül nöm / Sö té ten vagy fe hé ren
ma gam a fény be öl nöm.”

A fény fe lé in dul va Ko dá csy Ta más
el ső ként a Deb re ce ni Re for má tus

Kol lé gi um ban át élt él mé nye i ről me -
sélt. A hí res in téz mény fa lai közt nagy
ha tás sal volt rá BayZoltán fi zi kus.
Bay már gyer mek ko rá ban is azon
mor fon dí ro zott, va jon ho gyan érint -
het né meg elő ször is kál vi nis ta to rony
te te jén csü csü lő csil la got vagy akár
ka kast, az tán még job ban el ru gasz -
ko dott, és az fog lal koz tat ta, ho gyan
érint het né meg a hol dat. Ké sőbb el -
is mert tu dós lett, és tény leg meg érin -
tet te az égi tes tet, ha nem is szó sze -
rint: ne vé hez fű ző dik a ma gyar hold -
ra dar kí sér let, a fo to elekt ron-sok -
szo ro zó és a fény se bes ség re ala po zott
mé ter de fi ní ció. (Bő vebb fel vi lá go -
sí tá sért bát ran for dul ja nak az elő adó -
hoz!)

LeonardodaVinci tet te fel tu do -
má nyo san elő ször a kér dést, ho gyan
tud re pül ni az, ami ne he zebb, mint
a le ve gő. A gra vi tá ci ós köl csön ha tás -
ról a fi zi ká hoz is ér tő teo ló gus el -
mond ta: ez az egyet len olyan alap ve -
tő fi zi kai köl csön ha tás, amely nek

ha tó tá vol sá ga vég te len. A tö meg -
von zás tör vé nyé nek meg fe le lő en –
tud hat ta meg a kö zön ség – az elő adó
és a ma guk fi zi kai struk tú rá ja kö zött
von zás van, ha akar ják, ha nem, ha
szim pa ti kus ne kik Ko dá csy Ta más,
ha nem. Ezen a tör vény sze rű sé gen a
vész ki já rat pá nik sze rű ke re sé se, il let -
ve a meg ira mo dás sem se gít. 

A re pü lés hez olyan szár nyak ra
van szük ség, ame lyek nek föl ső ré sze
hosszabb, mint az al só, még hoz zá az
ae ro di na mi ka tör vé nyei mi att. A két
szárny kö zött fel lé pő nyo más kü -
lönb ség jó vol tá ból – mi vel a le ve gő
fönt gyor sab ban, lent las sab ban ha -
lad – a gra vi tá ci ós erőt le győ zi a fel -

haj tó erő, és a föl dön ka pir gá ló az ég -
be száll hat. Re pül ni ilyen fe szült ség -
ből le het – lé lek ben is. Szük ség van
a gyors és las sú, a mennyei és föl di,
az is te ni és em be ri po la ri tá sá ra.
Szár nyal ni Krisz tus ban le het iga -
zán, aki Is ten és em ber, aki fel emel
ben nün ket ma gá hoz, még ha ma -
gunk alatt va gyunk is. Ez az ae ro nau -
ti ka – a re pü lés tu do má nya – a mi
szá munk ra.

Ko dá csy Ta más rá vi lá gít, hogy a
szár nya lás mi cso da fen sé ges do log.
Gon dol junk a sas ra – mond ja –,
nem ver des a le ve gő ben, ha nem vi -
tor lá zik. Kü lö nö sebb erő fe szí té sek -
re nincs szük sé ge. Ha sít ja a le ve gőt.

A könnyed és ele gáns szár nya lás te -
hát csak is el en ge dés ből szü let het. Ez
nem ver de sés, eről kö dés, ha nem
kény szer men tes ke gye lem. 

Újabb bib li ai he lyet idéz ve a te -
rem tés tör té net egy rész le té re tért ki
az elő adó: „…Istenlelkelebegettavi-
zekfelett.” A hé ber ruah szó egy szer -
re je lent lel ket, sze let, lé leg ze tet. Ez
a teo ló gi á ban úgy ne ve zik – mond -
ta Ko dá csy Ta más –, kon ting en cia a
te rem tés ben. Itt az eset le ges ség azt
je len ti, a te rem tés ben sem mi kény -
sze rű ség, sőt a más val lá sok ban
hang sú lyo zott szük ség sze rű ség sin -
csen, könnyed ség jel lem zi.

ErvingGoffman ka na dai szo cio ló -
gus a kö zös sé gi lét spon ta ne i tá sát
hang sú lyoz za – tet te pró bá ra új ra a
hall ga tó ság be fo ga dó kész sé gét tu -
do má nyos uta lá sok kal Ko dá csy Ta -
más. Egyik ta nul má nyá ban Goff -
man egye ne sen „szo ci á lis transz -
nak” ne ve zi az együtt lét kö zös sé gi
for má ját – mond ta. WolfhartPan-
nenberg teo ló gus e so ro kat ol vas va
fel ki ál tott: „Ez a lé lek!” 

Azért ki ált ha tott fel a ne ves rend -
sze res teo ló gus, mert be lé ha sí tott: a
kö zös sé gi be szél ge té sek ben olyan
at mosz fé ra te rem tő dik, mely ben
ma ga a lé lek nyil vá nul hat meg. Töb -
bek kö zött er re a spon tán szár nya lás -
ra volt jó le he tő ség a Szél ró zsa.

g – Ki nyik – 

 téneteinkSoltvadkertről

Krisztusfelemel–aeronautikaésteológia
b Fizikusésmetafizikusmegközelítésbenhallhatottaközönségaszár-
nyalásrólanemrégazEvangélikusHittudományiEgyetemen(EHE)ha-
bilitáltdr. Ko dá csy Ta más tól aFórum2sátorban.Ézsa i ás köny vé nek
aSzélrózsaalapigéjétisadórészétidézteazismertnélhosszabbana
KároliGáspárReformátusEgyetemkorábbioktatója,akiprogramo-
zómatematikusis,illetveaJeseniusKözpont–atudományésateo-
lógiapárbeszédéneklehetőségeitkeresőintézmény–egyikalapítója.

„Jó mun kát!” „Ha ma ga ta lál ilyet,
szól jon ne kem!” Ez zel az áru há zi pénz -
tár ban zaj lott be szél ge tés sel ve zet te fel
csü tör tök es te a Nikodémusokóráját
HegedűsAttila sop ro ni is ko la lel kész.
Az éj sza kai dis pu ta té má ja ez út tal a
mun ka volt. 

Mi a me ló, és mi a hi va tás? Mi kor
érez zük úgy, hogy szár nya lunk a mun -
ka he lyün kön, és mi kor tól él jük meg te -
her ként a bent töl tött órá kat? – tet ték
fel a kér dé se ket a Ocho Ma cho-kon -
cert után még együtt gon dol ko dás ra
vál lal ko zó fi a ta lok.

„Mi ért dol go zunk?” – for dult a
részt ve vők höz a mo de rá tor, majd rá -
mu ta tott ar ra, hogy a leg több em ber
ak kor is dol goz na va la mit, ha meg nyer -
né a fő nye re ményt a lot tón. „A mun -
ká val va ló kap cso la tunk te hát sok kal
mé lyebb, több ről van szó, mint egy sze -
rű pénz ke re set ről” – ál la pí tot ta meg. 

A lel kész azt is ki emel te, hogy a
mun ka már a bűn be esés előtt is elő ke -
rül Ateremtéskönyvében, hisz Is ten az
éden kert meg mű ve lé sét bíz za az el ső
em ber pár ra. A bün te tés már csak az,
hogy ve rej ték ta pad a mun ká hoz. „Is -
ten te hát ar ra te rem tet te az em bert,
hogy al kos son, a Szél ró zsa mot tó já val
él ve: szár nyal jon” – mu ta tott rá He ge -
dűs At ti la. A lel kész fel idéz te Jé zus nak
az ég tét len ma da ra i val kap cso la tos fel -
szó lí tá sát is, és ez zel kap cso lat ban el -
mond ta, hogy a Mes ter nem a mun ka
meg ta ga dá sá ról, ha nem az Is ten irán ti
fel tét len bi za lom ról szólt Hegyibeszé-
dében.

A be szél ge tés részt ve vői sa ját fog lal -
ko zá suk kal kap cso lat ban fej tet ték ki,
hogy szá muk ra az mi ért va ló sá gos
hi va tás, mi ért nem „csak” mun ka vég -
zés. He ge dűs At ti la rá vi lá gí tott ar ra,
hogy a hivatás szó ban ben ne van az

elhívás, aho gyan a né met Beruf fő név
is kap cso lat ba hoz ha tó a rufen(hív) igé -
vel. A je len lé vők egyet ér tet tek ab ban,
hogy a hi va tás a ke resz tény em ber szá -
má ra annyi ban több a „me ló nál”, hogy
az em ber azért vég zi, amit vé gez, mert
hi szi, hogy az zal Is ten bíz ta meg.

A kö zel más fél órás együtt lét so rán
szó ba ke rült a – di va to san – burnout
(kiégés) szó val il le tett je len ség is, amely
na gyon gyak ran a klasszi ku san hi va tás -
ként is mert szak mák kép vi se lő it (lel ké -
sze ket, or vo so kat, ta ná ro kat) éri el. A
be szél ge tést ve ze tő lel kész sa ját pél dá -
ján ke resz tül vi lá gí tott rá ar ra, hogy a
hi va tást vég zők szá má ra is szük ség van
pi he nés re. Rá mu ta tott: gyak ran kü lö -
nö sen ne héz fel adat nak mu tat ko zik
meg ta lál ni az egyen súlyt a mun ka he -
lyün kön el vég zen dő fel ada tok és a
szü lői hi va tás kö zött. „Több gyer me kes
csa lád a pa kánt hi szem, hogy ne kem a
gye rek ne ve lés is a hi va tá som” – emel -
te ki.

Mi előtt „Ni ko dé mus solt vad ker ti
utó dai” álom ra haj tot ták vol na fe jü ket,
kö zö sen így imád koz tak: „Add, Urunk,
hogy ne csak me lónk, ha nem hi va tá -
sunk le gyen!”

g L. J. Cs.

– 1985-ben ala kult a ze ne kar, ami kor
én még csak – akár hogy is szá mo lom
– ti zen hét és fél éves vol tam. A kecs -
ke mé ti Er dei Fe renc Mű ve lő dé si Köz -
pont szín pa dán ját szot tunk két szá mot
a Bács-Kis kun Me gyei Párt bi zott ság ál -
tal szer ve zett nem zet kö zi nő na pi ün -
nep sé gen, telt ház előtt. Ez volt a kis -
sé eset len, ám lel kes de bü tá lás. Amúgy
már 1981-ben el kezd tük a bo hém ke -
dést egy pe da gó gus-kó rus bu lin, egy Ki
mit tud?-sze rű, évad vé gi ren dez vé -
nyen. Ak kor az egyik te nor ja vas la tá -
ra, aki na gyon sze re tett rag time-ot zon -
go ráz ni, meg hang sze rel tem pár dalt,
köz tük a Fügefalevél Raget – csak
hogy va la mi bib li kus vo nat ko zá sa is le -
gyen a do log nak. 

–Milyenvisszhangjavoltazezek
szerintténylegspontánelsőfellépésnek?

– Min den ki nek na gyon tet szett az
elő adás, úgy hogy jött a foly ta tás. Túl -
él ve a kez de ti, tag cse rék kel tar kí tott

hős kor sza kot, az óta be jár tuk az egész
or szá got és Eu ró pát, sőt még a ten ge -
ren túl ra is el ju tot tunk, mi köz ben egy -
faj ta misszi ót is el kezd tünk – is ko lák -
ban pél dá ul, amo lyan is me ret ter jesz -
tő jel leg gel –, hi szen ak ko ri ban a Bu-
dapestRagtimeBanden kí vül nem igen
ját szot tak itt hon ef fé le mu zsi kát. Oly -
annyi ra, hogy 1986-tól már fesz ti vált
szer vez tünk ha zai pá lyán, ami az tán
szép las san ki nőt te ma gát, és 1992-től
nem zet kö zi ren dez vény ként lett meg -
hir det ve. 

Ez zel együtt ki nyílt a csi pánk is,
mert el kezd tek hí vo gat ni Drez dá ba
meg ide-oda, az tán egyik él mény hoz -
ta a má si kat, és ez min dig to vább rug -
dos ta a csa pa tot. Jö vő re le szünk har -
minc éve sek, négy száz öt ven ezer ki lo -
mé ter rel, eMeR Ton-díj jal és húsz al -
bum mal a há tunk mö gött, mind vé gig
meg tart va a füg get len, „pro fi ama tőr”
stá tust.

–Mitlehettudniaragtimeműfaji
sajátosságairól?Ésegyáltalánhogyan
honosodottmegnálunk?

– Ez egy kö zel száz húsz éves ame -
ri kai mű faj, mely nek a leg nép sze rűbb
slá ge rei ná lunk elő ször ki vá ló szö -
veg írók ál tal ma gya rí tód tak, utá na
pe dig szél se be sen jöt tek az itt ho ni
ze ne szer zők is, és ahogy a ré gi fe ke te-
fe hér ma gyar fil mek ta nú sít ják, ren ge -
teg re mek szá mot hoz tak össze. So kan
nem ér tik, hogy mi ért kell egy ál ta lán
még ilyen ha lott da locs kák kal fog lal -
koz ni, pe dig a mo der nebb mű fa jok is
az el avult nak ti tu lált stí lu sok ból nőt -
tek ki, és ezek a gyö ke rek azért min dig
to vább bur ján za nak, te hát a for mák
idő ről idő re át ala kul nak. 

Ter mé sze te sen mi sem egy az egy -
ben játsszuk eze ket a ki csit ré gi vá gá -
sú szer ze mé nye ket, ha nem amúgy
bo hé me sen min den szem pont ból.
Nyu ga ton sok „or to dox” együt tes van,
ame lyek a vegy tisz ta ré gi dzsesszt sze -
ret nék át men te ni a mai kor ba, s ezt
ugyan na gyon jó stí lus ér zék kel, re me -
kül csi nál ják, de még is egy ki csit mú -
ze u mi a do log. Van nak, akik vi szont di -
rekt prog resszí vek akar nak len ni. Mi
eh hez ké pest va la hol fél úton va gyunk
az ar cha i kus já ték mód és a fi a ta los len -
dü let kö zött.

–Mitlehettudniakövetkezőpro-
jektetekről?

– Ké szü lünk egy jö vő feb ru ári est -
re az Ame ri ká ban élő VizinViktória
ope ra éne kes nő vel, aki a ze ne kar több
tag já hoz ha son ló an a kecs ke mé ti Ko -
dály-is ko lá ban ta nult. Fe le rész ben
ma gyar, fe le rész ben pe dig ame ri kai
lesz a mű sor a Mű vé sze tek Pa lo tá já -
ban. Úgy hogy vá runk majd min den -
kit sze re tet tel egy kis ki rán du lás ra
Bo hé mi á ba!

g Papp Má té

FügefalevélRag
Be szél ge tés Itt zés Ta más sal, a Bo hém Rag time Jazz Band fő bo hém jé vel

b ValóságosklubhangulatfogadtaaSzélrózsafiataljaitavadkertitópart
Szárnyasszínpadán,amikorakecskemétiilletőségűBo hém Rag time
Jazz Band szolgáltattaatalpalávalót.Atánctanítássalegybekötött,ol-
dotthangulatúkoncertutánItt zés Ta mást kérdeztemazegyütteshős-
korszakáról,aragtimestílusrejtelmeirőlésegyébbohémságokról…

Ahivatásszárnyán–
Nikodémusutódaival
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Ka ma rás Ist ván egy ház zal kap cso -
la tos jö vő ké pé ben, vagy aho gyan ő
ne vez te, (po zi tív) „utó pi á já ban” az
ál lam ha ta lom tól füg get le ne dő ke -
resz tény fe le ke ze tek kö zös sé gi te rei
aszolidaritáshiteleshelyeiként őriz -
nék az em be ri ség – a fi lo zó fus Lév-
inas ál tal is – oly so kat em le ge tett is -
ten ar cú sá gát. Az elő re ve tí tett, így
lét re jö vő és mű kö dő „kont ra(szt)tár -
sa da lom” el ső sor ban a kül ső va ló ság
kény sze ré től haj tott, il let ve a bel ső
fo lya ma tok ke gyel mé től át ha tott
öku me né egye sí tő ere jé vel emel -
ked het ne fel a Sza bó La jos ál tal is
kö ve ten dő pél da ként em lí tett Ferenc
pá pa fé le szel le mi ség hez, il le tő leg
lel ki ség hez. Az ezt sür ge tő vagy
ép pen las sí tó, egy há zon be lü li lé pé -
sek azon ban mind ket tő jük sze rint
vagy túl zot tan elő re sza lad nak, vagy

pe dig meg fu ta mod nak, vagy is „el bi -
zony ta la nod nak az idő ben”.

A be szél ge tő tár sak ál tal ki emelt,
egy más után so ra koz ta tott, sze mé lye -
sen meg élt pél dák nyo mán szám ta lan
meg vá la szo lat lan kér dés ve tőd he tett
fel a hall ga tó ság ban, töb bek közt a li -
tur gi kus rend re form kí sér le te i vel, a
gye rek mi sék, avagy plé bá ni ai gye rek -
meg őr zők eset len sé gé vel, va la mint
az úr va cso ra szi go rú szer tar tá sos sá gá -
nak gesz tus ér té kű meg bon tá sá val
kap cso lat ban.

De nem csu pán az egy há zon be lü li
konflik tu sok ra éle ző dött ki a két
„pro tes tá ló” pár be szé de. Ka ma rás
Ist ván pél dá ul TomkaMiklós és Jo-
hannBaptistMetz gon do la ta i ra hi -
vat koz va avat ná a tár sa da lom tu do -
má nyo kat „a teo ló gia szol gá ló lá nyá -
vá” az oly so ká ig szol gá ló fi lo zó fia he -

lyett, esélyt ad va az el vont, el mé le ti
rend sze rek va ló ság ba ül te té sé re, pon -
to sab ban a val lás hoz kö tő dő szel le -
mi mun ka köz na pibb, gya kor la ti a -
sabb hasz no sí tá sá ra. Sza bó La jos
töb bek kö zött a fel nö vek vő ge ne rá -
ci ók ko ránt sem zök ke nő men tes fe -
le ke ze ti be ta go zó dá sá ra tért ki, utal -
va azok ra a ru gal mat lan refle xek re,
ame lye ket az egy re in kább „kle ri ka -
li zá ló dó”, az az lel kész köz pon tú kö zös -
sé gek időn ként ta nú sí ta nak a fi a ta -
labb hí vők eset le ges szem lé let vál tá -
sá val szem ben.

A sza bad asszo ci á ci ók men tén
ala ku ló, még is egy ve zér fo na lat kö -
ve tő gon do lat fu ta mok és fel idé zett
tör té ne tek egyik ki té te le ként ke rült
szó ba az új köz ne ve lé si tör vény hit-
és er kölcs tan ra vo nat ko zó po lé mi á -
ja, mely nek kap csán még is csak kü -
lönb sé gek mu tat koz tak a be szél ge tő -
tár sak közt. Ab ban azon ban egyet ér -
tet tek, hogy a min den ko ri ok ta tá si
rend szer től füg get le nül el ső sor ban az
egy ház fel ada ta len ne a hit ok ta tás mi -
nél szé le sebb kö rű és ma ga sabb szin -
tű meg szer ve zé se. 

Vé gül a kö zön ség kör be kér de zé se
jel ké pe sen is meg ad ta a le he tő sé get
ar ra, hogy mind annyi an meg áll junk
egy pil la nat ra az idő ben, el-el bi -
zony ta la nod va, de a jö vő be ve tett hit
bi zo nyos sá gá val. 

g P. M.

b Egy ház és jö vő kép, avagy jö vő kép az egy ház ban voltacímeannakaz
érdekfeszítődiskurzusnak,amelyetSza bó La jos lelkész,teológus,az
EvangélikusHittudományiEgyetemrektoraésKa ma rás Ist ván OJD
(=OrdoJoculatorumDei,vagyisIstenBohócainakRendje,melynek
szabadszellemű,„regulázatlan”,azazideológiákonésfelekezeteken
felülialapjaitKamarásIstvánfektettele)vallásszociológusfolytatott
aSzélrózsatalálkozóFórum1sátrában.AzAsz ta li be szél ge té sek so-
rozat szellemében rendezett eszmecserekérdezőjekéntGa lam bos
Ádám vezetteazeseményt,amelynagyobbvitákatugyannemgerjesz-
tett,mégismindvégigfigyelemfelkeltő,némelypontjánpedigprovo-
katívanelgondolkodtatóésösztönzőerejűmaradt.

Megbizonyosodniazidőben

Mi ért jó együtt tá bo roz ni más gyü -
le ke ze tek fi a tal ja i val? Mert is me ret -
sé gek, ba rát sá gok szö vőd het nek. Így
tör tén he tett meg, hogy a nyár ele jén
Al ber ti if jú sá gá val kö zö sen tá bo ro -
zó bó csai evan gé li kus fi a ta lok pár
hét re rá is mét ta lál koz tak egy más sal.
És hogy hol? Ép pen a Bó csá hoz kö -
ze li Vad ker ti-tó nál ren de zett Szél ró -
zsán. Az ide ér ke zett al ber ti fi a ta lok
gon dol tak egyet, és meg lá to gat ták
egyik bó csai ba rát ju kat, LászlóGá-
bort. Be le kós tol hat tak, mi lyen is az

élet a ta nyán, s így ke rül tek a trak tor
kor má nya mö gé is. 

El mon dá suk sze rint na gyon szép
hely Bó csa, és kü lön kö szö nik a he -
lyi ek ven dég sze re te tét. A rög tön -
zött tá bor ta lál ko zót re mény ség sze -
rint egy szep tem be ri fog ja kö vet ni,
ami kor a bó csai evan gé li kus fi a ta lok
lá to gat nak majd Al ber tirs ára. Hogy
ott mek ko ra ba ju szuk lesz az al ber ti
lá nyok nak a bó csai öt let nyo mán?
Majd el vá lik…

g L. L. G.

Egy nyá ri tá bor utó éle te…

FöldiVeronikaafrikaimódratettfelfőkötőtmagának.AfőkötőhözamúgyKenyábanvendéghajiskötelező,amintazt
aképünkbaloldalánláthatófrizuraismutatja.Sok-sokhajfonatbólkészítik,Soltvadkertennapokigiseltartottvolna.

AzAfrobreakzdobegyüttesütemeirelépkedtekaVadkerti-tópartjánazokavállalkozókedvűönkéntes„manöke-
nek”–mintegyötvenen–,akiksajátbőrükönszerettékvolnaviselniazafrikaidarabokat.AruhakészletetBálint-
néKisBeátának,azEvangélikusKülmisszióiEgyesületAfrika-referensénekNairobibólhozottöltözeteiésazAfri-
kaiSzabóságruháibiztosították.ANairobiGirlstagjaipedigsajátviseletüketvettékelőaruhásszekrényből.
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Azáróistentiszteletfelemelőpillanata:háromegyházkerület,nyugat,észak
ésdéllégicsatájaáldásszövegeketszállítópapírrepülőkkel

Merikacigánylecsót,amelynekinkábbakáposztáhozésacsirkehúshozvan
köze,nemahagyományospaprika-paradicsom-hagymaételhez.Szívesen
kínáltakmindenkit,akiarratévedt.
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„Nemvagytoktöbbéidegenekésjöve-
vények,hanempolgártársaiaszen-
teknekésházanépeIstennek.” (Ef 2,19)

Szent há rom ság ün ne pe után a 7. hé -
ten az Útmutató reg ge li és he ti igé -
i ben élet ké pek vil lan nak fel Is ten né -
pé nek el múlt, mai és el jö ven dő sor sá ból, azo ké ból, aki ket Is ten a hit aján -
dé ká val örök élet re hív! Ő akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön! „Íz lel -
jé tek meg és lás sá tok, hogy jó az Úr: bol dog az az em ber, aki ben ne bí zik.”
(Zsolt 34,9; LK) Jé zus az ő hű sé gé nek ta nú ja e vi lág ban; ezért „ör ven dez -
ze tek az Is ten nek vi gas ság nak sza vá val!” (GyLK 708) Hús vét előtt Jé zus
jelt adott: ő a vi lág üd vö zí tő je! És sa ját ke zű leg ven dé gel te meg az őt hall -
ga tó nagy so ka sá got: „…vetteakenyereket,hálátadott,éskiosztottaazott
ülőknek;ugyanúgyosztottahalakbólis,amennyitkívántak.Amikorpe-
digjóllaktak,ígyszólttanítványaihoz:Szedjétekösszeamaradékot…” Ám
ő nem ke nyér ki rály, ezért „visszavonultismétahegyreegymagában”. (Jn
6,11.12.15) Az el ső gyü le ke zet négy jel lem ző vo ná sa ez: „Őkpedigkitartó-
anrésztvettekazapostolitanításban,aközösségben,akenyérmegtöré-
sébenésazimádkozásban.” Be töl töt ték kül de té süket: „…dicsértékIstent…
AzÚrpedignaprólnapranövelteagyülekezetetazüdvözülőkkel.” (Ap Csel
2,42.47) Is ten vá lasz tott né pé nek éle té ben Ezé ki ás ki rály hely re ál lí tot ta az
is ten tisz te le tet, és meg hir det te a pás ka ün ne pet. „Azutánlevágtákapás-
kabárányt.Azutánmegtartottákakovásztalankenyerekünnepéthétna-
ponátnagyörömmel.–DicsőítveőseikIstenét,azUrat.” (2Krón 30,15.21.22)
Jé zus pél dá za tá ban a ki rály me nyeg zőt ké szí tett a fi á nak, de a meg hí vot -
tak nem men tek el. Ő mond ta: „Amenyegzőugyankész,deameghívot-
taknemvoltakráméltók.–Menjetekkitehátazországutakra,ésakitcsak
találtok,hívjátokelamenyegzőre!–Sokanvannakazelhívottak,deke-
vesenaválasztottak.” (Mt 22,8.9.14) Ám de „boldogaz,akiIstenországá-
nakvendége”! (Lk 14,15) Bol dog jö vőt ígért vá lasz tott né pé nek a Se re gek
Ura: „…énmegsegítelekbenneteket,úgyhogyáldássálesztek.Neféljetek,
legyetekerősek!” (Zak 8,13) És ő úgy ha tá ro zott, jót tesz az em be ri ség gel,
mert… (lásd Jn 3,16!) Az úr va cso rá val va ló élés ket tős kö zös sé get hoz lét -
re Is ten gyer me ke i nél: „AkenyérnemKrisztustestévelvalóközösségünk-e?
Mivelakenyéregy,miismindannyianegytestvagyunk,mertmindannyi-
anazegykenyérbőlrészesedünk.” (1Kor 10,16–17) Az utol só va cso rán Jé -
zus ki je len tet te: „Ezazéntestem,amelytiérettetekadatik.–Epoháraz
újszövetségazénvéremáltal,amelytiérettetekontatikki.” (Lk 22,19.20)
Luther így bá to rít ja az úr va cso rai gyü le ke ze tet: „Ha hi ted jól gya kor lod
és erő sí ted, meg lásd: mi lyen bol dog, gaz dag, me nyeg zői la ko mát ké szít
ol tá rá nál Is te ned!” „Boldogok,akikhivatalosakaBáránymenyegzőjének
vacsorájára!” (Jel 19,9) Jé zus gyü le ke ze te ott fé nyes, tisz ta gyolcs ban di -
cső í ti a Min den ha tót: hal le lu ja! „Meg nyer ni menny nek örö mét / Ké szíts
el Jé zu som! / Mi jó most áment mon da ni, / És mind örök ké ál da ni / Ég és
föld Is te nét!” (EÉ 527,5) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

Ahónapigéje
„Éne kelj az Úr nak, te egész föld! Hir des sé tek sza ba dí tá sát nap mint nap!”

(1Krón 16,23)
„Aki éne kel, két sze re sen imád ko zik”
– mond ta egy szer Luther. Va ló ban, az
ének lés, a dal lam súlyt ad hat an nak,
amit el mon dunk ál ta la. Eszünk be
jut egy dal lam, és már dú dol juk is a
szö ve gét. Ha lel ki ének ről van szó, se -
gít sé get, biz ta tást fog je len te ni. Mint -
ha va la ki ne kem éne kel né. Is ten től va -
ló üze net ez, biz ta tás az élet kü lön -
bö ző hely ze te i ben. Mi lyen más ez,
mint a da lo lás, nó tá zás!

A mai gyü le ke ze tek ben ke vés bé
éne kel nek az em be rek, mint ré gen.
El szok tak az ének lés től, in kább csak
hall gat ják. De mi van, ha min den ki
hall gat? Vagy oly szo mo rú an és egy -
han gú an éne kel nek? Nagy baj, test -
vé rem. A gyen gébb han gú is éne kel -
het. Az Úr nak ked ve sebb a gyen ge,
de szív ből fa ka dó ének, mint az erős,
ön ma gá ért szó ló hang. 

Igénk fel szó lít: merj, akarj éne kel -
ni. Ez zel te ma gad erő södsz a hit ben,
vi dulsz fel, és le szel bi zony ság te vő
má sok szá má ra is. 

Dá vid a szö vet ség lá dá já nak el he -
lye zé se kor ének lés re buz dí tot ta a
né pet: fe jez zé tek ki így is örö mö tö -
ket, há lá to kat és hi te tek bi zo nyos sá -

gát! Hadd tud ja meg min den ki, hogy
van egy ha tal mas Is ten, aki be be le le -
het ka pasz kod ni. 

Szok tál-e a gyü le ke zet ben éne -
kel ni? Rá kap tál-e az ének lés cso dá -
la tos ízé re? Össze köt-e a kö zös ének?

Az ének nek van üze ne te, a dal nak,
nó tá nak rit káb ban. Igénk ben Dá vid
ar ra biz tat ja a né pet, hogy hir des sék
Is ten sza ba dí tá sát. A ke resz tyén ének
bi zony ság té tel is le het. Iz rá el hány -
szor és hány szor – leg alább éven te –
el is mé tel te az Úr cso dá la tos tet te it
né pé nek éle té ben! Nem un ták meg
is mé tel get ni. Az ige hir de tés né me lyik
üze ne tét is azért kell is mé tel get ni,
mert vagy nem fi gyelt oda va la ki,
nem volt ott az elő ző al kal mon, ami -
kor el hang zott, vagy azért, mert még
nem hal lot ta meg lel ki leg, sze mély -
re szó ló an azt, ami ről szó volt. És
azért, mert új ból akar ja ad ni az Úr
ed di gi ál dá sa it és cso dá it mi ne künk. 

Az ének, a dal lam hor doz za ezt az
üze ne tet. Tar tal ma az, hogy meg sza -
ba dí tott az Úr mint egyént, és meg -
sza ba dí tott ben nün ket mint kö zös -
sé get; s eb ben ré szed le het ne ked is.
A leg na gyobb sza ba dí tás az, ame lyet

Jé zus ban kap tunk. Ez a bűn ből va ló
sza ba dí tás. A zsi dók rosszul vár ták a
Mes si ást, mert po li ti kai sza ba dí tót
vár tak, s nem is mer ték föl a lel ki sza -
ba dí tót. Ezért sen ki sem sza bad má -
ig sem, a bűn és a hely zet rab szol gá -
ja, aki nem is mer te meg sze mé lye sen
Jé zust az éle té ben. 

Az an gyal így je len ti be a mi drá -
ga Meg vál tónk szü le té sét: „…nevezd
őtJézusnak,mertőszabadítjameg
népétbűneiből.” (Mt 1,21)

Vé gül mit je lent a „napmintnap”?
Éne ke lünk örö münk ben, és éne ke -
lünk bá na tunk ban (Kol 3,16; Jak
5,13). Ma ra dan dó és meg je gyez he tő
for má ba önt jük bi zony ság té te lün -
ket, há lán kat és bűn bá na tun kat. 

És er re min den nap van okunk.
Föl éb re dünk, és mind járt itt az al ka -
lom, ahogy az ének mond ja. „Há la,
hogy új ra itt a reg gel, / Há la, te né ked,
Is te nem. / Há la, hogy min den gon -
dom hit tel / Te rád vet he tem.” Min -
den nap új aján dék, új ke gye lem, és
új re mény ség gel tölt el. Ha ezt lá tod,
bol dog le szel, és nem ma rad el a há -
la ének aj kad ról.

g Széll Bul csú

Jó Is te nünk, Te vagy Ura mind a
mun ká nak, mind a pi he nés nek,
hadd nyer jünk örö möt és erőt nya -
ra lá sunk ide jén. Se gíts ah hoz, hogy
át él jük cso dá la to san te rem tett vi lá -
god min den szép sé gét! Kí sérj el
min ket, bár ho vá me gyünk. Ma -
radj ve lünk, újíts meg min ket, és adj
biz ton sá got te ben ned! Ámen. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (id.)

Mennyei Atyám! Sok száz ezer csil -
lag ra gyog az égen, és te egyen ként
is me red va la mennyit. Pon to san
szá mon tar tod a vi rá go kat, min den
fű szá lat, min den kis ma da rat, és a
kék ten ger ben úszó ha la kat is.
Nincs egyet len gyer mek és fel nőtt
sem a vi lá gon, aki ne fér ne el szí ved -
ben és kar ja id ban. Kö szö nöm te -
rem tett vi lá god szép sé gét, kö szö -
nöm sze re te te det, kö szö nöm, hogy
nya ral ha tok. Ámen.

Mennyei Atyám! A kis ma dár fel -
re pül, egy re ma ga sabb ra száll fel a
kék ég be. Ma dár dalt hal lok min de -
nütt, a ma da rak Is ten nek éne kel nek,
és tu dom, Is ten meg hall ja éne kü ket.
Te kis ma dár, kö szöntsd Is tent, és
mondd el ne ki, hogy itt lenn én is
éne kel ni aka rok ne ki. Bol dog va -
gyok, mert me le gen süt a nap,
min den cso da szép, és mi nya ral ha -
tunk! Ámen.

g B. Hall quist

Atyám, kö szö nöm, hogy nem egye -
dül já rom az uta mat, hogy van nak,
akik sze ret nek, s aki ket én is sze ret -
he tek. Gond vi se lő sze re te ted őriz -
zen mind nyá jun kat. Adj pi he nést,

meg úju lást test ben és lé lek ben,
hogy min den nap meg újul va tud -
junk sze re tet ben él ni. Ámen. 

Nyaralásután.Urunk, Is te nünk, új -
ra itt hon va gyunk. Ke gyel me sen
meg őriz tél utun kon, ba jo kon is át -
se gí tet tél. Há lát adunk nya ra lá sun -
kért, a pi he né sért, új erő ért, és hogy
azt te het tük, ami örö münk re volt.
Há lát adunk az át élt kö zös sé gért, a
csönd ben meg hal lott sza va dért. 

Most is mét hét köz na pi prob lé -
mák előtt ál lunk. Add tud tunk ra,
hogy itt is ve lünk és mel let tünk
vagy. Ké rünk, tégy kész sé ges sé, tü -
rel mes sé, szí vé lyes sé em be ri kap -
cso la ta ink ban. Se gíts, hogy mun -
kánk ban örö möt ta lál junk. Add,
hogy na pon ta bo csá na tod ból él -
jünk. Aján dé kozz meg bi za lom -
mal, hogy fá rad sá gos ván dor lá -
sunk után hoz zád ha za ér kez he -
tünk. Ámen. 

g Ma do csai Mik lós

Imád sá gok nya ra lás ide jén
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Mi kor be le vág tam egy bib li ai ta ní -
tá so kon ala pu ló, üz let em be rek nek,
szak mai ve ze tők nek szó ló sze mi ná -
ri um in dí tá sá ba, jó öt let nek tűnt,
hogy ma ga mon kezd jem a dol got.
Meg vizs gál tam ad di gi éle tem min -
den lé nye ges fe je ze tét, ku tat va, elő -
for dult-e, hogy nem tar tot tam be
azo kat a bib li ai alap el ve ket, ame lyek
ak kor már éle tem ve zér el vei vol tak.
Úgy gon dol tam: ha ma gam sem
aka rok iga zán Is ten tör vé nyei sze rint
él ni, hogy len ne jo gom a ve ze tő kön
szá mon kér ni ugyan ezt? 

Sze mé lyes vizs gá ló dá som so rán
rá buk kan tam egy eset re, amely ben
bű nös nek ítél tem ma gam: volt egy
elfeledett cé ges adós sá gom az egyik
ko ráb bi vál lal ko zá som ban. Bár ez
egy olyan cé ges kö te le zett ség volt,
ame lyért a tör vény sze rint én sze mé -
lye sen nem tar toz tam fe le lős ség -
gel, Is ten vi lá gos sá tet te előt tem: ő
azt akar ja, hogy min den üz le ti
ügyem ma ku lát la nul tisz ta le gyen –
be le ért ve ezt a múlt bé li ese tet is. 

Egy kis idő be és fá rad ság ba telt,
míg fel gön gyö lí tet tem, pon to san
ki knek is tar toz tam, és küld tem ne -

kik egy csek ket a tel jes összeg ről.
A cég tu laj do no sai el ké ped tek, és ne -
kem is ki fe jez ték há lá ju kat. Azt is el -
mond ták, hogy mi vel ezt az adós sá -
got ők már évek kel ko ráb ban le ír ták,
a be folyt össze get egy he lyi gyü le ke -
zet nek ad ták. 

Bár ez a pénz ügyi kö te le zett sé -
gem le járt, és fe le dés be is me rült,
tud tam, hogy ez nem ment fel en -
gem Is ten előt ti fe le lős sé gem alól.
A ma ku lát lan ság nem olyan do -
log, ame lyet ér de ke ink nek meg fe le -
lő en ki-be le het kap csol gat ni. Ma -

ku lát lan em ber ként eze ket az ér ték -
el ve ket száz szá za lé kig be kell tar -
ta nunk. Ez az eset olyan volt, mint
egy pró ba: Is ten tud ni akar ta, hogy
hi szek-e ben ne annyi ra, hogy he lye -
sen cse le ked jek – ak kor is, ha ez
pén zem be ke rül. 

„Ellenbenparáznaság,bármiféle
tisztátalanságvagynyerészkedésmég
szóbasekerüljönközöttetek,ahogyan
ez szentekhez méltó.” (Ef 5,3) Vi -
szony lag egy sze rű el fo gad ni eze ket az
ér té ke ket, de ezek sze rint él ni – kü -
lö nö sen, ha sze mé lyes ára is van –
sok kal ta ne he zebb. Ugyan ak kor Jé -

zus Krisz tus kö ve tő i ként ez el hí vá -
sunk ré sze – a mun ka he lyün kön is! 

„Tet te ink éke seb ben be szél nek
sza va ink nál.” Ez a böl cses ség azt
mond ja, hogy ha ab ban re mény ke -
dünk, hogy bár mi lyen ha tá sunk le -
het a min den na pok ban kö rü löt -
tünk lé vő em be rek örök ké va ló lé -
té re, vi sel ke dé sünk nek össz hang ban
kell len nie meg val lott hi tünk kel. 

Is ten tör vé nyei gyak ran túl mu tat -
nak a ha tá lyos jog sza bá lyo kon, és leg -
jobb, ha az Úr kö ve te i ként mi is túl tel -
je sít jük az ak tu á lis el vá rá so kat. A Bib -

lia óva tos ság ra int: „Abecsületeseket
feddhetetlenségvezeti,deahűtleneket
elpusztítja romlottságuk.” (Péld 11,3) 

Mi u tán rendeztem feledésbe me -
rült adós sá go mat, el múlt be lő lem az
a fé le lem, hogy üz let em ber ként bár -
mi lyen két ség me rül het fel a ma ku -
lát lan sá gom mal kap cso lat ban. Mi vel
a pénzt egy he lyi gyü le ke zet nek to -
váb bí tot ták, le het – ki tud ja? –, hogy
egy ima meg hall ga tást töl tött ott be.
Két le gyet ütött egy csa pás ra, ahogy
mond ják! 

g Rick Boxx
Forrás:MondayManna

Tégytöbbet,mintamennyit
atörvényelőír!
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Hum or Z sÁk

Ha son lít a na gyon gya ko ri né met da -
rázs ra, de jó val na gyobb, akár negy ven
mil li mé te res is le het. Jel lem ző a fe jén
és to rán lát ha tó vö rös bar na szí ne zet.

Az egyet len ha zai hár tyás szár nyú
ro var, amely nek szú rá sa ko moly ve -
szélyt je lent az em ber re, el ső sor ban
azok ra, akik al ler gi á sak a da rázs mé -
reg re. A nya kat ért szú rás után gyor -
san fel lé pő da ga nat a lég zést is meg -
bé nít hat ja.

A ló da rázs öreg töl gye sek ben,
par kok ban, de a te le pü lé sek kert je -
i ben is fel buk kan.

A meg ter mé ke nyí tett nős té nyek
át te lel nek, majd ta vasszal ők kez dik
el épí te ni a fész ket tá gas fa odúk ban,

pad lá so kon. Az el ké szült fé szek sejt -
je i be rak ják a pe té ket. Az ezek ből kö -
rül be lül tíz nap alatt ki ke lő lár vá kat
kez det ben gyo mor vá la dék kal, majd
pó kok kal, ro va rok kal ete tik. Az tán
ahogy erő sö dik a csa lád, a fé szek épí -
té sé nek és a lár vák gon do zá sá nak a
mun ká ját a dol go zók ve szik át.

A fé szek anya ga össze rá gott és
nyál lal ke vert fa tör me lék, de né ha be -
le dol goz zák a föl dön ta lált pa pír da -
rab ká kat is. Ilyen kor szí nes csí kok je -
len nek meg a fé szek ol da lán.

Gyer mek ko rom ból em lék szem
egy fé szek re, amely az ala csony pad -
lás tér ben volt, egy tö rött zsin dely
men tén jár tak be a da ra zsak. Té len
az tán be mász tam a jó ko ra gö rög -
dinnye nagy sá gú fé szek hez, óva to san
ki hoz tam, és az is ko lá ba vit tem, ahol
a szer tár ba ke rült.

A ló da ra zsak le gyek re és más ro -
va rok ra, de pó kok ra is va dász nak.
Gyak ran lát tam, amint mély dön gés -
sel, las san és ala cso nyan re pül ve ku -
tat tak a fű ben zsák mány után. Van -
nak sű rűn hasz nált lé gi fo lyo só ik a fé -
szek és a va dász te rü let kö zött. Egy al -
ka lom mal Bu da ke szi ha tá rá ban a

ma dár gyű rű zés cél já ból fel ál lí tott
há ló kat kel lett át he lyez ni, mert rend -
sze re sen ló da ra zsak akad tak a há ló -
sze mek kö zé. Ki sza ba dí tá suk nem
volt ve szély te len, ezért in kább a há -
lók nak ke res tünk új he lye ket.

Elő for dul – ve lem már több ször
meg tör tént –, hogy az em bert kö rül -
re pü li egy ló da rázs. Ilyen kor nem
sza bad kap kod ni, ha do nász ni. Ha
nyu god tan áll tam, a kí ván csi da rázs
né hány kör után to vább re pült.

A da ra zsak sze re tik az édes gyü -
möl csöt. Gyak ran nagy lyu kat rág nak
a föl dön he ve rő érett ring ló ba, kör -
té be, nem is lát ni őket. Min dig óva -
to san nyúl ja tok a föl dön ta lált gyü -
möl csök höz!

g Sch midt Egon
Kérdések
1. Mit gon dolsz, hány ló da rázs le het
egy fé szek la kó ja?
2. Mek ko ra le het egy fé szek?
3. A mé hek és da ra zsak csíp nek?

Lódarázs
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me sélNek AZ Áll Atok

Válaszok:
1.akárötezer;
2.azátmérőjeakár70cm;
3.nem,hanemszúrnak.

Halászokavízen
b Jézustanítványaiközültöbbeneredetileghalászokvoltak.AMes-
terissokszortanítottaazembereketegycsónakbanülveavízen.Sőt
többcsodájaistörténtatavon.Keressétekmegazalábbiképenahét
különbséget!

b Azalábbivonatonbibliaiszemélyekneveivannakelrejtve.Találjátokmegőket!Függőlegesésvízszintes
iránybanhaladhattok,egybetűtöbbszóhozistartozhat.Segítségülideírtukanevekkezdőbetűit.
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Mar ci fagy lal tot nya lo gat va tér ha za
va sár nap.

– Hon nan kap tad rá a pénzt?
– Te ad tad. Meg ma radt, mert a

temp lom ban nem kér tek be lé pő dí jat.

* * *

– Nos, mi lyen volt a pré di ká ci óm? –
kér de zi a fi a tal lel kész az es pe re sét.

– Jó. Ami a mély ségé ből hi ány zott,
hoz zá ad tad hosszú ság ban.

* * *

A tü csök bu lit szer vez, és meg hív
min den bo ga rat. El is jön nek a bo ga -
rak sor ban, a ka ti ca, a sás ka, a hős -
cin cér. Az est vé gé re már csak a
száz lá bú hi ány zik.

Vé get is ér a bu li, min den ki in dul -
na ha za, ami kor nyí lik az aj tó, be lép
a száz lá bú, és dü hö sen azt kér de zi:

– Ki ír ta ki az aj tó ra, hogy lá bat tö -
röl ni kö te le ző?!

* * *

A fa lu si ud var ból ki sza lad egy tyúk
az út ra. El üti egy te her au tó. A so -
főr be csön get a ház ba:

– El né zést, de a tyúk ja ki sza ladt
elém, már nem tud tam fé kez ni!

– Sem mi baj. Ez nem is az enyém,
ne kem so sem volt ilyen la pos tyú -
kom.

* * *

– Mi lyen szo bák van nak a pók la ká -
sá ban?

– Csu pa há ló szo ba.
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ka per na um Sze re tet -
in téz mé nyé ben a sze re tet ott -
hon mel lett kon fe ren cia- és
ven dég ház is mű kö dik. A
nyugat-ba la toni régióban, Gye -
nes di á son ál ló in téz mény je len -
leg öt ven két fő el he lye zé sé re al -
kal mas. Alap ve tő en sze zo ná li -
san fo ga dunk ven dé ge ket, jel -
lem ző en a má jus és szep tem -
ber kö zöt ti idő szak ban. Te -
len te a föld szin ti egy sé gek ben
húsz fő szá má ra cso por tos
fog la lás ra van le he tő ség. 

Csen des he tek nek, hit tan tá -
bo rok nak, bel misszi ói kon fe -
ren ci ák nak adunk ott hont, egy -
há zi in téz mé nyek dol go zó i nak,

gyü le ke ze ti ta gok nak, csa lá dok -
nak kí ná lunk szál lás le he tő sé -
get és ét ke zést. A föld szin ten a
2 + 3 ágyas szo bák hoz tar to zik
egy vi zes blokk, míg az eme le ten
há rom-, il let ve négy ágyas szo -
bák van nak, me lyek hez össze sen
egy nagy női, illetve fér fi vi zes -
blokk kap cso ló dik. 

Az ebéd lő mel lett egy nagy
kö zös sé gi te rem, a jól is mert
Veszt fá lia te rem nyújt he lyet
a kö zös sé gi prog ra mok nak.
A té vé szo ba és a ping pong te -
rem mel lett új sport pá lyát ad -
tunk át, me lyen fo ciz ni és ko -
sa raz ni is le het. 

Az üdü lő ből a stran dok, a
te le pü lés köz pont ja, a ka land -

park, az avar mú ze um mind
el ér he tő tíz perc nyi sé tá val. A
va sár na pi is ten tisz te let dél -
után há rom óra kor kez dő dik.

Egy éj sza ka há rom szo ri ét ke -
zés sel fe jen ként 5000 fo rint ba
ke rül; a há rom- és tíz éves kor
kö zöt ti ek nek 4000 fo rint, há -
rom éves kor alatt in gye nes. 

2014-ben az aláb bi idő szak -
ra van még le he tő ség fog la lás -
ra: au gusz tus 25–28., au gusz -
tus 31. – szep tem ber 7., va la -
mint szep tem ber 15-től. Az
ott hon in téz mény ve ze tő je
TenczKároly (20/200-2665).

Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

g T. K.

A nagy ve le gi Grün feld Pál
evan gé li kus ven dég ház ba lép -
ve a múlt szá zad for du lón épült
kas tély ban ta lál ja ma gát a lá -
to ga tó. Épít te tő je, a zsi dó szár -
ma zá sú föld bir to kos 1944-ben
az evan gé li kus gyü le ke zet nek
ado má nyoz ta. A gyü le ke zet
az ál la mo sí tá sig is ko lát üze -
mel te tett ben ne, majd ta nács -
há za ként mű kö dött. A kár pót -
lás út ján evan gé li kus tu laj -
don ba vissza ke rült épü let ben
if jú sá gi tá bo rok, gyü le ke ze ti
na pok, csa lá di és vál la la ti ren -
dez vé nyek is he lyet kap tak.

Jel le gét te kint ve a ven dég -
ház za rán dok- és tu ris ta szál lás,
egy ide jű leg har minc egy főt
tud fo gad ni. A kö vet ke ző he -
lyi sé gek kö zül vá laszt hat nak a
pi he nés re vá gyók: egy für dő -

szo bás apart man négy fő ré -
szé re; há rom da rab hat ágyas
szo ba, egy da rab nyolc ágyas és
egy da rab egy ágyas szo ba.
Szín pad dal el lá tott nagy te rem,
ebéd lő, me le gí tő kony ha, fér fi
és női vi zes blok kok áll nak a
ven dé gek ren del ke zé sé re. 

Ez év ben – egy pá lyá zat nak
kö szön he tő en – kí vül-be lül
meg újult az épü let. A szép
ud var kel le mes kö rül mé nye ket
kí nál a sá to ro zás ra, így to -
váb bi hat van főt tud be fo gad -
ni a ven dég ház.

A szál lás költ ség a kas tély -
ban 2014-ben na pi 1050 Ft/fő,
a sá tor hely 900 Ft/fő. Szabad
terminusok: augusztus 17-től
27-ig. Az épü let ren dez vé -
nyek re bé rel he tő 50 ezer
Ft/nap áron. 

Nagy ve leg Mór tól nyolc ki -
lo mé ter re, a Ke le ti-Ba kony lá -
ba i nál el he lyez ke dő, csen des
kis zsák fa lu. Iga zi pi he nést nyújt
a ter mé szet sze rel me se i nek.
Kö ze li lát ni va lók: Mór, Mó ri-
bor vi dék, csó ka kői vár, ví zi -
ma lom Jás don (Po ós-ma lom); a
Té si-fenn sík: ki lá tó, ko vács mű -
hely és szél mal mok, il let ve az
Al ba Re gia-bar lang Isz ti mé ren. 

Nagy ve leg től ki sebb-na gyobb
tá vol ság ra to váb bi te le pü lé sek
kí nál nak lát ni va ló kat: Bo dajk 15,
Csák vár 34, Vár pa lo ta 30, Zirc
29, Szé kes fe hér vár 34, Kis bér 29,
Veszp rém 52, Ba la ton fűz fő 55
ki lo mé ter re fek szik.

To váb bi in for má ci ók Bencze
Győzőtől kap ha tók (20/824-
3055).

g Sz. I.

GrünfeldPálevangélikus
vendégház–Nagyveleg

Kapernaum–Gyenesdiás

In téz mé nyünk el ső ren den
nem üdü lő. És még is. Az
„ok ta tá si köz pont” el ne ve -
zés egy nagy er nyő, amely alá
sok min den be fér. Fő pro fi -
lunk a fel nőtt ok ta tás, a fel -
nőtt kép zés. Az evan gé li kus
ke resz tény em ber ta nít vá nyi
mi vol tá ból adó dik ez. Mi
Krisz tus ta nít vá nya i nak tud -
hat juk ma gun kat, s ez élet re
szó ló „tan kö te les” ál la po tot
je lent. Ezért van nak az egy há -
zi kon fe ren ci ák, kép zé sek,
ta lál ko zók, ren dez vé nyek,
ame lyek nek ott hont ad az
Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont.

Hi szem, hogy ami kor egy -
há zunk a 20. szá zad el ső fe lé -
ben meg vá sá rol ta az épü le tet
– amely ad dig „klasszi kus”
fo ga dó ként mű kö dött –, hogy
az evan gé li kus pe da gó gu sok -
nak le gyen üdü lő jük, ak kor is
a ta nít vá nyi élet for ma fon tos
ré szé vel fog lal koz tak: a ta nít -

vány nak szol gá la tá hoz töl te -
kez ni kell.

A pres bi ter-, a di a kó nus -
kép zés, a pe da gó gus-to vább -
kép zés, a lel kész aka dé mia, a
kü lön bö ző mun ka ágak prog -
ram jai, a spe ci á lis szak ta lál ko -
zók, gyü le ke ze ti csen des na -
pok, gyü le ke zet ve ze tői bel ső
kép zé sek mel lett – ha ép pen
van sza bad ka pa ci tás – most
is vá runk pi hen ni, nya ral ni
vá gyó kat. Egye dül is, csa lá dos -
tul is, cso por tok ban is.

Hon la pun kon, amely el ér -
he tő egy há zunk köz pon ti hon -
lap já ról is, de van ön ál ló cí me
is (www.konferenciahotel.hu),
meg ta lál ha tók a leg fon to sabb
in for má ci ók, töb bek kö zött
rész le te sen azok az árak is,
ame lye ken ven dé ge in ket fo -
gad ni tud juk. Evan gé li kus egy -
há zi al kal ma zot tak nak, csa lád -
tag ja ik nak és gyü le ke ze ti tag -
ja ink nak je len tős ked vez ményt
adunk. Ná lunk egy éj sza ka

tel jes el lá tás sal nem egy eset -
ben ol csóbb, mint a ha son ló
szín vo na lú, de el lá tás nél kü li
szál lás he lyek a kör nyé kün -

kön. Szép egy-, két-, há rom -
ágyas szo bák, apart ma nok áll -
nak a hoz zánk ér ke zők ren del -
ke zé sé re – mind egyik nek ön -

ál ló für dő szo bá ja van. Ki vá ló,
há zi as kony há ban ké szít jük
ven dég vá ró és -ma rasz ta ló
éte le in ket.

Mi vel a ház fog lalt sá ga ál -
lan dó an vál to zik, konk rét kér -
dés re tu dunk konk rét vá laszt
ad ni, van-e ép pen sza bad he -
lyünk. 

Még idén is ta lál az ér dek -
lő dő olyan idő sza kot, ami kor
fo ga dó ké pe sek va gyunk. (Nem
csak nyá ron!)

Ér dek lőd ni le het te le fo non
(a 87/464-107-es vagy a
20/770-3829-es flot tás szá -
mon), meg ren de lé se ket azon -
ban csak e-mail ben tu dunk fo -
gad ni, a rev fu lop@lu the ran.hu
címen.

S ami még Rév fü löp el vi tat -
ha tat lan elő nye: a cso dá la tos
kör nye zet, a tó, a he gyek, a
gyö nyö rű táj, a Ká li-me den ce,
a ki rán du lá si le he tő sé gek, a
kör nyék kul tu rá lis kí ná la ta.

A rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
egész év ben vár ja az ér dek lő -
dő ket.

g H. K.

Lastminutenyaralás–evangélikusotthonokban
b Számosolyantestvérünkvan,akimégmostsemdöntötteel,ho-
vautazikanyáron:sokanazutolsópillanatrahalasztjákadön-
tést.Azutazásiirodákbana„lastminutenyaralás”általában
árengedménytjelent,desokanegyáltalánnemilyenmegfon-
tolásból várakoznak. Van, aki csak mostanság tudta meg,
hogyvannéhányszabadnapjukanyárivakációvégére,van,aki
családiokokmiattnemtudottkorábbandönteni.Azőkedvük-

benigyekszünkjárniösszeállításunkkal,amelyazevangélikus
vendégházakkínálatátmutatjabe.Felkértükagyenesdiási,a
nagyvelegi,arévfülöpiésabalatonszárszóiintézményvezető-
jét,hogyfoglaljaössze,nálukmireszámíthatnakanyaralnivá-
gyó evangélikus családok. Csak a szárszói üdülő válaszolt
úgy,hogyszázszázalékosteltházukvan,nálukidénmárnincs
szabadszoba.Atöbbiüdülőházbanviszontmégvanremény…

OrdassLajosoktatásiközpont–Révfülöp
„Ezt a kör nyé ket az Úr is ten jó ked vé ben te rem tet te…” 
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Hirdetés

Összeállította: Balla Mária

A te le pü lés ne vét a Balassa csa lád nak
kö szön he ti. Már a re for má ció év szá -
za dá ban is mert té vál tak Gyar ma ton
Luther ta ní tá sai. A tö rök hó dolt ság,
majd az el len re for má ció ide jén ne héz
idők jár tak itt is az evan gé li ku sok ra.
Né hány év ti zed re meg is szűnt a gyü -
le ke zet. Egy idő ben a szom szé dos
Szügy ar ti ku lá ris temp lo má ba jár tak
a hí vek. 

Je len leg hasz ná lat ban lé vő mű em -
lék temp lo muk a tü rel mi ren de let
után, 1785-ben épült. 2008-ban fel újí -
tott to rony si sak ján az 1808-as év -
szám sze re pelt. 

A Du nán in ne ni Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let meg szű né se után a kerület
utol só püs pö ke, Azembertragédiájá-
nak szö veg gon do zó ja ként is is mert té
vált D.SzabóJózsef nyu ga lom ba vo nu -
lá sá ig a gyü le ke zet lel ké sze ma radt.
Em lé két szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló ja, 2002 óta bronz dom bor mű
és már vány táb la őr zi a pa ró kia ut cai
hom lok za tán és az ipoly szö gi le ány -
gyü le ke zet temp lo mán, mely nek épí -
té sét 1949-ben szer vez te, és ame lyet –
a hí vek ne héz kö rül mé nyek közt ta nú -
sí tott ál do zat vál la lá sá ra te kin tet tel –
a „cso dák temp lo má nak” ne ve zett el. 

Sza bó Jó zsef Ta nul má nyi Ház né -
ven mű kö dik a 2007-ben épült, húsz
fé rő he lyes, kon fe ren ci ák tar tá sá ra is al -

kal mas ven dég ház, amely az egy ko ri
ele mi is ko la ál la mo sí tott épü le té ért ka -
pott kár pót lás ból va ló sult meg, és
hét esz ten de je az er re já ró tu ris ták, al -
kal mi mun ka vál la lók, za rán do kok,
spor to lók, mű vé szek, csa lá dok, cso -
por tok ked velt szál lás he lyé vé vált. 

A gyü le ke zet tag jai ön kén te sen
vég zik a szo bák rend be té te lét csak úgy,
mint a temp lom ta ka rí tá sát és az ol -
tár dí szí té sét, va la mint a lel ké szi hi va -
tal ban tar tott ügye le tet is, amely re
rész ben az egy ház köz ség ál tal fenn tar -
tott te me tő ad mi niszt rá ci ós ügye i -
nek in té zé se mi att van szük ség. 

A Prónay bá ró nők 1931-ben tett ala -
pít vá nyá nak jog utód ja ként mű kö dő, ti -

zen hét idős asszony bent la ká sos gon -
do zá sát vég ző sze re tet ott hon Túr-
mezeiErzsébetnek, az in téz mény egy -
ko ri ve ze tő jé nek ne vét vi se li. A di a ko -
nissza, köl tő ne vét a sze re tet ház szü -
le té sé nek szá za dik év for du ló ján, 2012-
ben vet te fel. 

A gyü le ke zet ének ka ra egész év ben
szol gál az ün ne pi al kal ma kon, a va sár -
na pi is ten tisz te le te ken, es kü vők, te me -
té sek al kal má val. Ősz től ta va szig bib -
lia órá kat, hit ta n- és if jú sá gi órá kat is
tar ta nak a gyü le ke zet ben. 

2013-ban a szé csé nyi gyü le ke zet
sa ját ké ré sé re fi li a ként csat la ko zott a
Ba las sa gyar ma ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség hez. 

i s teN ti sZ te let-kÖZ Ve tÍ té s A m A g YAr r Á di ó BAN

BemutatkozikaBalassagyarmati
EvangélikusEgyházközség
Evangélikus
istentisztelet
aKossuth
rádióban
Au gusz tus 10-én, a
Szent há rom ság ün -
ne pe utá ni 8. va sár -

na pon 10.04-től evan gé li kus is -
ten tisz te le tet köz ve tít a Kos suth rá -
dió a ba las sa gyar ma ti evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det Bartha
István lel kész.

Pá lyá zat lel ké szi ál lás ra 
A Fa rá di Evan gé li kus Egy ház köz ség meg hir de ti lel ké szi ál lá sát. Az
egy ház köz ség vár ja azon lel ké szek je lent ke zé sét, akik szí ve sen szol gál -
ná nak Fa rá don és a hoz zá tar to zó fi li á ban, Jo ba há zán. A lel készt pa ró -
kia és kor rekt ja va dal ma zás vár ja.

Pá lyá za tu kat (kéz zel írt ön élet rajz zal és a gyü le ke ze ti szol gá lat ról va -
ló el kép ze lé sek kel és ter vek kel) egy pél dány ban kér jük be nyúj ta ni au gusz -
tus 31-ig a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba
(9400 Sop ron, Bün ker köz 2.), ahol a lel ké szi ál lás ról, az el vég zen dő szol -
gá la tok ról, a díj le vél ről, az egy ház köz ség rész le tes fel té te le i ről és az eset -
le ges be mu tat ko zó al ka lom ról is rész le tes in for má ci ó kat kap hat nak Gab-
naiSándor es pe res től (20/824-6902; gab mas@fre e mail.hu).

A gyü le ke ze tek pres bi té ri u ma fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za to kat
elő ze te sen ér té kel je.

Hirdetés
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Ér de kes cikk je lent meg a mi nap a
StartUpdate blo gon (http://startup-
date.hu/ket-startup-naplo/), amely az
egyik leg jobb ha zai for rá sa az in ter ne -
tes vál lal ko zá so kat üze mel te tők nek
vagy in dí ta ni ter ve zők nek. Az írás
két kép ze let be li, in du ló tech no ló gi ai
cé get ha son lít össze: egy ma gyar és egy
ame ri kai men ta li tá sút, még pe dig úgy,
hogy egy más mel lé ál lít ja a vál lal ko zá -
sok el ső har minc öt hó nap já ban tör tén -
te ket. Bal ol da lon azt ol vas hat juk,
ami az idő ha lad tá val az át la gos ma -
gyar cég ben tör té nik, jobb ol da lon pe -
dig azt lát juk, ami az át la gos ame ri kai
vál lal ko zás ban zaj lik. Így két kü lön bö -
ző irány ba nyer he tünk be pil lan tást. 

A ha za i ak egy öt let ből in dul nak ki,
ame lyet pró bál nak mi nél job ban ti tok -
ban tar ta ni, az ame ri ka i ak vi szont a
meg ol dan dó prob lé má ra fó kusz ál -
nak, és te vé keny sé gük közben fo lya -
ma to san hí resz te lik, hogy ők ép pen er -
re a sok em bert érin tő gond ra ke res -
nek meg ol dást. 

Né ha ne héz el hin ni, de ha mi nél
több em ber nek be szé lünk a sze rin tünk
mil li ó kat érő öt le tünk ről, an nál na -
gyobb esé lyünk van ar ra, hogy tény leg
jó üz le tet csi nál junk. Az öt le tek ér té -
ke ugyan is mi ni má lis, a va ló di ér té ket
a ki vi te le zés kép vi se li. Ép pen ezért fe -
les le ges az ötleteinket ti tok ban tar ta -
ni és a köz re mű kö dők kel kü lön bö ző ti -
tok tar tá si nyi lat ko za to kat ké szít tet -
ni, mert ön ma gun kat zár juk csap dá -
ba a tit ko ló zás sal. 

Az öt le te ket va li dá lás nak kell alá vet -
ni, az az ki kell pró bál ni, hogy mű köd -
nek-e a gya kor lat ban. Eh hez pe dig
kény te le nek va gyunk el mon da ni mi -
nél több em ber nek, mi előtt még ne ki -
lát nánk a kész ter mék meg al ko tá sá nak.

Luther zse ni a li tá sa sok te rü le ten
meg nyil vá nult, és biz to sak le he tünk
ab ban, hogy ko runk kom mu ni ká ci -
ós le he tő sé ge it is ma ra dék ta la nul
ki hasz nál ná. Ha ko runk star tup kul -
tú rá já nak szem szö gé ből néz zük, ak -
kor a lu the ri ki lenc ven öt té tel nek a
wit ten ber gi vár temp lom ka pu já ra
tör té nő ki szö ge zé se ép pen az egy ház
meg job bí tá sá ra irá nyu ló vál lal ko zás
„öt let elé sé nek” te kint he tő. Lu ther
rá ér zett egy prob lé má ra, meg ol dást
is kí nált rá, és ezt mi nél szé le sebb
kör ben nép sze rű sí tet te. „Pro jekt je”, a
re for má ció pe dig vé gül ak ko ra si kert
ért el, hogy ma nap ság is több száz
mil lió fel hasz ná ló ja van…

A kri ti kák el fo ga dá sa és fel dol go -
zá sa nem könnyű fel adat. Ha meg -
oszt juk az öt le tün ket, vagy lét re ho -
zunk egy pro jek tet, biz ton szá mít ha -
tunk ar ra, hogy vé le mé nye ket is ka -
punk. Rá adá sul a jó öt le te ket gyak -
ran fog ja fél té keny ség és irigy ség kí -
sér ni (a ma gya rok ra szo kás azt mon -
da ni, hogy ná lunk igen csak ér vé -
nye sül a „dö göl jön meg a szom széd
te he ne is” szem lé let). Je lent kez nek
majd az úgy ne ve zett trollok is, ese -
tünk ben azok a fel hasz ná lók, akik a
job bí tás szán dé ka nél kül, fő leg csak
in du lat kel tés cél já ból szól nak be le
egy-egy öt let meg tár gya lá sá ba.

Már több mint egy hó nap ja ta lál -
ko zott e so rok író ja egy ér de kes fel -
ve tés sel egy blo gon (http://blog.kol-
boid.eu/post/87103052860/crtq-egy-
app): a szer ző le ír ja, hogy sa ját pub -
li ká ci ós for má i nak tö ké le te sí té se ér -
de ké ben egy egy sze rű kér dő ívet töl -
te tett ki ol va só i val. A blog já ra vo nat -
ko zó an mind össze két kér dés sze re -
pelt ben ne: mi az, ami tet szik ben ne,

il let ve me lyik az az egy do log, ame -
lyen az ol va só vál toz tat na. 

Az ered mé nyek igen biz ta tó ak
let tek: a blog ger hasz nos ta ná cso kat
ka pott, mi köz ben sen ki sem hasz nál -
ta „be szó lo ga tás ra” a fe lü le tet. A
már em lí tett blog be jegy zés ben pe dig
le ír ja a szer ző, hogy to vább gon dol -
ta az egész kon cep ci ót, és va ló já ban
egy komp lett mo bil al kal ma zást is
ki ta lált hoz zá – kép er nyő ter vek kel,
fo lya mat áb rák kal. Ő ma ga ugyan
nem vál lal ko zik a fej lesz tés re, de ez
nem is gond: „Kér lek, oszd meg má -
sok kal is – ír ja –, hát ha je lent ke zik
va la ki, hogy szí ve sen meg csi nál ja
ve lem, vagy eset leg fog ja, és a sa ját
csa pa tá val to vább fej lesz ti, át ala kít ja,
meg csi nál ja. A lé nyeg, hogy én szí -
ve sen hasz nál nám, ha len ne, csak
szólj.”

Ha son ló kér dő ívet töl te nek ki je len -
leg a Moly.hu kö zös sé gi ol dal fel hasz -
ná lói is, és az ered mé nyek ha son ló an
ked ve ző ek. Rend kí vül sok hasz nos
öt let buk kan elő, mi köz ben a bí rá la to -
kat meg fo gal ma zók is el is me rik a
rend szer elő nye it. Az em ber nek tény -
leg ked ve tá mad ah hoz, hogy ne ki lás -
son más öt le té nek a meg va ló sí tá sá hoz,
míg az ere de ti öt let tu laj do no sa örül,
hogy va la ki tesz te li az ő el kép ze lé sét. 

Nem le het még tud ni, hogy lesz-e
CRTQ al kal ma zás, mely a kri ti kák
be gyűj té sé re szolgál, de annyi már is lát -
szik, hogy az öt le tek meg osz tá sa nye -
re sé ges do log.

g N. B.

Monddelazötletedet! e g YH ÁZ é s Vil Ág H Áló

Rovatgazda:NagyBence

Az em ber hát ra dől a li mo ná dé já val, és
él ve zi az Afrobreakz dob ze ne kar ral fű -
sze re zett eg zo ti kus hang zást és va ló -
já ban fo gal ma sincs, mi lyen az a vi lág,
ame lyet ter pesz ke dő szür csö lé sé vel tá -
mo gat…

A dob ze ne kar hip pi öl tö ze tű tag jai
szó sze rint jó fel ütést ad tak az es té nek.
Iga zi af ri kai han gu la tot va rá zsol tak.
Szi laj és for ró han gu la tot. Ez csak fo -
ko zó dott, ami kor a két lány csa pat
kö zö sen állt ki a szín pad ra, és a kon -
cert nyi tá nya ként rá gyúj tott Michael
Jackson jól is mert, TheyDon’tCare
aboutUs(Őknemtörődnekvelünk) cí -
mű, rit mu sos szá má ra. A dal szö ve gét
a kö zön ség nyu god tan ve het te cél zás -
nak: a lá nyok azok ra a ke nyai ár vák -
ra kí ván ták fel hív ni a fi gyel met, akik -

kel a vi lág ke vés sé tö rő dik. Az es te fo -
lya mán több fé le ze nei kön töst ka pott
ez a lé nye ges üze net. 

Is ten ere je épp az em be ri gyen ge -
ség ben mu tat ko zik meg a leg erő seb -
ben – ez volt a ve zér gon do la ta B.Pin-
térMárta áhí ta tá nak, s az EK ME lel -
ké szi el nö ke ál tal mon dot ta kat tá -
masz tot ta alá az a him nusz, ame lyet
az tán a cso da szép af ri kai kel mék be
bújt NairobiGirls éne kelt BlessMama
Africa(ÁlddmegAfrikamamát) cím -
mel. Né há nyuk annyi ra át él te, hogy a
könnye is ki csor dult. Az ének ál tal a
kö zön ség is meg érez het te a kon ti -
nens szív ve ré sét. 

A tra di ci o ná lis da lok után a gos pel
és a spi ri tu á lé is he lyet ka pott, együtt
éne kel te a NairobiGirls és a Boyzless

Voice pél dá ul a Go Down, Moses
(Menjle,Mózes) cí mű éne ket. A meg -
je le né sük re (is) min dig adó ma gyar lá -
nyok kü lön mű sor blokk ban is fel lép -
tek. El éne kel ték pél dá ul Amennyben
fenn és a Szabadításodöröme cí mű
dalt. Az OhHappyDay (Ó, boldog
nap) lágy és elé ge dett lük te té se pe dig
el hi tet te a ha jó ban rin ga tó zók kal:
min den ki re kö szönt het még bol dog
nap. A kon cert tá mo ga tó ja és mé dia -
part ne re egyéb ként az Ez az a nap!
Szer ve ző iro da gár dá ja volt.

A két csa pat, a nai ro bi és a pes ti éne -
ke sek a Szél ró zsa ta lál ko zó ide je alatt
sok min dent át él tek együtt. Az egyik
nai ro bi lány klí ma vál to zás sal és
stresszel össze füg gő tü ne tei is eggyé
ko vá csol ták őket – együtt imád koz tak
Sarah gyó gyu lá sá ért. Köl csö nö sen
meg is mer het ték egy mást pró bá kon,
szín pa don és a ku lisszák mö gött is.
Élet re szó ló ba rát sá gok szü let tek ze -
nén, de még az „Ópe ren ci án” in nen és
túl is. 

A Co lum bus ha jó ra lá to ga tók ezen
az es tén sze met, fü let és szí vet gyö -
nyör köd te tő él ménnyel le het tek gaz -
da gab bak.

g Ki nyik Ani ta

Nairobiéspestilányokegyhajóban
b ImpozánshelyszínegybudapestikoncerthezaVigadótérenkikötött
Columbushajó,melynekfedélzetérőlGellértpüspökszobrára,abu-
daiVárraésaLánchídralehetlátni.Afellépőduplahölgykoszorú,az-
azakétkamaraegyüttes–aháromhétenátnálunkállomásozó,az
EvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)általvendégüllátottke-
nyaiNai ro bi Girls ésamagyarBoyz less Vo i ce –maximálisan„bele-
illettaképbe”.Ajúlius20-ikoncertbevételévelazegyesületakenyai
fővárosegyiknyomornegyedéneklakóittámogatja.
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Böddi-szék
szikespusztáján

1844-ben ve tet te pa pír ra az (evan gé li kus) köl tő zse ni, PetőfiSándorAzal-
föld cí mű köl te mé nyét. El ső két vers sza kát fej ből is idéz het nénk:

MitnekemtezordonKárpátoknak
Fenyvesekkelvadregényestája!
Táncsodállak,ámdenemszeretlek,
Sképzetemhegyvölgyedetnemjárja.

Lennazalföldtengersíkvidékin
Ottvagyokhonn,ottazénvilágom;
Börtönébőlszabadúltsaslelkem,
Haarónákvégtelenjétlátom.

A köl te mény Pes ten író dott; a köl tő em lék ké pe it fel idéz ve érez he tő en vissza -
sír ja szü lő föld jét, ame lyet el ha gyott.

„A ró nák vég te len jé nek” lát szó la gos ki et len sé ge el le né re a Du na–Ti sza kö -
ze pá rat lan ter mé sze ti kin csek kel szol gál. E so rok író ja la punk 2013/22. szá -
má ban ve ze tett vir tu á lis tú rát a Kis kun sá gi Nem ze ti Park ré szét ké pe ző Fü -
löp há zi-ho mok buc ká hoz, ahol fu tó ho mo kon ta pos va egy szer re van olyan
ér zé sünk, mint ha RejtőJenő nyo mán a lát ha tat lan lé gi ó val a Sza ha rá ban me -
ne tel nénk, vagy mint ha egy hosszú űr uta zás vé gén geo ló gus ként ana li zál -
nánk a mar si fel színt. 

Ha son ló, fel fe de zés re vá ró ter mé sze ti kincs az ugyan csak Bács-Kis kun me -
gyei Du na te tét len ha tá rá ban hú zó dó Böd di-szék. 

Szi kes pusz tán já runk, a csa pa dék függ vé nyé ben hol ki sebb, hol na gyobb
víz fe lü let tel bí ró szi kes tó part já ig sé tál va. Geo ló gi ai szem pont ból a húsz-har -
minc ki lo mé ter szé les sé gű, úgy ne ve zett Du na-völ gyet lét re ho zó tek to ni kus
moz gá sok és eró zi ós fo lya ma tok ala kí tot ták. A víz zá ró üle dék ré teg mi att pan -
gó vi zek ered mé nyez ték a ma gas só tar tal mú, szi kes ta laj ki ala ku lá sát. 

Fló rá já ra nem csak a mos to ha kö rül mé nyek hez ki vá ló an al kal maz ko dó nö -
vé nyek, ha nem több ér té kes ha zai or chi dea faj is jel lem ző. Fa u ná ját kö zel száz -
öt venfé le (eb ből fél száz itt köl tő) ma dár ha tá roz za meg, köz tük a tan ös vény
ne vét adó szé ki li le, a leg na gyobb tes tű ha zai faj, a tú zok vagy ép pen a bar -
na ré ti hé ja. Vo nu lás kor a tó pi he nő- és táp lál ko zó hely a ví zi ma da rak szá -
má ra. Eze ket az ese mé nye ket ter mé szet tu do má nyos is me ret ter jesz tő prog -
ra mok kí sé rik, me lyek köz pon ti hely szí ne a Du na táj Köz ala pít vány ma dár -
meg fi gye lő tor nya.

A köz igaz ga tá si lag Du na te tét len hez tar to zó Böd di-szé ket észak ról az 52-
es fő út, ke let ről a Kis kun sá gi-fő csa tor na, dél ről az 53-as út, nyu ga ti irány -
ból egy al só ren dű mű út ha tá rol ja. Ér té ke i nek fel fe de zé sé hez a Du na táj Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott Székililetanösvény nyújt se gít sé get. A kez de tét
jel ző táb la az em lí tett mű utat ke resz te ző V. szá mú csa tor na dé li ol da lán ta -
lál ha tó, Solt-Já rás pusz tá hoz kö zel. Bő vebb in for má ció a Kis kun sá gi Nem -
ze ti Park hon lap ján (http://knp.nemzetipark.gov.hu/), va la mint a Du na táj Köz -
ala pít vány el ér he tő sé ge in áll ren del ke zés re.

g Re zsa bek Nán dor
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VA SÁR NAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Va sár na pi
or go na mu zsi ka
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
Hummel:D-dúrmise
10.05/DunaTv
Magyarklasszikusok
újköntösben
10.10/M1
KérdésekaBibliában
10.30/M1
Reformátusmagazin
11.05/M1
LátogatóbanCsomósJózsef
reformátuspüspöknél
22.15/M1
MR2Szimfonik+aMüpából
0.40/DunaWorld
Szentföldiszenthelyek
üzenete (magyarsorozat)
Cé zá rea

HÉTFŐ

5.30/M1
Hajnaligondolatok
7.45/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
8.20/M1
Balatoninyár
(délelőttimagazinműsor)
10.05/DunaTv
Hagyaték
Állva meghalni — Budapest
ostroma és a kitörés
15.05/DunaTv
Muzsikástörténet
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
Összeszőve
20.20/M1
NoraRoberts:Azúrkékégbolt
(amerikairomantikusfilm)
21.30/DunaTv
Aszcientológiaügynökei
(németdokumentumfilm)

KEDD

13.30/M1
1100évEurópaközepén
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
20.00/PaxTv
Akút
(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
21.45/M2
Montecarlo!
(magyarvígjáték,2004) (83’)
22.20/DunaWorld
Hitvallókésügynökök
—Azigazságszabaddátesz
benneteket
(ismeretterjesztősorozat)
Kiszolgáltatva a hatalomnak

SZERDA

5.55/DunaWorld
Hagyaték
,,Hívogatom az élőket’’
— A harang
8.10/DunaTv
Dunaanziksz
(ismeretterjesztősorozat)
Római várostromok a
magyar Duna mentén 
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
20.20/M1
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
20.55/DunaWorld
MR2Akusztik
(koncertfilm)
Budapest Bár
21.35/DunaTv
Bolondokfelvonulása
(franciafilmvígjáték,1993)

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnaligondolatok
6.00/M1
Zöldtea
(ökomagazin)
8.10/DunaTv
Dunaanziksz
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Télidőben a Duna mentén –
Paks, Kalocsa és Baja
15.35/DunaTv
Másfélmilliólépés
Magyarországon
—32évmúlva
Sümegtől az Alpokaljáig
— A fák meséi
20.20/M1
Kicsikocsi—Teleatank
(amerikaicsaládifilm,2005)
20.25/DunaWorld
Nemzetinagyvizit
A Tízparancsolat mint
népegészségügyi program

PÉNTEK

8.20/M1
Balatoni nyár
Délelőttimagazinműsor
9.20/DunaTv
Váratlanutazás
(kanadaitévéfilmsorozat)
11.05/DunaWorld
Ridikül
(nőitalkshow)

19.30/DunaWorld
Zegzugostörténetek
A szegedi Boldogasszony
meséi
22.55/DunaTv
Vörösföld
(magyarfilmdráma,1982)
(100’)
0.35/DunaTv
Hangversenya
Zeneakadémián
Várdai István
gordonkaművész
diplomahangversenye

SZOMBAT

6.25/M2
MesékMátyáskirályról
(magyarrajzfilmsorozat)
Mátyás kovács
7.40/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
9.00/M1
Kajak-kenuvilágbajnokság
Élő közvetítés Moszkvából
11.30/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)
12.25/DunaTv
,,Fölszállottapáva’’gála
Békéscsaba,2014
12.50/M1
Azéletmentő—Semmelweis
Ignácigaztörténete
(magyarismeretterjesztőfilm,
2014) (53’)
13.50/M1
Égésföldközött
(ismeretterjesztőfilm)

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Benne: Vasárnapi
orgonamuzsika
7.20/DunaTv
Istenkezében
7.45/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseBalassagyarmatról
Igét hirdet Bartha István
lelkész
10.40/M1
Bibliaésirodalom
Petőfi: Az ember
11.30/M1
Útmutató
Hitünk közös gyökerei
20.20/M1
JaneEyre
(angol—amerikairomantikus
dráma,2011) (120’)

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólaugusztus3-átólaugusztus10-éig

Vasárnap(augusztus3.)
Megbüntetemazokataférfiakat,akikolyanok,mintaseprejéntönkrement
bor,éseztgondoljákmagukban:NemteszazÚrsemjót,semrosszat. Zof 1,12
(Ef 5,14b; Jn 6,1–15; Ap Csel 2,41–47; Zsolt 87) Zo fó ni ás pró fé ci á ja Is ten íté -
le tét hir de ti meg azok fe lé, akik nem szá mol nak az Úr ral. Úgy él nek, mint -
ha sem mi kö zük nem len ne Is ten hez. Hi á ba a sok fi gyel mez te tés, az Is ten -
ről szó ló bi zony ság té tel és a meg té rés re hí vó szó, Is ten né pe Is ten nél kül él.
A bün te tés el ke rül he tet len, az Úr nap ja kö zel. A mai ige rá mu tat ar ra, hogy
hi tet len sé günk nek, hűt len sé günk nek van kö vet kez mé nye, amellyel szá mol -
nunk kell, ha ra gasz ko dunk bű ne ink hez.

Hétfő(augusztus4.)
EzértkerülőútravezetteIstenanépetaVörös-tengerpusztájafelé. 2Móz 13,18a
(Mk 1,13–14; 2Krón 30,13–22; Jn 8,21–29) Az Egyip tom ból va ló sza ba du lás után
Is ten nem egye ne sen, ha nem ke rü lő úton ve zet te Iz ra elt az ígé ret föld je fe lé, mert
nem akar ta, hogy meg ijed jen az adó dó ne héz sé gek től, és vissza kí ván koz zon a
nyo mo rú ság ki szá mít ha tó ke re tei kö zé. Van nak az élet ben Is ten től ka pott ke -
rü lő utak, me lyek re azért van szük sé günk, hogy vé gig gon dol juk a tör tén te ket,
hogy meg be csül jük azt, ahogy Is ten ki ho zott bi zo nyos hely ze tek ből, s hogy le -
gyen bá tor sá gunk és re mény sé günk el fo gad ni azt, amit Is ten ne künk aján dé koz.

Kedd(augusztus5.)
AbbannyilvánulmegIstenhozzánkvalószeretete,hogyegyszülöttFiátküld-
teelIstenavilágba,hogyéljünkőáltala. 1Jn 4,9 (2Móz 33,20; Mt 22,1–14;
Jn 8,30–36) A sze re tet el ső sor ban nem ér zés, ha nem cse le ke det. Mit ér az,
ha han goz ta tom, mennyi re sze re tem a má si kat, de nem ál lok mel lé a baj ban,
és nem te szek ér te sem mit? Is ten sze re te té nek leg cso dá la to sabb, sem mi hez
sem fog ha tó meg nyil vá nu lá sa, hogy egy szü lött Fi át ad ta ér tünk. Ő min dent
meg tesz azért, hogy ne künk örök éle tünk le gyen: meg aján dé ko zott az élet -
tel, mel let tünk áll na pon ként gon dos ko dó je len lé té vel és út mu ta tó igé jé vel,
s az Úr Jé zus vé re ál tal meg tisz tít a bű ne ink től. Mi lyen jó, hogy ma is vá la -
szol ha tunk er re az is te ni sze re tet re!

Szerda(augusztus6.)
Újnevetadnakneked,melyetazÚrmagahatározmeg. Ézs 62,2b (2Kor 5,17;
Zak 8,9–17; Jn 8,37–45) Is ten né pe az év ti ze dek óta tar tó ba bi lo ni fog ság ban
öröm hírt kap: a sza ba du lás kö zel, az Úr se gít sé ge ha ma ro san meg ta pasz talt
va ló ság gá, az ide ge nek fe lé bi zony ság té tel lé vá lik. Akik ed dig lát ták Iz ra el nyo -
mo rú sá gos hely ze tét, azt is lát ni fog ják, hogy Is te nük nek ha tal ma van ar ra,
hogy be fo lyá sol ja a tör té ne lem me ne tét. Más hogy be szél nek majd Is ten né -
pé ről – pon to san úgy, ahogy Is ten is ne ve zi őket. A mai ige ab ban erő sít meg,
hogy meg sza ba dí tott éle tünk kel a meg vál tó Urat hir det het jük azok nak, akik
még nem is me rik őt.

Csütörtök(augusztus7.)
Történtazokbananapokban,hogyJézuskimentahegyreimádkozni,ésIs-
tenhezimádkozvavirrasztottaátazéjszakát. Lk 6,12 (Zsolt 42,9; 1Kor 10,16–
17; Jn 8,46–59) Jé zus szá má ra ter mé sze tes az Is ten nel va ló kap cso lat meg -
élé se az imád ko zás ál tal, a ti zen ket tő el hí vá sa előtt azon ban az egész éj sza -
kát vir raszt va töl ti. Pél da ér té kű szá munk ra ez a jé zu si tett. Fon tos dön té sek,
sors dön tő ese mé nyek előtt vir raszt ha tunk és imád koz ha tunk, hogy meg lás -
suk Is ten aka ra tát, és fel is mer jük ve ze té sét sze mé lyes éle tünk ala kí tá sá ban,
hi va tá sunk meg ta lá lá sá ban, a szol gá lat ban va ló helyt ál lá sunk ban.

Péntek(augusztus8.)
Pálírja:Mertmegvagyokgyőződve,hogysemhalál,semélet,semangyalok,
semfejedelmek,semjelenvalók,semeljövendők,semhatalmak,semmagas-
ság,semmélység,semsemmifélemásteremtménynemválaszthatelminket
azIstenszeretetétől,amelymegjelentJézusKrisztusban,amiUrunkban. Róm
8,38–39 (Zsolt 63,8; Lk 22,14–20; Jn 9,1–12) Hi tün ket sok fé le pró ba té tel ér -
he ti. A go nosz meg pró bál kí sér tés be vin ni. A ki lá tás ta lan hely ze tek meg kér -
dő je lez he tik Is ten gon dos ko dá sát. A jó lét és a si ker el hi tet he ti: ma gunk is
bol do gu lunk. Ko por só mel lett áll va nem olyan ma gá tól ér te tő dő a fel tá ma -
dás hit. A min den na pi ro ha nás ban könnyen el ma rad hat a na pi ige ol va sás…
Pál azon ban biz tos ab ban: sem mi nem vá laszt hat el min ket a Krisz tus ban
meg ta pasz talt is te ni sze re tet től.

Szombat(augusztus9.)
Jézusmondta:Énvilágosságuljöttemavilágba,hogyakihiszénbennem,ne
maradjonasötétségben. Jn 12,46 (Ézs 60,2; Jel 19,4–9; Jn 9,13–23) A sö tét -
ség fé lel me tes és ve szé lyes. Ha ki vi lá gí tat lan ut cán bo tor ká lunk, tu da tá ban
va gyunk en nek, és buz gón fo hász ko dunk: csak egy szer ér jünk ha za ép ség -
ben! Azt vi szont, hogy Krisz tus nél kül sö tét ben já runk, és élet ve szély ben va -
gyunk, iga zán ak kor ért jük meg, ha már meg is mer tük az Urat, és vissza te -
kin tünk, mi lyen volt a hely ze tünk az előtt. De nem csak vissza, ha nem elő -
re is kell te kin te nünk: na pi fel ada tunk, hogy meg ma rad junk a vi lá gos ság ban!

g Hu lej Eni kő

Újnap–újkegyelem

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

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

hírek,hirdetések
el ma rad a hit mé lyí tő hét vé ge

A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let el nök sé ge ez úton is ér -
te sí ti az ér dek lő dő ket, hogy az au gusz tus 21–24-re meg hir de tett hit -
mé lyí tő hét vé ge Pi lis csa bán – kel lő szá mú je lent ke ző hi á nyá ban –
el ma rad. Az ősz fo lya mán a Fé bé fenn ál lá sá nak 90. év for du ló ja al -
kal má ból az anya ház ban ter ve zünk majd egy csen des na pot. Er ről
ké sőbb adunk tá jé koz ta tást.

GyÁSZ J E LEN TÉ S

Mé lyen meg ren dült szív vel je lent jük,
hogy BalásIldikó sz. SzebikIldikót jú -
li us 22-én vá rat la nul ha za hív ta Te rem -
tő je. El hunyt sze ret tünk től ez év au gusz -
tus 12-én, kedden a de. 11 órai is ten tisz -
te le ten ve szünk bú csút a Bé csi ka pu té ri
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest I.,
Tán csics M. u. 28.). „Éle tem ide je ke zed -
ben van, Is te nem.” (Zsolt 31,16)

Balás,FerencziésSzebikcsalád

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

kö szö net nyil vá ní tás
HarmatiBéla és csa lád ja kö szö ni az
egy há zunk tag ja i tól ka pott, PolgárRó-
zsa ha lá la és te me té se al kal má ból kül -
dött egyé ni és gyü le ke ze ti rész vét nyil -
vá ní tá so kat. Jé zus Krisz tus az út, igaz -
ság és élet! Bol do gok a ha lot tak, akik az
Úr ban hal nak meg!

APRÓHIRDETÉS

Hí vő evan gé li kus, fi a tal
há za su lan dó pár ke res
jó ál la po tú, bú to ro zat -
lan, mi ni mum 45 m2-es
al bér le tet Bu da pes ten
(el ső sor ban a XI II., VI.,
VII., VI II., XIV. ke rü let -
ben) jú li us vé ge – au -
gusz tus ele jé től. El ér -
he tő sé günk: Nagypál
Szilárd, 20/824-9017.


